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1. Uvedení do problematiky 

 

Z mnoha možných směrů výzkumu farmakologie bolesti jsme v této dizertační práci 

zvolili dva, které považujeme za aktuální a zatím nedostatečně rozvíjené. 

 Prvním směrem byl výzkum kombinací analgetik s neurofarmaky. Dosavadní 

základní experimentální výzkum bolesti ukazuje na nesmírnou komplexnost 

neurobiologických a neurochemických mechanizmů vzniku, přenosu a modulace bolesti na 

periferii, v míše i v mozku. To nás stimulovalo k hledání možnosti zvýšit tlumení bolesti 

současným zásahem do několika takových mechanizmů s nadějí na synergii. Výhody léčby 

kombinacemi farmak s různým mechanizmem účinku známe u jiných skupin léčiv. 

Klasickým příkladem jsou kombinace antihypertenziv, antidiabetik, kombinace 

antibakteriálních látek. Výhodnost (např. vyšší účinnost) kombinace analgetik s rozdílným 

mechanizmem účinku byla prokázána metaanalýzami u kombinací neopioidních analgetik 

s opioidními analgetiky (Toms et al. 2009; Gaskell et al. 2009).  Výhody kombinace analgetik 

s neurofarmaky (např. s klonidinem, baklofenem) byly prokázány u spinální analgezie (Yaksh 

a Reddy, 1981), avšak při celkové aplikaci se zatím uplatňují málo. Zajímalo nás, zda i při 

celkové aplikaci by mohly být výhodné kombinace analgetik s neurofarmaky. Tento přístup 

navazoval na náš dřívější výzkum, v kterém bylo zjištěno, že mírné centrální myorelaxans 

guaifenesin zesiluje analgetickou aktivitu paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové (Kršiak a 

Tomašíková 1979; Kršiak et al. 1980), což se stalo podkladem zavedení kombinovaného 

analgetika Ataralgin (Fousková et al. 1982), které se často používá od r. 1981 dodnes. V této 

dizertační práci jsme se zaměřili na studium kombinací neopioidních analgetik (paracetamol, 

metamizol, nesteroidní antirevmatika) s některými novými neurofarmaky, která mají 

analgetický potenciál, jako je např. modulátor spinálních vápníkových kanálů gabapentin, 

který se používá v léčbě neuropatické bolesti a jako anitepileptikum nebo agonista centrálních 

imidazolinových receptorů rilmenidin, dosud známý především jako antihypertenzivum, na 

kombinace s inhibitory hydrolázy amidů mastných kyselin a inhibitory syntázy oxidu 

dusného. Pro rigorózní zhodnocení povahy interakcí farmak v těchto kombinacích jsme 

použili izobolografickou analýzu. Zjištěné výsledky mohou mít význam nejen praktický (jako 

podněty pro případné ověření a využití v klinické praxi), ale i teoretický (jako podněty pro 

další studium mechanizmu účinku některých analgetik, např. paracetamolu). 

Druhým směrem bylo zjišťování změn hladin mediátorů bolesti in vivo 

v supraspinálních strukturách mozku (v periakveduktální šedi, centrální amygdale, striatu), 

které jsou bezprostředně zapojeny do přenosu a modulace bolesti, a to při bolesti a pod vlivem 
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farmak (paracetamolu, agonistů metabotropních glutamátových receptorů). Zatímco úloha 

různých mediátorů v bolesti a účinku farmak na bolest je na periferii a v míše již poměrně 

detailně prostudována, není tomu tak na supraspinální úrovni. K tomuto výzkumu jsme 

použili metodu mikrodialýzy in vivo a HPLC. Očekávali jsme, že naše výsledky v tomto 

směru výzkumu by mohly mít význam především teoretický (pro další poznání 

supraspinálních neurochemických mechanizmů bolesti a účinku farmak na ně). 

Část experimentů, které jsou předmětem disertační práce, probíhala v Ústavu 

farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ruská 87, část na pracovišti 

farmakologie: „Leonardo Donatelli“, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartmento di 

Medicina Sperimentale, Seconda Università degli Studi di Napoli, se sídlem v Neapoli, Via S. 

Maria di Constantinopoli, 16. 

 

1. 1. Literární úvod a přehled o současném stavu problematiky  

 

1. 1. 1. Neuronální přenos a modulace bolesti 

 

 Bolest je nepříjemný smyslový a emoční zážitek spojený se skutečným nebo 

potenciálním poškozením tkáně nebo popisovaný výrazy pro takové poškození. Bolest je vždy 

subjektivní. Uvedená definice byla přijata Mezinárodní asociací pro studium bolesti (IASP) v 

r. 1994 a je používána do současnosti (Rokyta, 2006; Terminologie bolesti, s. I.).  

 Typická je bolest, která se objeví v odpovědi na poškození tkáně. Poškození může 

způsobit poranění, zánět nebo třeba rakovina. Krutá bolest však může vzniknout také 

nezávisle na nějakém viditelném či hmatatelném stimulu (např. neuralgie trigeminu). 

Fantomová bolest, bolest chybějící amputované končetiny, může člověka trápit ještě dlouho 

po amputaci (Tichý, 2006). Konečně bolest se může objevit jako následek onemocnění mozku 

nebo nervů (např. po mozkové mrtvici, herpetické infekci). Zvlášť posledně jmenované typy 

bolesti, které nejsou přímo spjaty s poraněním tkáně, a které doprovází úzkost, deprese a 

špatně odpovídají na léčbu primárně analgeticky účinnými látkami, vznikají na podkladě 

složitých poruch v nervovém systému. Nelze je vysvětlit jednoduchou „normální“ reakcí na 

poškození tkáně. Mohou být zmírněny léčbou neuropsychofarmaky. 

 

 Na patologickém bolestivém stavu se podílejí jednotlivě nebo společně dvě 

komponenty: 
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• primární aferentní neuron, jehož periferní zakončení je aktivováno bolestivými 

stimuly  

• centrální mechanismy, které z impulsů primárních nervových zakončení formují pocit 

bolesti a reakci na bolest 

  Velmi ucelený pohled na bolest přinesla v nedávné době vyšlá publikace profesorů Rokyty, 

Kršiaka, Kozáka (Rokyta, 2006), ve které lze nalézt podrobnosti z neurobiologie bolesti. V 

naší práci jsme se zaměřili v teoretickém úvodu na vyzdvihnutí základních informací nutných 

pro pochopení mechanismů nocicepce, do nichž jsme později zasahovali farmaky.   

 

1.1.1.1. Primární aferentní neurony 

 

 Za normálních podmínek je bolest spojená s pulsní aktivitou v malých aferentních 

vláknech periferních nervů, která mají v periferních tkáních svá senzorická zakončení a 

reagují na nejrůznější podněty (mechanické, termické, chemické). Zakončení nervů pro čití 

bolesti se od ostatních mechanických a termických receptorů liší vyšším prahem pro spuštění 

akčního potenciálu (AP) – reagují na stimuly o dostatečné intenzitě – tedy stimuly schopné 

různou měrou poškodit tkáň. Vlákna primárních aferentních nocisenzorů jsou většinou 

nemyelinizovaná vlákna typu C s pomalým vedením AP (< 1 m/s); skupina známá jako C 

polymodální receptory. Zbytek jsou lehce myelinizovaná vlákna typu Aδ, s rychlým, 

saltatorním vedením AP. Z experimentů prováděných na lidech je známo, že zatímco C 

vlákna vedou rozptýlenu tupou a pálivou bolest, Aδ vlákna se účastní čití ostré, bodavé 

bolesti, kterou lze dobře lokalizovat. 

 Těla primárních nocisenzorů leží v zadních rozích míšních; jejich vlákna vstupují do 

míchy zadními rohy a končí v šedé hmotě míšní. Většina z nich vstupuje do povrchových 

oblastí zadních rohů míšních, C vlákna a některá z Aδ vláken se přepojují na neurony v 

lamině I a II (Rexed, 1952). Zbylá Aδ vlákna končí v lamina V. Jsou to především neurony v 

lamina I a V, které vysílají své výběžky z míchy do thalamu, kde dochází k dalšímu přepojení 

dráhy bolesti do korových oblastí. 

 Nemyelinizovaná vlákna C pro bolest obsahují některé neuropeptidy, zejména 

substanci P a calcitonin-gene-related peptid (CGRP), které slouží ke komunikaci neuronů na 

periferii i v centrálním nervovém systému a hrají důležitou úlohu v patologii bolesti. 
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Obr. 1. Zakončení aferentních vláken receptorů (modrá Aβ a zelená Aδ vlákna 

mechanoreceptorů) a vláken primárních aferentních nociosenzorů (růžová vlákna Aδ a 

oranžová vlákna C) v šesti laminách zadních rohů míšních. (volně podle Rang et al., 4th 

Edition Pharmacology, 1999). 

 

1.1.1.2. Modulace bolesti a „vrátková teorie“ 

 

 O akutní bolesti se nejčastěji hovoří jako o nocicepci.  Přičemž nocicepcí se rozumí 

stav, kdy příliš bolestivý stimul dává vzniknout intenzivním nepříjemným pocitům. Na druhé 

straně, většina chronických bolestivých stavů je spojená s výchylkami od normální 

fyziologické dráhy bolesti a navozuje hyperalgesii (přehnaná reakce na normální bolestivý 

podnět), allodynii (bolest vyprovokovaná nebolestivým podnětem) nebo spontánní bolest 

(vzniklá bez podnětu).  

 Hyperalgesie a allodynie se vyvíjí na podkladě zcitlivění periferních nervových 

zakončení (způsobeného především prostaglandiny a bradykininem) a centrální facilitace 

bolesti na úrovni míchy a thalamu. Hlavní mediátory zapojené do facilitace jsou substance P, 

která posilujíce transmisi bolesti na NMDA receptorech pro glutamát a CGRP působící na své 

vlastní receptory. Dále se uplatňují např. nervový růstový faktor (nerve growth factor, NGF), 

mozkový odvozený neurotropní faktor (brain-derived neurotrophic factor, BDNF), což jsou 

látky podobné cytokinům. Změny bývají označovány termínem neuroplasticita. 

Neuroplasticitu si můžeme představit také jako opakované vybíjení C vláken pro bolest, které 
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usnadňuje transmisi bolestivého stimulu v míše („wind-up“) mechanismy zahrnujícími 

aktivaci NMDA receptorů a receptorů pro substanci P (NK1-3). 

 Buňky lamina II v zadních rozích míšních (substancia gelatinosa, SG) jsou krátké 

inhibiční interneurony s projekcí do lamina I a V, které regulují transmisi bolesti na první 

synapsi dráhy bolesti, tedy v přepojení primárních aferentních nocisenzorů na 

spinothalamický trakt (druhý neuron dráhy bolesti). Buňky SG rozhodují o tom, jaké bolestivé 

stimuly propustí do vyšších etáží centrální nervové soustavy; jejich funkce připomíná 

zaměstnání vrátného, podle kterého dostala také své pojmenování tzv. „vrátková teorie“ 

navržená v roce 1965 dvojicí Wall a Melzack (Melzack a Wall, 1965). Podle této teorie buňky 

SG (bohaté na opioidní peptidy a jejich receptory) odpovídají současně na impulsy z 

primárních aferentních nocisenzorů přicházejících do míchy a na signály z descendentních 

drah bolesti. Stejný vrátkový mechanismus pracuje také v hypothalamu, odkud se rozvádí 

signál na somatosenzorickou kůru mozku. 

 Zpět putují bolestivé signály ze středního mozku a mozkového kmene descendentními 

drahami bolesti po ose periakveduktální šeď, rostroventrální prodloužená mícha a zadní rohy 

míšní (jak je znázorněno na obrázku 2). V descendentních drahách zajišťují přenos hlavně 

tyto neuromediátory: enkefaliny, serotonin, noradrenalin a adenosin.  

 Descendentní inhibiční dráhy vedou z periakveduktální šedé hmoty (periaqueductal 

gray, PAG) do oblasti nucleus raphae magnus (NRM) a dále do zadních rohů míšních. PAG 

přijímá impulsy z kůry, thalamu, hypothalamu, centrální amygdaly, rostroventrální 

prodloužené míchy (rostroventral medulla, RVM) a vysílá zejména endogenní opioidy (z nich 

zejména enkafaliny) po drahách do oblasti NRM. Oblast NRM leží v rostrální prodloužené 

míše. Vycházejí z ní axony neuronů nesoucích serotonin a enkefalin, které ústí do oblasti SG 

v zadních rozích míšních. V oblasti SG serotonin a enkefalin působí inhibičně na přenos 

bolesti. Endogenní opioidy působí také přímo v míše a na periferii v zakončení primárních 

aferentních nocisenzorů. K inhibici přispívá noradrenalin uvolňovaný z locus coerulus (LC).   

 Méně známé descendentní excitační dráhy pro bolest probíhají po stejných 

strukturách. Dráhy bolesti a vrátkový systém obsažený v PAG byly zprvu pokládány za 

způsob, kterým mozek velmi specificky potlačuje vnímání bolesti. V současnosti však již 

existuje množství experimentálních dokladů také o facilitaci bolesti, kterou systém 

PAG/RVM umožňuje. Systém PAG/RVM hraje klíčovou úlohu v analgesii navozené opioidy 

a stresem. Současně však zvyšuje nocicepci v modelech zánětlivé a neuropatické bolesti, 

přispívá k rozvoji hyperalgesie během dlouhodobého podávání opioidů ap. (Porreca et al., 

2002; Ren a Dubner, 2002). Série studií využívajících cílenou stimulaci jedinečných populací 
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buněk přítomných v oblasti RVM umožnily rozlišit 2 funkčně velmi vzdálené třídy neuronů: 

tzv. „on-cells“, jež mají schopnost bolest facilitovat, a tzv. „off-cells“, které mají na vnímání 

bolesti inhibiční vliv. Moderní elektrofyziologické techniky pak dovolily kombinací snímání 

elektrické aktivity jednotlivých buněk a sledování chování experimentálních zvířat zkoumat 

funkci descendentních inhibičních drah vycházejících ze systému PAG/RVM a sledovat úlohu 

RVM v modulaci bolesti právě cestou hodnocení elektrické aktivity „on-cells“ a „off-cells“, 

neboli bolest facilitujících a bolest potlačujících neuronů, v této struktuře.   

 
Obr. 2. Anatomické uspořádání mozkového kmene s propojením do oblastí středního mozku: 

periakveduktální šedi (PAG) a prodloužené rostroventrální míchy (RVM), které se podílejí na 

modulaci bolesti v CNS. Výstupy z PAG ústí do RVM.  RVM reguluje spinální nociceptivní 

okruhy ve smyslu facilitace i inhibice čití bolesti. Oblast PAG je mohutně propojena s 

hypothalamem, amygdalou, přední cingulární kůrou (anterior cingulated cortex, ACC) a také 

RVM přijímá signály z těchto oblastí, i když slabší, a komunikuje se zadními rohy míšními. 

(Převzato z Maione a Di Marzo, Neurotransmitters in the antinociceptive descending 

pathway, 2007). 

  

 Přístup „on/off/neutral“ klasifikace buněk RVM byl poprvé navržen Fieldem a jeho 

kolegy (Fields a Heinricher, 1985). Představuje jednu z možností, kterak definovat buněčné 

populace neuronů podílející se na inhibici a facilitaci bolesti v oblasti RVM.  

 „On-cells“ jsou definovány náhlým zesílením aktivity (v literatuře se hovoří o 

zapálení, „firing“) spojeným s bolestivými reflexy, jako jsou šlehnutí ocasu experimentálního 
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zvířete v testu šlehnutí ocasem nebo odtažení končetiny z místa bolestivého stimulu sledované 

v plantar testu. „Off-cells“ jsou naproti tomu definovány náhlým vymizením elektrické 

aktivity pozorovatelným bezprostředně před objevením se zmíněných bolestivých reflexů. 

Zbylé neurony nacházející se v oblasti RVM  jsou definovány vylučovacím způsobem, nelze 

u nich pozorovat ani zesílení aktivity ani přestávku v odpovědi na bolestivou stimulaci, hovoří 

se o tzv. „neutral cells“. Na obr. 3 můžeme vidět záznam z registrace elektrického potenciálu 

buněk: zapálení „on-cells“ a zhasnutí „off-cells“ v odpovědi na bolestivý stimul (sevření 

zadní planty pinzetou) aplikovaný v 5 minutových intervalech. V odpovědi na podání 

analgeticky působící látky (glycin 2 nmol roztok, intrathekálně, 0,5 μl do oblasti PAG) je 

možné pozorovat snížení aktivity pro-nocicepčních „on-cells“ a zvýšení aktivity antinocicepci 

zprostředkujících „off-cells“. 

 
 

  

  
Obr. 3. Vzorový záznam elektrické odpovědi (V/msec) „on“ a „off-cells“ vyprovokované 

bolestivou stimulací. Později (po změření tří basálních impulsů) můžeme pozorovat změnu 

signálu (oslabení aktivity „on-cells“ a zvýšení aktivity „off“ buněk) po podání analgeticky 

působícího glycinu (upravený záznam podle Palazzo et al., 2009).  

 

 Nervová zakončení minimálně některých „on“, „off“ a „neutral“ buněk ústí v zadních 

rozích míšních (Fields et al., 1995; Vanegas et al., 1984). Dnes již existuje množství 

experimentálních dat dokládajících úlohu RVM v modulaci bolestivé transmise a popisujících 

reakce buněčných tříd sídlících v RVM na bolest. Ve vztahu k funkčnosti a zapálení buněk je 
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možné formulovat dvě hypotézy: prvá, „off-cells“ mají inhibiční vliv na míšní nociceptivní 

přenos, druhá, „on-cells“ facilitují bolest (Fields a Heinricher, 1985). Pauza v aktivitě „off“ 

buněk působí antinocicepci. Z pozorování plyne, že elektrická stimulace RVM či infuse 

glutamátu do oblasti RVM působí antinocicepčně, zatímco leze RVM nemají na bolest velký 

vliv. Přestávka v aktivitě „off“ buněk je nutná k objevení se odtažitého reflexu v odpovědi na 

bolest. Naopak, s reflexem spojený zášleh aktivity „on“ buněk spíše napovídá, že „on“ 

neurony dovolují nebo usnadňují vnímání bolesti. Neurony „on“ jsou totiž aktivní pouze v 

okamžiku, kdy v experimentu zvíře odpovídá na bolestivou stimulaci. 

  

1.1.1.3. Neurotransmitery a neuromodulátory podílející se na přenosu bolesti 

 

 Periferní nervová zakončení primárních aferentních nocisenzorů mohou být 

podrážděna:  

 

• kyselými protony (uvolňujícími se z kyseliny mléčné) 

• endogenními vanilloidy (působícími na TRPV ionotropní receptory) 

• kininy, z nichž nejdůležitější jsou substance bradykinin a kallidin (bradykinin působí 

na své vlastní receptory B1, B2 G-proteinového typu); působení bradykininu má za 

následek masivní uvolňování prostaglandinů, které zesilují jeho dráždivý efekt na 

periferní zakončení nervů 

• prostaglandiny, produkty metabolického štěpení kyseliny arachidonové 

cyklooxygenázami (COX-1,2); kyselina arachidonová vzniká z fosfolipidů buněčných 

membrán činností fosfolipasy A2; prostaglandiny (typu E a F) samy nepůsobí bolest, 

ale zcitlivují nervová zakončení k působení dalších mediátorů bolesti, především 

serotoninu a bradykininu 

• dalšími eikosanoidy (prostacykliny, leukotrieny, deriváty nestabilní 

hydroxyeikosatetraenové kyseliny HETE) 

• ATP (působícím na své ionotropní receptory P2X3) 

• serotoninem (působícím na 5-HT1-7 receptory) 

• histaminem 

• draselnými ionty K+ 

• endogenními opioidy 

• endokanabinoidy 
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Primární aferentní neurony uvolňují v míše: 

 

• látky peptidové povahy; především substanci P 

• oxid dusnatý 

• endogenní opioidy (působící na μ-, κ-, δ- a orphanin-like receptory spřažené s G-

proteiny) 

• endokanabinoidy (působící na CB1, CB2 receptory spřažené s G-proteiny) 

• glutamát (svým působením na ionotropní AMPA receptory zprostředkuje rychlý 

synaptický přenos, působením na ionotropní NMDA receptory upravuje pomalejší 

vedení důležité pro vznik „wind-up“ fenoménu; působení glutamátu na 

metabotropních receptorech mGlu1-8 je variabilní, facilituje i inhibuje bolest) 

• kyselinu gama-aminomáselnou (GABA); facilituje i inhibuje bolest 

• glycin (působí na své vlastní receptory podobné GABAA chloridovému kanálu, je 

kotransmiterem na NMDA receptorech pro glutamát) 

 

V centrální nervové soustavě se v bolesti uplatňují: 

 

• substance P (má větší význam u hlodavců) 

• endogenní opioidy (Met-enkefalin, Leu-enkefalin, dynorfin, nociceptin, orfanin) 

• endokanabinoidy (anandamid, 2-arachidonylglycerol aj.) 

• glutamát  

• GABA 

• glycin 

• serotonin (je inhibičním neurotransmiterem uvolňovaným z NRM) 

• noradrenalin (inhibiční neurotransmiter sestupující z LC do zadních rohů míšních) 

• adenosin (má dvojí roli v regulaci nocicepce; aktivací A1 receptorů navodí analgesii v 

zadních rozích míšních, ale také na periferii, zatímco aktivací A2 receptorů v periferní 

tkáni působí bolest;  v inhibičních purinových drahách nalézáme především jeho A1 

receptory) 
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1. 1. 2. Moderní kombinace analgeticky působících látek  

 

Kombinace dvou různých analgetik nebo analgetika s neurofarmakem jsou v terapii 

bolesti poměrně oblíbené. Existuje několik důvodů, proč kombinovat 2 a více látek za účelem 

dosažení analgesie. Pro lepší přehlednost lze kombinace analgetik rozlišit do 4 základních 

kategorií: (i) kombinace prodlužující dobu trvání analgesie, (ii) kombinace zvyšující 

analgetickou účinnost, (iii) kombinace, které mají za cíl minimalizovat dopad nežádoucích 

účinků na pacienta (iv) kombinace, které zmenšují projevy tolerance/analgetikem navozené 

hyperalgesie (především u opioidních analgetik).  

V minulosti byly často používány směsi několika látek bez racionálního důvodu a 

poznání mechanismů interakce, mnohé komponenty byly dokonce rizikové (barbituráty, 

benzodiazepiny, aminofenazon, apod.). V posledních 10 letech pozorujeme renesanci 

kombinovaných analgetik na základě poznání patofyziologie bolesti. Na přenosu bolesti z 

periferie do CNS se podílí celá řada neurotransmiterů (glutamát, glycin, serotonin, dopamin, 

agmatin aj.), peptidů, proteinů, derivátů mastných kyselin (endokanabinoidy, endovanilloidy, 

prostaglandiny, leukotrieny) a v mírnění bolesti je vhodné zasáhnout na více místech zároveň 

(tzv. multimodální analgesie). Nejvýhodnější jsou kombinace látek se synergním účinkem 

(vzájemná potenciace), ale užitečné jsou také aditivní kombinace farmak s odlišným 

mechanismem účinku a profilem nežádoucích účinků. Pro racionální využívání analgetických 

kombinací v praktické léčbě bolesti je nezbytné provádět preklinické experimenty, které 

identifikují ty nejvýhodnější kombinace a dostatečně vysvětlí jejich mechanismus účinku (Po 

a Zhang, 1998). 

 V současnosti se stále ještě používají analgetické kombinace, které nejsou podloženy 

moderním farmakologickým výzkumem (např. Valetol, Saridon, obsahující látky se shodným 

mechanismem účinku). Dále jsou k dispozici kombinace, které mají prokázanou výhodu 

potenciace nebo alespoň aditivity. Takové jsou například kombinace paracetamolu s 

kodeinem nebo tramadolem, paracetamolu nebo ibuprofenu s kofeinem, kombinace 

s guaifenesinem (Kršiak, 2006; Kršiak, 2008; Moore et al., 1997; Edwards et al., 2002; 

Dolezal a Krsiak, 2002a; Laska et al., 1983; Laska et al., 1984). Dostatečné úlevy od bolesti 

dosahuje v monoterapii menší procento pacientů. Z těchto důvodů je kombinovaná léčba 

někdy žádoucí. 

 Výzkum kombinací analgetik s neurofarmaky, který je součástí řešení prezentované 

disertační práce, navazuje na dřívější výzkum v této oblasti prováděný ve Farmakologickém 

ústavu ČSAV. Už koncem sedmdesátých let minulého století tam zjistili Prof. Kršiak a jeho 
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kolegové, že guaifenesin zesiluje účinek paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové (Kršiak et 

al., 1980; Kršiak a Tomašíková, 1979). Nález se podařilo potvrdit klinicky (Fousková et al. 

1982). Výzkum tehdy vedl k zavedení nového kombinovaného analgetika Ataralginu do 

terapie bolesti, jehož cílem bylo nahradit zastaralé analgetické kombinace obsahující rizikové 

barbituráty a kancerogenní aminofenazon (Ataralgin se vyrábí od r. 1981 dodnes, dosud 

představuje jedno z nejčastěji používaných kombinovaných analgetik v České republice). Ve 

výzkumu kombinací analgetik s neurofarmaky v současnosti pokračujeme v Ústavu 

farmakologie 3. LF UK v Praze. Dřívější výsledky s guaifenesinem se potvrdily (Doležal a 

Kršiak, 2002b) a nedávno dr. Slíva (Ústav farmakologie 3. LF UK v Praze) zjistil, že 

guaifenesin zesiluje analgetickou aktivitu nejen paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové, ale 

také ibuprofenu, diklofenaku a nimesulidu (Slíva et al., 2009). Výzkum kombinací analgetik s 

neurofarmaky v Ústav farmakologie 3. LF UK v Praze se neustále rozvíjí, k čemuž přispěla i 

část experimentů uvedených v této disertační práci.  

 

1.1.2.1. Kombinace s agonisty alfa2/imidazolinových receptorů 

  

 Agonisté alfa2/imidazolinových receptorů se zatím terapeuticky využívají především 

jako antihypertenziva (jsou vhodná u osob s psychickou tenzí a do kombinací při 

nedostatečném účinku antihypertenziv z pěti základních skupin). V současnosti však existuje 

mnoho dokladů o analgetickém působení neselektivních alfa2-adrenergních agonistů, látek 

působících selektivně na podtypy alfa2-adrenergních receptorů (Bylund et al., 1994) či látek 

selektivně zasahujících imidazolinové receptory (Eglen et al., 1998) v různých 

experimentálních modelech bolesti. U části substancí bylo prokázáno antinocicepční působení 

rovněž u lidí.  

Prototypem těchto látek obsahujících ve své molekule základní imidazolinovou 

strukturu je klonidin. Klonidin je alfa2-adrenergním/I1-imidazolinovým agonistou (Fairbanks 

et al., 2002a; Michel a Ernsberger, 1992; Takeda et al., 2006) s převažující aktivitou na alfa2-

adrenergních receptorech (Jasper et al., 1998). Příkladů, ve kterých klonidin působil 

antinocicepčně nebo posílil účinnost jiného analgetika či neurofarmaka u zvířat, bylo dosud 

zveřejněno velké množství. Výsledky publikací z posledních let stále potvrzují jeho 

analgetickou aktivitu. Dogrul et al. v roce 2006 (Dogrul et al., 2006) popsal antinocicepční 

působení topicky aplikovaného klonidinu u myší v testu šlehnutí ocasem. Topickou aplikací 

látky se podařilo omezit nežádoucí efekty. Do analgetických kombinací se klonidin osvědčil 

například s antidepresivně působícím imipraminem ve formalinovém testu u potkanů 
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(Zarrindast a Sahebgharani, 2002), v kombinaci s midazolamem facilitujícím aktivaci 

GABAA receptorů v testu šlehnutí ocasem a formalinovém testu u potkanů (Nishiyama a 

Hanaoka, 2001a), s lokálním anestetikem lidokainem v testu šlehnutí ocasem na potkanech 

(Kawamata et al., 1997), či s NMDA-antagonistou dizocilpinem (MK-801) v paw-flick testu u 

potkanů. Poslední zmíněnou racionální kombinací klonidinu a dizocilpinu se podařilo omezit 

bolest za současného omezení centrálních nežádoucích účinků obou kombinovaných látek 

(Jevtovic-Todorovic et al., 1998). Cheng et al. v r. 2000 (Cheng et al., 2000) popsal a za 

pomoci izobolografické analýzy dokázal vzájemné synergní působení mezi klonidinem a 

modulátorem spinálních vápníkových kanálů gabapentinem u potkanů. Kombinace látek 

snížila na dávce závisle mechanickou allodynii u zvířat (měření pomocí von Freyových 

filament). Miranda a Pinardi v r. 2004 (Miranda a Pinardi, 2004) uveřejnili rozsáhlou práci, 

která prokázala v experimentu za použití testu peritoneálního dráždění na myších vzájemnou 

synergii analgetického působení mezi klonidinem a řadou nesteroidních antirevmatik (NSA) 

naproxenem, piroxikamem, nimesulidem, mezi klonidinem a metamizolem, klonidinem a 

paracetamolem.  

A tak jako je klonidin coby analgetikum předmětem zkoumání využívajícím 

laboratorní zvířata, je látka současně prověřována v experimentech pracujících s humánními 

subjekty. Spinální podání klonidinu v léčbě bolesti u lidí bylo zkoumáno již od poloviny 80. 

let 20. století. Později bylo umožněno epidurální podání látky v léčbě kruté nádorové bolesti v 

r. 1996 v USA (Eisenach et al., 1995; Eisenach, 1996). A ačkoli je klonidin užitečný v terapii 

hypertenze a bolesti, léčba touto látkou je naneštěstí často doprovázena nežádoucími účinky, 

jež zahrnují především sedaci, hypotenzi, suchost v ústech, toleranci, syndromy z vysazení 

(Planitz, 1984). Přitom právě alfa2-adrenergní aktivita se zdá být zodpovědná za většinu 

žádoucích i nežádoucích účinků centrálně působících antihypertenziv/analgetik (Sabetkasaie 

et al., 2004). Poměrně často citované zprávy o vedlejších účincích klonidinu vedly k 

intenzivnímu hledání jiných alfa2-adrenergních analgetik s vylepšeným profilem nežádoucích 

účinků. 

Jednou z takových látek je moxonidin, selektivní I1/alfa2 agonista (Fairbanks a 

Wilcox, 1999), prvotně vyvinutý jako centrálně působící antihypertenzivum s vylepšeným 

profilem nežádoucích účinků oproti klonidinu. Už v 80. letech 20. stol. byl moxonidin 

podroben řadě klinických studií, které prokázaly jeho dostatečné antihypertenzní působení 

současně s minimem vedlejších efektů typických pro léčbu klonidinem jako je sedace a 

suchost v ústech (Planitz, 1984; Planitz, 1986). Vedle studií zaměřených na antihypertenzní 

působení moxonidinu se začaly objevovat také zmínky o jeho analgetických vlastnostech, 
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konečně rovněž doklady o pozitivním přínosu používání analgetických kombinací s 

moxonidinem v léčbě bolesti. Tak Fairbanks a jeho kolegové v r. 2002 popsali nejen 

antinocicepční působení moxonidinu u myší za použití substance P nocicepčního testu 

(Fairbanks et al., 2002b), ale prokázali za pomoci izobolografické analýzy i jeho synergní 

působení v kombinaci s opioidy. Podobný efekt kombinace moxonidinu s opioidním 

analgetikem potvrdil v r. 2003 Stone a jeho kolegové (Stone et al., 2003).  

Pokud se hlouběji ponoříme do literatury posledních let, je možné sledovat neustále 

stoupající zájem o látky ze skupiny alfa2/imidazolinových agonistů pro léčbu bolesti. Vedle 

klonidinu a moxonidinu byla popsána analgetická aktivita dalších imidazolinových sloučenin 

(fadolmidin, rilmenidin, tizanidin, dexmedetomidin, agmatin) s využitím různých 

experimentálních modelů bolesti. Antinocicepční působení fadolmidinu (MPV-2426), 

preferenčního alfa2-adrenergního agonisty, popsali na potkanech Pertovaara a Kalmari v r. 

2003 (Pertovaara a Kalmari, 2003). Studie s částí míchy potkanů a modelem colon-

inflammation bolesti prokázala na dávce závislý analgetický efekt látky. Sabetkasaie et al. v r. 

2007 poprvé popsal na dávce závislý analgetický účinek rilmenidinu, preferenčního I1-

agonisty s částečně zachovalou aktivitou na alfa2-adrenergních receptorech, ve formalinovém 

testu u myší. Navíc analýza kombinací fixních dávek prokázala potenciaci analgetického 

účinku rilmenidinu NMDA-antagonistou dizocilpinem (Sabetkasaie et al., 2007). Kolektiv 

Jain et al. v r. 2002 hodnotil analgetickou aktivitu a gastrointestinální toxicitu tizanidinu, 

preferenčního alfa2-adrenergního agonisty, v kombinacích s meloxikamem, naproxenem, 

nimesulidem a porovnával účinek tizanidinu s léčbou klonidinem. Experiment využívající test 

peritoneálního dráždění a karageninem indukovaný zánět na potkanech poukázal na dobrou 

analgetickou aktivitu tizanidinu (srovnatelnou s klonidinem) a lepší gastrointestinální 

snášenlivost v porovnání s NSA (Jain et al., 2002). Analgetické aktivitě dexmedetomidinu 

byla věnována pozornost např. v testu šlehnutí ocasem u potkanů (Talke et al., 2003), kdy 

došlo k prodloužení latence do odtažení ocasu, nebo pokud byly sledovány 

elektrofyziologické změny v izolovaných zadních rozích míšních potkanů (Stanfa a 

Dickenson, 1994), kdy farmakum působilo analgesii. Látka dexmedetomidin bývá rovněž, 

podobně jako jiná alfa2-adrenergní farmaka, v experimentech používán do kombinací. V testu 

šlehnutí ocasem u potkanů dexmedetomidin potencoval účinek opioidního analgetika morfinu 

(Asano et al., 2000), stejně tomu bylo i v testu na horké plotně rovněž prováděném s 

laboratorními potkany (Guneli et al., 2007). Konečně, jak se ukázalo v nedávné době, 

užitečné mohou být rovněž kombinace dexmedetomidinu s opioidy tramadolem, 

meperidenem či remifentanylem (Hocker et al., 2008).  
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Z přehledu alfa2/imidazolinových agonistů se poněkud vymyká agmatin, neboť 

disponuje více mechanismy účinku. Agmatin podle nejnovějších poznatků může být novým 

neurotransmiterem čití bolesti (Reis a Regunathan, 2000). Jedná se o intermediární metabolit 

v biosyntéze polyamidů. Látka je syntetizována v mozku, skladována v synapsích některých 

neuronů, po uvolnění do synaptické štěrbiny štěpena enzymem agmatinázou, čímž je 

ukončeno působení agmatinu. Agmatin se váže primárně na alfa2-adrenergní receptory a 

imidazolinová vazebná místa, působí také jako blokátor NMDA receptorových kanálů a 

inhibitor NO syntázy (Fairbanks et al., 2000; Reis a Regunathan, 2000). Antinocicepční 

působení agmatinu bylo popsáno v testu šlehnutí ocasem u myší (Dogrul et al., 2006), 

v modelu morfinem navozené spinální analgezie u myší (Sanchez-Blazquez et al., 2000). 

Jindy byla na dávce závislá analgesie po podání agmatinu pozorována v testu peritoneálního 

dráždění u myší (Santos et al., 2005). 

  Výše uvedené informace nás velmi zaujaly. Rozhodli jsme se experimentálně 

zjišťovat, zda novější agonista imidazolinových/alfa2-adrenergních receptorů rilmenidin 

zesiluje analgetickou účinnost běžně užívaných analgetik paracetamolu nebo ibuprofenu a 

izobolografickou analýzou určit povahu této interakce.  Pokud by získané výsledky byly 

příznivé (vyšší analgetická účinnost, lepší snášenlivost) mohlo by to mít význam pro terapii 

bolesti u lidí. 

 

1.1.2.2. Kombinace s modulátory spinálních vápníkových kanálů 

 

 Látky ze skupiny modulátorů vápníkových kanálů byly vyvíjeny jako potenciální nová 

antiepileptika. Prototypové jsou substance gabapentin a pregabalin, deriváty 

neurotransmiterové aminokyseliny gama-aminomáselné (GABA). Ačkoli jsou tato farmaka 

strukturálně velmi blízká GABA, nesdílejí s ní podle experimentů vedených v posledních 15ti 

letech její mechanismus účinku (posílení transmise na GABAA chloridových kanálech). 

Farmakologické působení, kterým gabapentin a pregabalin disponuje v léčbě epilepsie či 

bolesti, není dosud zcela jasné, existují však experimentální doklady o vazbě těchto látek na 

napěťově řízené vápníkové kanály v místě jejich α2δ1 podjednotky (Gee et al., 1996; Wang et 

al., 1999). Jaká je však úloha vápníkových kanálů a jejich α2δ1 podjednotek v transmisi 

bolesti není známo (Sills, 2006). Přesto jsou dnes látky gabapentin i pregabalin používány v 

klinické praxi pro léčbu neuropatické bolesti a epilepsie (Sills, 2006). 

 Roku 2006 zveřejnila dvojice autorů Cheng a Chiou přehledový článek, který se 

zabývá možným mechanismem účinku gabapentinu a mapuje analgetický efekt látky v 
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různých animálních modelech bolesti. Práce porovnává také výsledky několika klinických 

studií s gabapentinem použitým v léčbě bolesti u lidí (Cheng a Chiou, 2006). Z přehledu 

dvojice autorů Cheng a Chiou plyne, že gabapentin je účinný v experimentálních modelech 

zánětlivé bolesti (formalinový test – 5 prací, karageninem indukovaná zánětlivá bolest – 2 

práce, test s kompletním Freundovým adjuvans – 1 práce), v modelech neuropatické bolesti u 

zvířat (ligace míšních nervů – 5 prací, chronické zaškrcení nervů – 3 práce, model diabetické 

neuropatie – 2 práce, model postherpetické neuralgie – 2 práce a neuralgie trigeminu – 1 

práce),  v modelu pooperační bolesti (2 práce), v modelu bolesti z rakoviny kostí (1 práce) a u 

lumbální adhezivní arachnoiditis (1 práce). Naopak gabapentin nebyl účinný v 

experimentálních modelech akutní bolesti (horká plotna - 2 práce, test šlehnutí ocasem- 2 

práce, paw pressure test, plantar test či warm water tail withdrawal test).  

Současně existuje řada dokladů o positivním dopadu zapojení látek gabapentinu či 

pregabalinu do kombinací s neopioidními i opioidními analgetiky. Uveďme si příklady z 

posledních let. Podání gabapentinu, stejně jako podání pregabalinu potkanům, potencovalo 

antinocicepční působení COX-2 preferenčního NSA naproxenu. Gabapentin v kombinaci s 

naproxenem zeslabil termální hyperalgesii (měřena plantar testem) a otok u karageninem 

indukovaného zánětu (Hurley et al., 2002). Picazo a kolegové v r. 2006 popsali za pomoci 

izobolografické analýzy synergické analgetické působení kombinace gabapentinu s jiným 

COX-1/2 neselektivním NSA, diklofenakem, ve formalinovém testu u potkanů (Picazo et al., 

2006). Na druhé straně však současné podání gabapentinu a COX-1/2 neselektivního NSA 

ibuprofenu v témže formalinovém testu u potkanů vedlo pouze k aditivní interakci (Yoon a 

Yaksh, 1999). V nedávné době bylo rovněž popsáno synergní působení gabapentinu a 

metamizolu ve 2. fázi formalinového testu u potkanů (Ortega-Varela et al., 2007). Z řady 

prací dokládajících positivní přínos kombinací gabapentinu s NSA či metamizolem vyčnívá 

publikace Pakluske a Czarneczke (Pakulska a Czarneczka, 2004), kdy u myší v  testu na horké 

plotně a testu šlehnutí ocasem nebyla pozorována potenciace účinku metamizolu ani 

indomethacinu gabapentinem. Naproti tomu několik prací potvrzuje positivní přínos 

kombinace gabapentinu s opioidy, jmenovitě s tramdolem (Granados-Soto a Arguelles, 2005) 

a morfinem (Meymandi et al., 2006; Shimoyama et al., 1997). Kombinováním gabapentinu s 

opioidy dochází k potenciaci antinocicepčního působení, redukci bolesti u zvířat, přístup 

umožňuje šetřit dávku opioidu a zeslabit či oddálit nežádoucí účinky opioidní analgetické 

léčby. 

 Vedle kombinací s analgetiky byl gabapentin a v některých případech také pregabalin, 

použit v experimentu do kombinací s dalšími neurofarmaky, která se jinak v léčbě bolesti 
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objevují spíše vedle klasických opioidních či neopioidních analgetik. Tak se ukázalo, že 

například kombinace gabapentinu a NMDA-antagonisty dizocilpinu (MK-801) či AMPA-

antagonisty NBQX u potkanů, může ve 2. fázi formalinového testu vést k synergii 

antinocicepčního působení (Yoon et al., 2005). Pokud byl gabapentin testován společně s 

agonistou GABAB metabotropních kanálů baklofenem u myší došlo ve 2. fázi formalinového 

testu pouze k adici analgetického účinku kombinovaných farmak a zároveň k synergii v 

poškození motorických funkcí u zvířat (Czuczwar et al., 2003). Antinocicepční účinek 

gabapentinu v posledně zmíněné kombinaci byl sice posílen, ale za cenu prohloubení 

nežádoucích účinků analgetické léčby. Takovéto kombinace nejsou racionální a je dobré se o 

nich přesvědčit v preklinické fázi výzkumu, což bylo i jedním z cílů mé disertační práce.   

 

1.1.2.3. Kombinace analgetik a neurofarmak zasahujících do systému endokanabinoidů 

  

 Endokanabinoidní (EC) systém zahrnuje kanabinoidní receptory CB1 a CB2; 

endogenní agonisty kanabinoidních receptorů, z nichž nejmohutněji zastoupeny v centrální 

nervové soustavě jsou anandamid (produkt metabolismu arachidonové kyseliny) a (2)-

arachidonylglycerol; jejich degradační enzymy: hydroláza amidů mastných kyselin („fatty 

acid amido hydrolase“, FAAH) a monoacylglycerol lipáza (MAGL). Enzym FAAH rozkládá 

endogenní kanabinoid anandamid a další amidy mastných kyselin, podílí se však také na 

metabolismu paracetamolu v centrální nervové soustavě (Ruggieri et al., 2008). V práci jsme 

proto hodnotili dopad podání látek ovlivňujících EC systém na analgetické působení 

paracetamolu a přezkoumávali v nedávné době publikovaný nález o pozitivní interakci COX 

inhibitoru s inhibitorem FAAH (Naidu et al., 2009). 

 Již dříve bylo pozorováno, že endokanabinoidy a EC systém je zapojen do čití 

viscerální bolesti u zvířat (Anikwue et al., 2002; Hasanein et al., 2008; Naidu et al., 2009). 

Inhibitory FAAH byly použity v pokusech na hlodavcích a bylo zjištěno, že působí na akutní 

a zánětlivou bolest (Lichtman et al., 2004; Maione et al., 2006; Maione et al., 2007). 

Konkrétně, podání 3'-karbamoylbiphenyl-3-yl esteru kyseliny cyklohexylkarbamové 

(URB597), irreversibilního inhibitoru FAAH, oslabilo nocicepci u myší v phenyl-p-quinon 

(PPQ) modelu zánětlivé bolesti (Haller et al., 2006). URB597 působil proti bolesti také v testu 

peritoneálního dráždění u myší (Naidu et al., 2009), ve formalinovém testu prováděném na 

myších (Mallet et al., 2008) a v testu šlehnutí ocasem u potkanů (De Novellis et al., 2008; 

Hasanein et al., 2008). Podobně, přímí agonisté kanabinoidních receptorů: ∆9- 

tetrahydrokanabinol (∆9-THC), anandamid, kyselina arachidonová, ethanolamin a 
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methananandamid působili analgesii v PPQ testu (Anikwue et al., 2002) u myší. Nevýhodou 

látek zasahujících přímo kanabinoidní receptory jsou nežádoucí psychomimetické efekty 

(halucinace, „vidění hudby“, „slyšení barev“, úzkost, závratě, slabost, poruchy paměti) 

(Huitron-Resendiz et al., 2001; Karst a Wippermann, 2009; Moreira et al., 2009). Naproti 

tomu inhibitory FAAH působí dobře proti bolesti, avšak bez nežádoucích kanabimimetických 

efektů (Cravatt et al., 2004; Gobbi et al., 2005; Jayamanne et al., 2006; Morgese et al., 2007). 

 Zatímco kombinace NSA a inhibitorů FAAH odhalila v nedávné době synergismus 

antinocicepčního účinku: kombinace COX inhibitoru a anandamid/FAAH blokátoru byla 

synergická ve formalinovém testu prováděném na potkanech (Guindon et al., 2006) a v testu 

peritoneálního dráždění u myší (Naidu et al., 2009), kombinaci inhibitorů FAAH s 

paracetamolem podle našich posledních zjištění dosud pozornost věnována nebyla. Přitom 

právě zapojení EC systému do analgetického účinku paracetamolu již bylo několikrát nepřímo 

prokázáno. Významné je zjištění, že paracetamol je FAAH přeměňován na metabolit N-(4-

hydroxyphenyl)arachidonylamid (AM 404) (Hogestatt et al., 2005; Sinning et al., 2008), který 

působí především jako inhibitor zpětného vychytávání anandamidu do synapsí (Calignano et 

al., 1997; Fegley et al., 2005; Patel et al., 2005; Ruggieri et al., 2008), ale i jako inhibitor 

FAAH (Boldrup et al., 2004; Glaser et al., 2003; Sandberg a Fowler, 2005; Vandevoorde a 

Fowler, 2005). AM 404 je rovněž agonistou TRPV1 (transient receptor potential vanilloid 

type 1) kanálů a selektivním agonistou na CB1 receptorech (Bertolini et al., 2006; Borsani et 

al., 2007; Hogestatt et al., 2005). Nepřímé působení paracetamolu na CB1 receptory bylo 

potvrzeno pozorováním zvrácení analgetického účinku paracetamolu po podání CB1 

antagonistů ve studiích na zvířatech (Mallet et al., 2008; Ottani et al., 2006). 

 Schopnost látek působících jako antagonisté CB1 receptorů blokovat analgetický efekt 

paracetamolu a doklady o blokádě FAAH metabolitem paracetamolu, látkou AM 404, nás 

vedla k záměru zjistit, jak ovlivní analgetický účinek paracetamolu inhibitor FAAH, látka 

URB597.   

 

1.1.2.4. Kombinace s inhibitory syntázy oxidu dusnatého 

 

 Oxid dusnatý (NO) je prvním plynem, u něhož bylo poznáno, že působí jako 

neurotransmiter. Najdeme ho v buňkách cévního endotelu a v neuronech, kde zasahuje do 

uvolňování jiných neurotransmiterů, mění plasticitu synapsí, ovlivňuje procesy neuroprotekce 

a buněčnou smrt. NO vstupuje do přenosu bolesti na více úrovních centrální nervové soustavy 

(Prast a Philippu, 2001; Satake et al., 2000; Snyder, 1992). Je syntetizován z aminokyseliny 
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L-argininu třemi isoformami syntázy  oxidu dusnatého (NOS): neuronální a endoteliální NOS 

(nNOS a eNOS), které jsou konstitutivně exprimovány (překládány z genů do mRNA) v 

nervovém systému a endotelu, a inducibilní NOS (iNOS), která se za fyziologických 

podmínek objevuje v souvislosti se stimulací imunitního systému makrofágy, chondrocyty a 

neutrofily (Moore a Handy, 1997). Vzniklý NO stimuluje guanylátcyklázu a vede k produkci 

cyklického guanosin monofosfátu (cGMP), který dál jako druhý posel působí na přenos 

bolesti, např. otevíráním vápníkových kanálů v neuronech s následným uvolněním glutamátu. 

Hladiny NO syntáz se zvyšují za různých patologických stavů. Zvýšená exprese NO syntáz 

provází akutní a především neuropatickou bolest (Chu et al., 2005; Kishi et al., 2003; Tang et 

al., 2007).  

 Používání aktivátorů a/nebo inhibitorů L-arginin/NO/cGMP kaskády k 

farmakologickému ovlivnění bolesti je poměrně časté. V minulosti bylo popsáno, že NO 

může působit pro i proti bolestivě v periferní tkáni (Kawabata et al., 1994). Inhibitory NOS 

vykazovaly antinocicepční aktivitu v různých animálních modelech bolesti, avšak úloha NO 

na spinální a periferní úrovni v transmisi bolesti není zatím spolehlivě ustavena. Protichůdné 

výsledky studií s inhibitory NOS mohou být vysvětleny rozdíly v použitých zvířatech a 

původu bolestivého stimulu, jímž byla v pracích bolest u zvířat vyvolána.  

 V současnosti máme některé doklady, že NOS inhibitory působí proti viscerální 

bolesti u zvířat. Dokonce, že tyto látky interagují s některými neopioidními analgetiky a spolu 

s nimi působí antinocicepci v různých animálních modelech bolesti. Např. NOS inhibitor Nω-

nitro-L-arginin methyl ester (L-NAME) působil antinociceptivně v modelu p-benzochinonem 

indukované viscerální bolesti (Abacioglu et al., 2000), v testu peritoneálního dráždění s 

kyselinou octovou (Duarte a Ferreira, 2000; Fischer et al., 2002) a v testu šlehnutí ocasem 

(Ruiz-Durantez et al., 2003) u myší. Mírně selektivní inhibitor iNOS S-

methylisothiomočovina působila ve II. fázi formalinového testu u myší nejen analgesii, ale 

dokonce v kombinaci s protizánětlivě a analgeticky účinným rofekoxibem vedla k synergii 

(podle izobolografické analýzy) analgetického účinku (Bhat et al., 2008). Naproti tomu u 

potkanů ve formalinovém testu podání L-NAME (neselektivního inhibitoru NOS) kompletně 

zrušilo analgetický účinek lumirakoxibu (Lozano-Cuenca et al., 2005). L-NAME podaný 

potkanům ve formalinovém  testu zvrátil analgetický účinek gabapentinu (Ortiz et al., 2006), i 

když bychom předpokládali spíše pozitivní interakci na míšní úrovni a dvojnásobnou blokádu 

vstupu vápníku do neuronů s následným potlačením uvolňování excitotoxického glutamátu do 

prostor mezi synapsemi.  
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 V disertační práci jsme se snažili reagovat na současně dostupné informace o 

kombinacích NOS inhibitorů v léčbě bolesti a zaměřili se na kombinace nespecifického 

inhibitoru NOS, látky L-NAME, se zavedenými analgetiky paracetamolem a diklofenakem v 

testu peritoneálního dráždění, abychom lépe poznali úlohu NO v navození akutní bolesti a 

mohli se jí tak snadněji bránit. Dalším úmyslem bylo přispět k osvětlení mechanismu účinku 

analgetika paracetamolu. V našich experimentech jsme kombinovali také NOS inhibitor a 

FAAH inhibitor. Interakce, která nastává při společném působení inhibitoru NO syntázy s 

paracetamolem, se teoreticky může promítnout do působení FAAH a také COX, jak později 

vyplynulo z našich experimentů a z práce publikované v roce 2009 (Naidu et al., 2009) 

popisující synergii mezi inhibitorem COX a inhibitorem FAAH. 

 

2. Cíl práce 

 

 S ohledem na poznatky uvedené v předcházející části (literární přehled a uvedení do 

problematiky) měla tato dizertace dva hlavní cíle: 

 

1. Experimentálně zjišťovat změny analgetické účinnosti některých analgetik při 

kombinaci s vybranými neurofarmaky, a to při celkovém podání. 

  

Zaměřili jsme se na následující kombinace: 

 

i. neopioidní analgetika (paracetamol, ibuprofen) + agonista I1-imidazolinových a alfa-

2-adrenergních receptorů (rilmenidin) 

ii. neopioidní analgetika (paracetamol, metamizol, diklofenak, ibuprofen, nimesulid) + 

blokátor vápníkových kanálů (gabapentin) 

iii. neopioidní analgetika (paracetamol, diklofenak) + inhibitor hydrolázy amidů 

mastných kyselin (URB597) 

iv. neopioidní analgetika (paracetamol, diklofenak) + inhibitor NO syntázy (L-NAME); 

 inhibitor hydrolázy amidů mastných kyselin (URB597) + inhibitor NO syntázy (L-   

 NAME) 

 

 Analgetickou účinnost těchto kombinací jsme měřili v testu peritoneálního dráždění u 

myší. Povahu interakcí neurofarmak s analgetiky (supra-aditivní neboli synergickou, aditivní, 

sub-aditivní) jsme hodnotili izobolografickou analýzou. 
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2. Zjišťovat změny hladin mediátorů bolesti in vivo v supraspinálních strukturách 

mozku (v periakveduktální šedi, centrální amygdale, striatu) při bolesti a pod vlivem 

farmak.  

 

Zjišťovali jsme: 

a. hladiny glycinu v periakveduktální šedi po podání paracetamolu při zánětlivé bolesti 

b. hladiny glutamátu, kyseliny gama-aminomáselné a serotoninu v centrální amygdale 

po podání agonisty mGlu8 receptorů, látky (S)-3,4-DCPG při zánětlivé bolesti 

c. hladiny glutamátu a kyseliny gama-aminomáselné ve striatu po podání agonistů 

mGlu7 a 8 receptorů, látek AMN082 a (S)-3,4-DCPG u neuropatické bolesti 

 

 Použili jsme model zánětlivé bolesti navozené intraplantární aplikací karageninu a 

model neuropatické bolesti způsobené částečným poraněním sedacího nervu u potkanů. 

Bolest jsme měřili v plantar testu a von Freyovými vlákny. Ke zjišťování hladin mediátorů 

jsme použili metodu mikrodialýzy in vivo a HPLC. 

 

3. Metodiky 

 

3. 1. Animální modely bolesti (stručný přehled) 

 

Metodologie pro měření bolesti u zvířat je rozličná (Le Bars et al., 2001; Franěk, 

2006); obecně je při experimentech nutné rozlišit modely bolesti akutní (bolest trvá řádově 

sekundy až jeden den) a chronické (bolest trvá minimálně několik dní). Podle působícího 

stimulu rozeznáváme bolest mechanickou, termickou, zánětlivou, neuropatickou. Někdy je 

výhodné, aby model bolesti působil tkáňové poškození (formalinový test, test peritoneálního 

dráždění, zánět kloubů, zánět podkoží, zánět nervů), jindy naopak nesmí dojít u zvířat k 

žádnému poranění tkáně (to umožňuje např. test šlehnutí ocasem, test na horké plotně, test 

ponořování ocasu). Některé typy modelů bolesti sledují reakce, které se formují v oblasti 

supraspinální (II. fáze formalinového testu), v dalších testech sledujeme reakce vzniklé na 

míšní úrovni (periferně podanou substancí P indukovaná bolest, I. fáze formalinového testu).  

Při použití animálních modelů bolesti máme na paměti, že srovnatelné jsou pouze 

výsledky ze stejných testů bolesti provedené se zvířaty ze stejného kmene, nejlépe rovněž z 

téže chovné skupiny.  
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Pro úplnost je třeba dodat, že akutní testy bolesti se používají také při hodnocení 

bolestivosti u zvířat, jimž byla navozena bolest chronická. 

 

3.1.1. Modely akutní bolesti 

 

Modelem akutní bolesti je model, ve kterém se bolest vyvolá určitou krátkodobou 

stimulací. Odpověď na akutní bolestivou stimulaci lze hodnotit často měřením únikové reakce 

nebo sledováním pro bolest typických projevů chování (vokalizace, olizování, třesení 

končetinou). 

U většiny modelů akutní bolesti má zvíře okamžitou možnost se bolesti zbavit 

(úniková reakce). V mnoha modelech je také vyžadováno nastavení „cut-off“ hladiny 

stimulace, tj. nejvyšší přípustné intenzity, která nesmí být překročena ani při absenci únikové 

reakce. Opatření brání trvalému poškození tkáně, např. při silné analgezii. 

Mezi modely akutní bolesti lze rozlišit dále testy, při kterých reflexní odpověď vzniká 

na úrovni míchy a jiné, při nichž informaci o bolesti zpracovávají vyšší nervová centra 

(mozek). 

Spinální reflexy se uplatní v testu švihnutí ocasem (tail-flick testu, kdy je na ocas 

svíceno tepelným paprskem), v testu ponořování ocasu (tail-immersion testu, který je 

variantou testu švihnutí ocasem; ocas pokusného zvířete je ponořován do horké nebo studené 

vody) a testech, v nichž působíme na zvíře mechanickým tlakem (Randall-Sellitův test; test 

stlačování tlapy neboli paw-pressure test). Zmíněné testy se dobře hodí pro testování 

opioidních analgetik. 

Akutní modely bolesti jsou i takové, při nichž je aktivován víceméně celý nervový 

systém (periferní nervová zakončení, centrální soustava, vegetativní nervový systém). Použitý 

bolestivý podnět bývá chemický (test peritoneálního dráždění – writhing test, formalinový 

test), tepelný (test na horké plotně; hot-plate test, který s použitím nižších teplot kolem 50ºC 

umožňuje hodnotit účinek neopioidních analgetik; vyšší teploty 50 – 70ºC jsou vhodné pro 

silná analgetika) nebo mechanický (test rozpínání střeva; colon distension test a test 

rozpínání dělohy; uterus distension test; testy při kterých jsou zpravidla latexovým balonkem 

rozpínány orgány zvířat). 

Centrální mechanismy zapojené do akutní bolesti se studují po intrathekálním podání 

dráždivých látek (substance P, glutamát, kapsaicin), při které nedochází k aktivaci primárních 

nocisenzorů. 
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3.1.2. Modely chronické bolesti 

 

 Chronické modely využívají nejčastěji zánět. K tomu se používají dráždidla jako je 

kompletní Freundovo adjuvans (CFA; teplem usmrcené bakterie tuberkulózy v minerálním 

oleji), karagenin, monojodacetát, nebo hořčičný olej. Po podání dráždidla se v závislosti na 

způsobu podání vyvíjí chronický zánět (např. intravenózní aplikace CFA vyvolá celotělový 

zánět kloubů, zatímco aplikace do jedné zadní končetiny vede k pouze jednostranné artritidě 

zvířat; jiná je situace po podání do podkoží nebo přímo do kolenního kloubu). Injekce 

suspenze zubního cementu do močovodů je modelem kalkulózy, vede ke kolikovitým 

bolestem velmi podobným bolesti doprovázející ledvinovou koliku u lidí. 

 

3.1.3. Modely neuropatické bolesti 

 

 Neuropatické bolesti se u zvířat dociluje různým způsobem poškození nervů. 

Nejčastěji experimentátoři způsobí zánět nervů, jejich chronickým zaškrcením (např. chronic 

constriction injury CCI se dosahuje zaškrcením sedacího nervu u potkanů; podobně 

podvázáním infraorbitálního nervu se získá model neuralgie trigeminu u zvířat) nebo traumaty 

(částečné nebo úplné přetětí sedacího nervu, přetětí míchy). Neuropatická bolest se vyvíjí také 

po podání některých farmak (streptozocinem indukovaná diabetická neuropatie, 

vinkristinem/paklitaxelem navozená periferní neuropatie).  

 

 Detailní pohled na současně používané modely bolesti přinášejí následující kapitoly v 

knize: (Bennett, 2001; Franěk, 2006).  

 

3. 2. Animální modely a metody měření bolesti použité v disertační práci 

 

3.2.1. Test peritoneálního dráždění 

 

Jednoduchý test peritoneálního dráždění (Collier et al., 1968; Miranda et al., 2001) je 

modelem akutní viscerální bolesti a používá se hlavně u myší. Principem testu peritoneálního 

dráždění je sledování počtu charakteristických stahů (svíjivých pohybů – „writhing“ = svíjení) 

břišní stěny po intraperitoneální aplikaci zředěné (obvykle octové 0,6 či 0,7 %) kyseliny. Na 

podání dráždidla reaguje zvíře silnou kontrakcí břišních svalů, zaujetím nepřirozeně nahrbené 

pozice v sedu, případně převalováním z boku na bok. Frekvence bolestivých odpovědí u 
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zvířat se zpravidla stupňuje v čase po podání kyseliny s maximem mezi 5 až 10 minutou po 

aplikaci, charakteristické změny chování později slábnou a objevují se nejdéle ještě hodinu po 

aplikaci dráždidla.   Tyto změny chování jsou podobné jako při kolikovitých bolestech (např. 

močové či žlučové kameny). V modelu se však nejedná o čistě viscerální bolest, protože 

peritoneální injekce stimuluje komplexně všechny tkáně dutiny břišní. To je nevýhoda testu. 

Test peritoneálního dráždění je rovněž oprávněně kritizován pro nepřirozenou povahu 

bolestivého stimulu. Přesto je ve výzkumu bolesti u zvířat používán relativně často pro svou 

jednoduchost a malé nároky na technické vybavení laboratoře. Mírou analgetické účinnosti 

sledovaných látek, případně kombinací více látek, je vedle zmenšení celkového počtu 

bolestivých odpovědí často také počet zvířat, u nichž dojde ke snížení frekvence nocicepční 

reakce.  

 

Test peritoneálního dráždění jsme prováděli následovně: za 30 nebo 60 minut po 

podání analgetika byla myším intraperitoneální (i. p.) injekcí aplikována 0,7% kyselina octová 

v dávce 0,05/10 g. V intervalu 20 minut bezprostředně po podání dráždidla byl sledován 

celkový počet protažení. Zvířata byla pozorována ve skupinách po třech jedincích v 

průhledných plastových nádobách s malým množstvím podestýlky. Kontrolní zvířata byla 

testována vždy společně se zvířaty ovlivněnými látkou, přičemž hodnotitelé nevěděli, zda 

hodnocená zvířata byla pokusná nebo kontrolní. Celkový počet protažení hodnocený u zvířat s 

medikací byl vztažen k celkovému počtu protažení u kontrolních zvířat. Efekt látky byl 

vyjádřen jako maximální možný efekt látky (maximal possible effect, MPE) v procentech 

vypočítaný podle vztahu: [(celkový počet protažení u kontrolních zvířat – celkový počet 

protažení u zvířat s medikací)/ (celkový počet protažení u kontrolních zvířat)] x 100 (%).  

Při určování křivek závislosti účinku na dávce jednotlivých léčiv jsme pracovali vždy 

se 6ti zvířaty ve skupině (tj. 1 dávka – 6 zvířat ve skupině); při určování křivky závislosti 

účinku na dávce experimentální směsi se skupinami po 9ti zvířatech. 

 

3.2.2. Plantar test 

 

Plantar test (Hargreaves et al., 1988; Hurley et al., 2002) je metoda měření akutní 

bolesti. Principem metody je působení tepelného zdroje na plantární plochu přední nebo zadní 

končetiny. Test má několik výhod. Zvíře při plantar testu není třeba fixovat, je umístěno v 

plastovém boxu se skleněnou podlážkou umožňující volný pohyb. Tak se snižuje interference 

výsledku testu se stresovou analgezií. Jinou výhodou je možnost měřit odděleně jednotlivé 
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končetiny a srovnávat je mezi sebou (přístup často využívaný v modelech chronické bolesti, 

kdy je např. pouze jedna končetina postižena zánětem). V neposlední řadě lze u plantar testu 

většinou pečlivým pozorováním rozlišit únikovou reakci od náhodného vykročení ze zdroje 

světla. Na druhou stranu je nevýhodou tohoto testu nutnost kontaktu místa na sledované tlapě 

se sklem (problematické právě např. u zánětem oteklé končetiny). 

 

Test jsme prováděli na Plantar Test aparatuře (Ugo Basile, Varese, Itálie), modelu 

47700. Intenzita světelného paprsku byla nastavena na 70 jednotek, maximální čas svícení na 

15 sec. Aparatura měří tzv. „paw withdrawal latency“ (PWL), tedy čas do odtažení tlapy ze 

směru tepleného paprsku s přesností na 0.1 sec.  

U zvířat, na kterých jsme měřili, jaká je nejvhodnější dávka paracetamolu pro 

provedení mikrodialýzy, probíhal test následovně:  

Byly změřeny bazální hodnoty PWL u zvířat bez jakékoli medikace a byl podán 

karagenin do pravé zadní planty zvířat, a poté měřen PWL za 1, 3 a 5 hod po podání 

karageninu u pravé i levé tlapy (viz. 4.2.1.1.).  

U zvířat, která podstoupila plantar test zároveň s mikrodialýzou (viz. 4.2.2.5. a 

4.2.3.4.) bylo prováděno měření každých 30 minut od začátku mikrodialýzy na pravé i levé 

tlapě zvířete s malou modifikací, kdy intenzita světelného paprsku byla nastavena na 80 j.  

 

3.2.3. Von Freyův test 

 

 Von Freyův test je metoda měření mechanické allodynie. Test jsme používali ke 

kontrole rozvoje neuropatické bolesti u potkanů, se kterými byla později prováděna 

mikrodialýza ve striatu (viz. 4.2.3.1.). 

 

 Bolest jsme měřili von Freyovými vlákny s použitím „Dynamic Plantar 

Aesthesiometer“ aparatury (Ugo Basile, Varese, Italy, model 37450), kdy bylo na tlapu 

zvířete působeno vláknem o stále zvyšující se síle zátěže do odtažení končetiny zvířete nebo 

do uběhnutí maximálních nastavených hodnot síly a času testu (cut off force 30 g, cut off time 

20 sec). Stimulus vláknem byl opakován 3krát v přibližně 10 min intervalech mezi 

jednotlivými stimuly a do výsledků jsme použili průměr časů a síly ze tří opakujících se 

měření. Síla vlákna (g) a reakční čas (ms), při kterém zvíře reaguje na tlakový podnět, jsou 

považovány za práh bolesti.   
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3.2.4. Částečné poranění nervu 

 

 Částečné poranění nervu, v anglickém znění spared nerve injury (SNI), je animální 

model přetrvávající neuropatické bolesti (Decosterd a Woolf, 2000), proveditelný na 

potkanech i myších. Model u zvířat vede k rychlému snížení prahu bolesti (během 24 hod), 

neuropatická bolest se rozvíjí během několika týdnů. Maximum hyperalgesie a allodynie, 

které model provází, závisí na použitém akutním modelu bolesti, který je zvolen pro ověření 

přítomnosti neuropatické bolesti. Po 6 měsících vykazují zvířata nejrůznější změny chování 

(agresivita, deprese, nechutenství). 

 

 My jsme dosahovali maxima bolesti u zvířat, u kterých bylo provedeno částečné 

poranění nervu, 14. den po provedení operačního zákroku (měření von Freyovým testem). 

Operace probíhaly následovně: 

 Potkan v anestezii (60 mg/kg pentobarbitalu, i.p.) byl fixován na omyvatelnou 

podložku. Na zadní končetině, dorsální straně, byl proveden asi 1 cm řez kůží, poté byla 

pinzetou odhrnuta svalovina až do nalezení sedacího nervu. Nerv byl chirurgickými nástroji 

očištěn (že se jedná o sedací nerv je dobře patrné ze záškubů těla zvířete v momentě stlačení 

nervu pinzetou; na podráždění chybných nervů zvíře za daných podmínek nereaguje) a 

rozdělen na své tři větve. Ze tří větví sedacího nervu jsou podvázány společný lýtkový a 

holenní nerv, zalýtkový nerv je ponechán volný. Následuje přestřižení dvou podvázaných 

nervů distálně od podvazu. Takto částečně přerušený nerv se schová zpět pod svalovinu, do 

rány se nasype práškové antibiotikum (Batixim®, obs. cefotaxim, v množství na špičku 

skalpele tj. cca 0.025 g) a rána se uzavře chirurgickou nití: 1 stehem svalovina, 2–3 stehy 

kůže.   
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Obr. 4. Levá pinzeta ukazuje tenký zalýtkový nerv, který je v modelu částečného poranění 

sedacího nervu ponechán nepoškozený (fotografie autorky dizertace). 

  

3. 3. Ostatní animální modely 

 

3.3.1. Test rotující tyčky 

 

Test rotující tyčky (rota rod test) umožňuje jednoduchým způsobem získat první 

informaci o případném vlivu látky na motorické funkce zvířat. Zpravidla jsou zvířata (opět 

nejčastěji laboratorní myši či potkani) trénována ve schopnosti udržet se na rotující tyčce za 

stanovených podmínek (variabilní čas, po který se musí zvíře udržet na tyčce, rychlost otáčení 

a průměr rotující tyčky) v den předcházející vlastnímu pokusu (Bourin et al., 1992). Zvířata, 

která se z nějakého důvodu nenaučí balancovat na tyčce v době tréninku, jsou z pokusu 

vyřazena. Výsledkem testu je obvykle čas, po který se zvířata byla schopna na tyčce udržet.   

 

V našich pokusech byla zvířata vybrána 24 hod před testem a vyloučena ta, která se 

neudržela na tyčce po dvě za sebou následující periody 2 min (myši) nebo 5 min (potkani). 

Počet zvířat vyloučených z testu se pohyboval kolem 3% u myší (samci randombredního 

kmene NMRI) a kolem 10% u potkanů (samci kmene Wistar albino). 
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V pokusech na myších byl průměr tyčky 2 cm a otáčela se konstantní rychlostí 6 

otáček/min. Každé experimentální zvíře pak bylo pozorováno po dobu 2 minut a při spadnutí 

z rotující tyčky bylo považováno za ovlivněné podanou medikací. Používali jsme aparaturu 

Ugo Basile, model 7650. 

V pokusech na potkanech činil průměr tyčky 5 cm a rychlost tyčky se během 5 min 

gradientově zvyšovala ze 2 na 10 otáček/min. Každé experimentální zvíře bylo pozorováno po 

dobu 5 minut a při spadnutí z rotující tyčky bylo považováno za ovlivněné implantací kanyly 

do mozku. U potkanů jsme pracovali s aparaturou Ugo Basile, modelem 47700. 

 

 
Obr. 5. Potkani kmene Wistar albino trénují v testu rotující tyčky (fotografie autorky 

dizertace). 

 

 Veškeré zákroky a pokusy, které jsme na zvířatech prováděli, probíhaly za podmínek 

správné laboratorní praxe a řídily se mezinárodně platnými pravidly pro zacházení s 

laboratorními zvířaty (Zimmermann, 1983). Do pokusů bylo zařazeno pouze nezbytné 

množství zvířat, zvířata v pokusu setrvávala jen nezbytně dlouhou dobu, každé jednotlivé 

zvíře bylo v pokusu použito pouze jedinkrát; po skončení pokusů byla zvířata bezbolestně 

usmrcena v souladu s předem schváleným projektem pokusu. Jednotlivé projekty pokusů byly 
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schváleny „Odbornou komisí pro ochranu pokusných zvířat 3. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze a Psychiatrického centra Praha“ a „Rezortní komisí Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy“ nebo „Rezortní komisí Ministerstva zdravotnictví“ nebo „Odbornou 

komisí pro ochranu pokusných zvířat fakulty lékařství a chirurgie 2. Univerzity studií v 

Neapoli“. Experimentální činnost byla prováděna v souladu s českým (zákon č. 246/1992 Sb.; 

zákon č. 77/2006) italským (D. L. 116/92) a evropským právem (E. C. L358/1 18/12/86) na 

ochranu zvířat proti týrání.  

  

3. 4. Izobolografická analýza ve studiu bolesti u zvířat 

  

 Je dobře známo, že současné podání dvou a více léčiv může navodit účinky, které jsou 

silnější či naopak slabší než prostý součet účinku jednotlivých látek. Takové účinky lze v 

praxi pozorovat a dokonce je i různými objektivními nástroji popsat. Jedním z přístupů, které 

umožňují charakterizovat výsledný účinek dvou látek, je isobologram. Konstrukce a 

interpretace dat na isobologramu je přitom relativně snadná. Jedná se o grafickou techniku, 

která pracuje s ekviefektivními dávkami jednotlivých léčiv a jejich kombinací, křivkami 

závislosti účinku na dávce jednotlivých látek zatíženými chybami měření. Pro snadnější 

výpočty je v izobolografické analýze většina křivek transformována početně do přímek. 

Konečně, vzhledem k chybám průměru, chybám váženého průměru a dalším veličinám, se 

kterými se v izobolografické analýze počítá, je nezbytné uvádět meze spolehlivosti výpočtů 

současně s hodnocením kombinací, jejichž výsledný účinek měříme. 

 

3. 4. 1. Základy teorie izobolografické analýzy kombinací dvou léčiv 

 

 Statistické studie kombinací látek se objevily ve dvacátých letech minulého století, 

kdy při vývoji pesticidů byly uskutečněny první experimenty, které měly za cíl odhalit účinek 

několika látek použitých ve stejný čas. Tak např. hmyz byl sledován na podložním sklíčku a 

podroben působení insekticidů. Hodnotil se počet usmrcených hmyzích jedinců (dosis 

lethalis, LD). Kvantitativní přístup umožňující hodnotit účinky kombinací látek světu poprvé 

představili Loewe a Muischnek (v roce 1926). Jednalo se o grafickou metodu, kterou dnes 

známe jako izobolografickou analýzu (Loewe, 1953). 

 Klasická isobolografická analýza začíná získáním kompletních matematických 

informací o jednotlivých látkách použitých do kombinace, především křivky závislosti účinku 

na dávce s vyjádřením chyby měření (nejčastěji v podobě 95 % meze spolehlivosti). Tato data 
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se stejně určují pro obě individuální sloučeniny v testovaném páru analgetik, antihypertenziv 

atp. Jak pro individuální farmaka, tak pro kombinaci, určujeme izoboly.  

 Izobol je soubor dávek (koncentrací) 2 nebo více sloučenin, které, pokud jsou 

přítomny vedle sebe, dosahují stálé hladiny svého účinku v systému, v nemž jsou sledovány. 

Nejčastěji se jedná o dávky 2 agonistů podávaných společně, přičemž každý z agonistů, 

pokud je podán samostatně, dosahuje kýženého efektu. V případě 2 agonistů je v 

karteziánském systému koordinát, jehož osy představují koncentrace jednotlivých sloučenin, 

izobolem křivka (Obr. 6A). Při hodnocení analgetických kombinací se obvykle volí hladina 

efektu, na které budou látky porovnávány, na 50% maximálního účinku ve sledovaném 

systému; pak je-li látka A přítomna v systému sama (B = 0), dávka potřebná k dosažení 50% 

maximálního účinku (dosis effectiva media, ED50), je její ED50 (A). Podobně, pokud je v 

systému přítomna pouze látka B, dávka potřebná k dosažení 50% maximálního účinku 

odpovídá její ED50 (B); graficky přibližuje situaci obr. 6B. Na základě znalosti ED50 

jednotlivých léčiv můžeme připravit několik dávek směsi, ve které budou látky A a B 

obsaženy v určitém vzájemném poměru (např. 1:1, 1:50). Smíchaná léčiva v odstupňovaných 

dávkách dávají vzniknout experimentální křivce závislosti účinku na dávce směsi, která 

sestává z experimentálně získaných isobolů (bodů na isobologramu pro jednotlivé páry 

dávek). Zároveň se v isobologramu dávka ED50 každého z kombinovaných léčiv znázorní 

úsečkou na vertikální a horizontální ose. Výsledkem spojení bodů ED50 individuálních léčiv 

je očekávaná izobolografická křivka lineární (linie aditivity), tak jako je tomu na obr. 7.  

 

 
Obr. 6A.  Křivky závislosti účinku na dávce látek s konstantní relativní účinností (potency) a 

jejich ED50. (Převzato z Tallarida, Interactions between drugs and occupied receptors, 2007). 
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Obr. 6B. Znázornění dávkové ekvivalence dvou léčiv. Křivky závislosti účinku na dávce obou 

látek nemusí být vždy totožné. Dávka látky A, označená v obrázku jako a, je ekvi-efektivní 

dávce látky B označené jako beq. Dávka rovná (beq) + přidaná dávka b dává vzniknout B50, a 

50% účinku. Množství hodnot (a, b) formuje isoboly aditivity a křivku, která se narovná, 

pokud je poměr účinností kombinovaných látek (potency) konstantní na všech sledovaných 

úrovních účinnosti. (Převzato z Tallarida, Interactions between drugs and occupied receptors, 

2007). 

 

 Aditivní páry dávek dvou látek (nulová interakce) představují na isobologramu body 

linie aditivity. Pokud v experimentu získáme body (páry dávek kombinovaných látek), jež 

působí při použití dávek nižších, než jaké očekáváme na linii aditivity, jedná se o synergismus 

(supra-aditivitu) a experimentální bod představující aktivní pár dávek dvou látek v kombinaci 

leží pod linií aditivity. Pokud v experimentu získáme body, jež působí při použití naopak 

vyšších dávek, než jaké očekáváme na linii aditivity, jedná se o sub-adici a experimentální 

bod představující aktivní pár dávek dvou látek v kombinaci leží nad linií aditivity. 

Experimentální body aditivních směsí se strefují do blízkosti linie aditivity.  Izobolografickou 

anlýzu lze vhodně doplnit vyjádřením stupně synergie, tzv. interakčním indexem (Tallarida, 

2002). Index, označovaný γ, vyjadřuje poměr radiální vzdálenosti experimentálně získaného 

bodu, izobolu, od teoreticky vypočítaného izobolu na linii aditivity. Jinými slovy, interakční 

index je poměr mezi experimentálně získanou ED50 a teoreticky vypočítanou ED50 

kombinované směsi. Rozdíl mezi dávkami a jejich odchylkami se hodnotí statisticky 

Studentovým t-testem (Tallarida, 2002). Pokud se výsledný index γ = 1, interakce látek je 
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aditivní; jestliže je γ < 1, jedná se o supra-aditivitu (synergii); γ > 1 určuje sub-aditivitu. 

Získání statisticky významné a objektivní výpovědi o přínosu kombinace může být prvním 

krokem v poznání mechanismu interakce dvou látek (Tallarida a Raffa, 1995; Tallarida et al., 

1997; Tallarida et al., 1999; Tallarida, 2001; Tallarida, 2002; Tallarida, 2006; Tallarida, 

2007).  

 
Obr. 7. Hodnoty ED50 pro každou z kombinovaných látek se vynesou na osy isobologramu a 

dávají vzniknout linii aditivity. Na obrázku teoretická dávka aditivní kombinace s 

koordinátami (a', b') leží přímo na linii aditivity, zatímco experimentálně získaný bod (a, b) se 

nachází pod linií aditivity. Stav odpovídá supra-aditivitě kombinovaných látek A a B. Podíl 

radiálních vzdáleností bodů (a, b) ku (a', b') se označuje interakční index (volně upraveno 

podle Tallarida, Interactions between drugs and occupied receptors, 2007). 

  

3.4.2. Konkrétní početní operace použité při řešení zadání disertační práce 

izobolografickou analýzou 

 

 Předmětem řešení disertační práce jsou různorodá data užívaná k stanovení míry 

bolesti pokusného zvířete. Některá z nich lze s výhodou podrobit také hodnocení 

izobolografickou analýzou, jejíž hrubé základy byly popsány výše. Při výpočtech vycházíme 

ze základního předpokladu, kdy pokusné zvíře reaguje na bolest typickou odezvou, která se 

během stanovené pokusné doby vícekrát opakuje. Počet těchto reakcí pokusného zvířete je 

zaznamenán a slouží jako základní informace pro další analýzu. 
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 Aby byla data a experimenty vzájemně lépe srovnatelné (tj. porovnáváme např. data 

získaná s různými farmakologicky účinnými substancemi, získaná v různé dny, po které 

probíhal pokus s kombinací) vztahujeme pozorovaný efekt léčiva vždy na efekt, který 

zanechalo farmakologicky neaktivní placebo ve skupině zvířat pocházejících ze stejné chovné 

skupiny jako zvířata, jimž bylo podáno sledované léčivo. Získat kvalitní data pro 

izobolografickou analýzu lze tedy se skupinami zvířat kontrolních a ovlivněných farmakem.  

 Pro následující výpočty uvažujme referenční skupinu zvířat, tzv. skupinu kontrolní, 

které není aplikovaná žádná bolest zmírňující látka a skupiny zvířat, kterým je aplikována 

bolest utišující látka v několika dávkách (koncentracích). Označme písmenem Ni počet zvířat 

v i-té skupině, kde i=0 pro skupinu kontrolní a i=1,2,..,k pro k „pokusných“ skupin lišících se 

velikostí dávky utišující substance. yij  je počet pozorovaných reakcí u j-tého zvířete v i-té 

skupině. 

 

 Při vyhodnocování pozorovaných dat se pak pro každé zvíře počítá standardizovaná 

hodnota 

 

                Yij =   0

0

m
ym ij−

 , 

 

kde m0 je aritmetický průměr zjištěných počtů reakcí v kontrolní skupině.  

 

 Dalším krokem je proložení přímky závislosti průměrných hodnot standardizovaných 

dat Mi na logaritmech dávek (koncentrací) xi v k pokusných skupinách. Mi je aritmetický 

průměr standardizovaných hodnot v i-té skupině. Z proložené přímky 

                                                 Yp(x) = A + Bx    

 

pak lze odhadnout logaritmus dávky x(50), při které je průměrný počet reakcí 50% 

průměrného počtu reakcí pokusných zvířat v kontrolní skupině, tj. 

 

                                                x(50) = (0,5-A)/B. 
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 Tento poměrně jednoduchý postup ovšem svou jednoduchost ztrácí, pokud je cílem 

statistické analýzy určit i interval (obvykle 95%ní) spolehlivosti pro odhadovaný logaritmus 

x(50) resp. pro dávku EC50 = antilog(x(50)).  

 

1) Pozorovaná data v každé z k+1 vyhodnocovaných skupin mají jiný rozptyl. Při nižší 

účinnosti je obvykle vyšší rozptyl. Při prokládání přímky je proto třeba použít metodu 

vážených součtů čtverců, kde vahou jsou převrácené hodnoty rozptylů S2(Mi) průměrů 

Mi  pro jednotlivé dávky. 

2) Standardizované průměry Mi nejsou vzájemně nezávislé, jak je tomu obvykle při 

prokládání dat přímkou, všechny tyto standardizované průměry obsahují týž průměr 

referenčních dat m0 z kontrolní skupiny, důsledkem čehož je jejich vzájemná 

statistická závislost vyjádřená vzájemnou kovariancí. 

3) Podobně jsou pak statisticky závislé i parametry proložené přímky. V běžném případě 

(při nezávislých prokládaných datech) je proložená přímka vyjádřena rovnicí 

                                            Yp(x) = xxBY −+ ( ),  

 

      kde průměr Y a směrnice B jsou statisticky nezávislé odhady parametrů 

      rovnice přímky. V případě navzájem závislých dat jsou i tyto odhady statisticky        

      korelované a při stanovení intervalu spolehlivosti pro x(50) je nutno  

      výpočet vzhledem k této korelaci upravit. 

 

Z původních dat yij se pro každou dávku vypočtou průměr 

 

                                                    mi (= y
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Standardizovaný průměr pro i-tou dávku je pak 
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                                       Mi  (= iY ) = 0
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a jeho rozptyl odvozený z rozptylů průměrů se2 je 
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Kovariance standardizovaných průměrů z i-té a j-té skupiny je 

 

 

                                     Cov(MiMj ) = 

2
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 . 

 

Při výpočtech pro proložení přímky se použijí váhy wi  = 1/S2(Mi). 

 

Vážený průměr standardizovaných proměnných je 
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Vážený průměr logaritmů dávek je obdobně  
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Pro výpočet rovnice přímky dostaneme směrnici přímky B: 
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Proložená přímka má tedy rovnici 
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Pro další výpočty je třeba určit rozptyl váženého průměru M, směrnice B a jejich kovarianci. 

 

Rozptyl váženého průměru M je                        
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a rozptyl směrnice přímky B                                                                                                            

 

2

1

1

1

2

)(

)()()(

)(

1)(

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

−−
+

−
=

∑

∑∑

∑
=

= ≠

=

k

i
iii

k

i

k

ij
jijjii

k

i
iii xxxw

MMCovxxwxxw

xxxw
Bs

. 

 

Ještě je třeba určit kovarianci obou koeficientů M a B: 
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Logaritmus dávky snižující počet reakcí na 50% je, jak uvedeno výše x(50). Označme tuto 

hodnotu písmenem X. Potom 
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 Pro výpočet intervalu spolehlivosti dle Fiellerovy věty pro podíl dvou náhodných 

veličin (Finney, 1964) je ovšem třeba kovariance mezi –M a B, kde 

 

                                                  Cov(-M,B) = -Cov(M,B). 

 

Vzorec pro  95%ní interval spolehlivosti je pak 
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kde                                                         2

22 )(
B

Bstg =
 , 

 

a t představuje 5%ní kritickou hodnotu normálního nebo Studentova t rozložení (pro normální 

rozložení je t = 1,96, hodnota pro Studentovo t závisí na počtu stupňů volnosti.  

 

Celý tento postup se užije pro látku A, látku B a pro jejich kombinaci A+B. 

 

3.4.3. Hodnocení aditivity 

 

 Pokud by se efekt obou látek ve směsi „sčítal“, tj. ve směsné dávce lze nahradit h-

násobek ED50 látky A h-násobkem ED50 látky B beze změny očekávaného účinku (h  > 0), 

považují se účinnosti obou látek za aditivní. Je-li směs látek podávána v poměru  k = 

d(A)/d(B), kde d značí dávku, pak při platnosti aditivity obou látek by očekávaná hodnota 

dvou složek ED50 směsi byla 
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                                      ED50B(A,B)Ad = ED50(A)ED50(B)/(ED50(A) + kED50(B)) 

 

a                                    ED50A(A,B)Ad = kED50(A)ED50(B)/(ED50(A) + kED50(B)). 

 

Zřejmé je                       ED50A(A,B)Ad  = kED50B(A,B)Ad 

 

 Pro výpočet další analýzy je třeba určit jak standardní odchylky logaritmu aditivní 

hodnoty tak i standardních odchylek logaritmů ED50  pro směsi obou látek a i každé ze dvou 

kombinovaných  látek ve směsi. 

 

 Pokud je X  blízké váženému průměru logaritmů x , je délka 95%ního intervalu 

spolehlivosti pro X tedy pro logaritmus ED50  4-násobkem střední chyby (tj. standardní 

odchylky) logaritmu ED50 a pak platí následující rovnost 

 

                                                        sX = (XH –XD)/4 

 

 Pokud je rozdíl mezi X a x větší lze stále tohoto způsobu použít jako vhodnou 

aproximaci odhadu příslušné střední chyby  sX. 

 

 Tímto způsobem se určí standardní odchylky slogED50(A) ,slogED50(B)  a slogED50(A,B). 

Označme je pro další použití jako sA  , sB a sAB . 

 

 Standardní odchylka logaritmu očekávané aditivní hodnoty ED50(A,B)Ad je rovna AdABs

 

                                   )(50)(50
))(50())(50( 22

BkEDAED
sAEDsBkED

s BA
ABAd +

+
=

. 

 

 Pokud by platila aditivita, měly by zjištěné ED50 směsi a vypočtené aditivní hodnoty 

být stejné, resp. jejich rozdíl by neměl být statisticky významný. K otestování hypotézy, že 

platí aditivita, se použije test (nejčastěji Studentův t- test). 
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 Pro výpočty pozorované hladiny významnosti (signifikanci) se předpokládá jako při 

stanovení kritické hodnoty veličiny t ve vzorci pro interval spolehlivosti logaritmu ED50, že 

lze považovat i toto t za veličinu se statistickou distribucí blízkou Studentovu t-rozložení 

o 100 stupních volnosti. Vypočtená hodnota pozorované hladiny významnosti p je uvedena 

pro interpretaci testu aditivity. 

 

 Pokud platí aditivita, je rozdíl v čitateli testu nulový a je tedy   
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 Pokud je ED50(A,B) menší než ED50(A.B)Ad je směs účinnější oproti předpokladu 

aditivity a lze proto použít podíl obou hodnot vynásobený stem  jako procentový index 

synergie obou látek. Pokud je větší než 100%, je účinnost směsi v daném poměru obou látek 

procentem účinnosti předpokládané aditivity a tedy synergie, pokud je nižší než 100% jde o 

antagonismus účinku obou látek.  

                   

                                       Index synergie =  ),(50
),(50

100
BAED

BAED Ad

 %. 

 

 

 Standardní odchylka (střední chyba) logaritmu tohoto indexu je rovna jmenovateli ve 

vzorci pro test aditivity. 95%ní interval spolehlivosti pro index synergie se vypočte 

odlogaritmováním symetrického intervalu spolehlivosti pro jeho logaritmus: 

 

                                         
22

, 2)log()log( ABABHD ssindexindex
Ad
+= m

. 

 

 Uvedené výpočty vycházejí z původní práce Loewyho (Loewe, 1953), a prací 

Tallaridy, jež činí neustálé pokroky ve způsobech výpočtů a statistickém hodnocení 

kombinací léčiv (Tallarida, 2006; Tallarida, 2007). 
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 Závěrem nutno dodat, že v současnosti existují programy vytvářené specielně pro 

statistické hodnocení kombinací léčiv (př. je program PharmToolsPro, USA), které pomáhají 

experimentátorovi při složitých výpočtech, které však lze zvládnout pouze s použitím 

kalkulačky.   

 

 Pro hodnocení kombinací dizertace jsme používali program vytvořený Ing. Zbyňkem 

Rothem, statistikem Státního zdravotního ústavu (SZÚ). 

 

3. 5. Mikrodialýza ve výzkumu bolesti 

 

3.5.1. Technické poznámky k provádění mikrodialýzy 

  

 In vivo mikrodialýza se používá v preklinickém výzkumu bolesti již více než 20 let 

(Malmberg a Yaksh, 1995; Ungerstedt, 1991; Walker et al., 1999;Westerink, 1995), nejvíce 

využívá hlodavce, z nich potom především potkany. Metodika umožňuje sledovat a 

porovnávat nociceptivní chování zvířat s uvolňováním neurotransmiterů v odpovědi na bolest 

v různých oblastech centrální nervové soustavy (CNS). 

 Principem mikrodialýzy je filtrace ve vodě rozpustných sloučenin obsažených v 

extracelulární tekutině (ETC) přes dialyzační membránu do perfuzátu, který je sbírán a 

následně podroben analýze. Současné postupy mikrodialýzy dovolují odhadnout hladiny 

neurotransmiterů bolesti a korelaci jejich hladin s bolestivým chováním u živých zvířat bez 

omezení jejich pohybu. Zavedení mikrodialyzační kanyly s pomocí stereotaxického přístroje 

do mozku s přesností na desetiny milimetrů potom umožňuje sledovat změny hladin 

neurotransmiterů v různých oblastech CNS.  

 Jako model in vivo uvolňování neurotransmiterů vychází mikrodialýza z předpokladu, 

že extracelulární koncentrace neurotransmiterů odpovídá jejich koncentraci v synapsích 

neuronů. Takový předpoklad je však poněkud problematický, neboť víme, že hladiny 

neurotransmiterů v ETC  odpovídají nejen produkci neuronů, ale jsou ovlivňovány také 

enzymy, difúzí a zpětným vychytáváním mediátorů do neuronů. Navíc, látky nacházené v 

mikrodialyzátech mohou být svým původem rovněž z buněk gliových, které uvolňují 

neurotransmitery na vápníku nezávislým mechanismem (Taylor a Basbaum, 1995). Pro 

složitost neuronálních přenosů, jak bylo naznačeno, změny hladin neurotransmiterů v 

mikrodialyzátech neodráží přesně jejich uvolňování z neuronů. Bylo pozorováno, že hladiny 

neurotransmiterů v mikrodialyzátech  spíše odpovídají jejich množstvím, která nejsou využita 
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v synaptické štěrbině a pronikají do ETC (Ungerstedt, 1991; Westerink, 1995). V praxi však 

lze provádět některé kontrolní pokusy, s jejichž pomocí se experimentátor ujišťuje o alespoň 

částečném původu na bolesti či na podaném léčivu závislých změnách hladin 

neurotransmiterů v mikrodialyzátech. Jednou ze současně používaných strategií, která zvyšuje 

hladiny neurotransmiterů v mikrodialyzátech (což má za následek obecně snazší detekci, 

kvantifikaci sledovaných látek) je zvyšování koncentrací draselných iontů v mozkomíšní 

tkáni. Pasivní difúze draselných iontů přes mikrodialyzační membránu do tkání má za 

následek depolarizaci a uvolnění neurotransmiterů. Pokud byla infuze draselných iontů 

podána do zadních rohů míšních, bylo pozorováno zvýšení koncentrací monoaminů, 

neuropeptidů a aminokyselin v mikrodialyzátech (Gustafsson et al., 1998; Linderoth et al., 

1994; Matos et al., 1992; Sorkin et al., 1991; Wallin a Schott, 2002). Nevýhodou zmíněné 

strategie je fakt, že draselnými ionty navozenou depolarizací jsou stimulovány nejen neurony, 

ale také buňky gliové. Získat mikrodialýzou s draselnými ionty reprodukovatelné výsledky 

však lze. Doporučuje se do mikrodialyzační kanyly před vlastním pokusem zavést infuzi se 

100 mM roztokem draselných iontů. Dosáhne se tak přibližně 10 mM koncentrace draselných 

iontů v okolí mikrodialyzační kanyly (Stiller et al., 2003). Koncentrace, jež se nečastěji 

používá ke stimulaci uvolňování neurotransmiterů při studiích s neurotransmitery in vitro. S 

ohledem na v disertační práci sledované aminokyseliny, lze zmínit zajímavou práci 

Bergquista a kolektivu z roku 1996, kdy 100 mM draselný roztok injikovaný do oblasti PAG 

zvýšil hladiny GABA zhruba na 30ti násobek původních hladin (Bergquist et al., 1996). Jindy 

však podání draselných iontů (ve snaze posílit glutamátovou transmisi) úspěšné nebylo 

(Stiller et al., 1995). Přestože odpovědi neuronů na podání draslíku se tak jeví poměrně 

variabilní, mohou nalézt v konkrétních nociceptivních experimentech uplatnění. 

 Alternativou ke stimulaci uvolňování neurotransmiterů draselnými ionty je specifická 

aktivace sodíkových kanálů veratridinem (Ulbricht, 1998), neurotoxinem, jež otevírá 

sodíkové kanály. Za zmínku stojí také fakt, že naopak podání tetrodotoxinu (Narahashi et al., 

1994), blokátoru sodíkových kanálů, může uvolňování neurotransmiterů do mikrodialyzátů 

značně oslabit nebo zcela zablokovat  (Gustafsson et al., 1999; Kreiss et al., 1993; Maione et 

al., 1999; Maione et al., 2000a; Matos et al., 1992; Sorkin et al., 1991; Taylor a Basbaum, 

1995). 

 S výjimkou některých aminokyselin, jejichž uvolňování je spojeno s napěťově 

řízenými vápníkovými kanály, klasický vesikulární transport v neuronech se váže na vápenaté 

ionty a jejich nabídku. Proto promytí mikrodialyzační kanyly roztokem s nízkým obsahem 

vápenatých a vysokým obsahu hořečnatých iontů snižuje hladiny neurotransmiterů v 
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mikrodialyzátech (hořečnaté ionty kompetitivně blokují vápenaté kanály a interferují tak s 

vápníkovým mechanismem uvolňování neurotransmiterů z neuronálních vesikulů). Posílit 

neurotransmisi během mikrodialýzy je možné podáním klasických blokátorů vápníkových 

kanálů jako je verapamil (Gustafsson et al., 1999). Naproti tomu jak spontánní, tak draslíkem 

navozené uvolňování neurotransmiterů, může být utlumeno z nedostatku vápenatých iontů 

(Gustafsson et al., 1999; Neubert et al., 2000; Silva et al., 2000; Taylor a Basbaum, 1995). 

 Abychom se přesvědčili, že koncentrace neurotransmiterů nalezené v 

mikrodialyzátech skutečně odpovídají jejich množství uvolňovanému z neuronů, je dobré do 

experimentů zařadit některé další kontrolní pokusy jako je opakovatelnost in vitro 

(kvantifikuje množství neurotransmiterů přecházejících přes mikrodialyzační membránu), 

demonstrovat stabilní bazální hladiny neurotransmiterů u konkrétních modelů bolesti nebo 

medikací neovlivněných zvířat (Stiller et al., 2003).  

 Ke stanovení in vitro opakovatelnosti v mikrodialýze jednoduše poslouží vialky 

obsahující různé koncentrace sledovaných neurotransmiterů. Samotná in vitro opakovatelnost 

se pak liší u různých experimentálních přístupů, závisí na stanovovaném transmiteru, na 

materiálech, ze kterých jsou zhotovovány kanyly, membrány ad. Typická opakovatelnost in 

vitro pro aminokyseliny činí asi 10 až 20 procent (procentuální zastoupení aminokyselin v 

perfuzátu oproti koncentraci obsažené v mikrodialyzované tkáni) (Hsiao et al., 1990). Je však 

pouze přibližným odhadem. Za podmínek in vitro nelze nikdy zcela přesně nasimulovat 

situaci v mozkové či míšní tkáni. In vivo, jsou to zejména hustota neuronální tkáně, průtok 

krve okolními tkáněmi, které mohou měnit difúzní vlastnosti mikrodialyzační membrány a 

průběh mikrodialýzy jakékoliv sledované sloučeniny (Stahle et al., 1991; Ungerstedt, 1991).  

 In vitro opakovatelnost vypovídá o kvalitě připravených kanyl, používaných pump 

apod. Nemůže však ovlivnit průběh mikrodialýzy ve smyslu posílení detekce basálních hladin 

a změn hladin neurotransmiterů v mikrodialyzátech. Základní proměnnou v mikrodialýze 

prováděné in vivo, se kterou lze operovat, je průtoková rychlost. Nízké průtokové rychlosti 

vedou k vyšším koncentracím neurotransmiterů v jímaném mikrodialyzátu a jsou výhodné 

pokud je za mikrodialýzu zařazena chromatografie či elektroforéza (metody bývají 

optimalizovány pro velmi malá množství vzorků, 10-20 μl). Pro radioimunoassy jsou běžně 

jímány objemnější vzorky a celková koncentrace neurotransmiterů v nich je důležitější nežli 

koncentrace v minimálním objemu. Proto, úpravou průtokové rychlosti a vzorkováním 

(intervaly odběrů) může být mikrodialyzační technika přizpůsobena získávání co největšího 

výtěžku neurotransmiterů ve vzorku. V mikrodialýze z mozku potkanů se přitom nejhojněji 
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používají průtoky od 0,8 μl/min do 5 μl/min (Hygge et al., 2001; Maione et al., 2000a; Renno 

et al., 1992; Renno, 1999; Robinson a Camp, 1991). 

 Správné načasování mikrodialýzy a implantace kanyl v mikrodialyzačním 

experimentu může dále zmenšit variabilitu. Je známo, že těsně po implantaci kanyl jsou 

hladiny neurotransmiterů v mikrodialyzátech obecně vyšší, později po několika hodinách se 

snižují, po 3-4 dnech dosahují konstantních hladin (Westerink, 1995). Proto, je lépe zvážit 

implantaci kanyl v určitém časovém odstupu od začátku jímání mikrodialyzátů. Někteří 

experimentátoři přitom dávají přednost vodícím kanylám, jež implantují zpravidla 24-48 

hodin předem před průběhem mikrodialýzy (Stiller et al., 2003; Westerink, 1995). Následující 

hodiny pak mikrodialyzují ustálené hladiny neurotransmiterů, zvířata mají možnost 

přivyknout na kanylu, odpadá vliv stresu na hladinu neurotransmiterů (Stiller et al., 2003). 

Nutno však podotknout, že mnohokrát přes všechnu snahu není snadné dosáhnout detekce 

ustálených bazálních hladin neurotransmiterů v mikrodialyzátech, potom je třeba zvážit např. 

výměnu materiálu mikrodialyzační membrány, zkontrolovat funkci pumpy, citlivost detekční 

metodiky (Stiller et al., 2003). 

 

3.5.2. Konstrukce mikrodialyzační kanyly 

 

 Způsob zhotovení mikrodialyzačních kanyl byl již vícekrát publikován, přehledové 

práce pomáhají vypozorovat a vyvarovat se některým úskalím přípravy a používání 

mikrodialyzačních kanyl (Westerink, 1995). Krátce, mikrodialyzační kanyla se typicky skládá 

z cylindrické mikrodialyzační membrány, která je spojena s vývodními hadičkami (příklady 

možné konstrukce kanyl představuje obr. 8). Zručnému experimentátorovi může zhotovení 

kanyly trvat několik minut, řada laboratoří si vytvořila vlastní způsob výroby kanyl. Délka 

membrány se přizpůsobuje oblasti mozku, do které bude kanyla zaváděna. Membrána, jež je v 

kontaktu s mozkovou tkání a její nepropustná část, jsou pokryty lepidlem. Pro svůj úzký 

cylindrický tvar (vnější průměry nejsou přitom delší 150-300 μm) je možné s kanylou 

pracovat jako s jehlou. S použitím stereotaxického přístroje a kanyly je pak možné odebírat 

vzorky v podstatě z jakékoliv oblasti mozku. Po tom, co je kanyla stereotaxicky zavedena do 

kýžené mozkové oblasti, je nutné ji dobře zafixovat. Nejlépe pomocí malých šroubků a 

dentálního cementu k dobře obroušené lebce zvířete. Při konstrukci kanyly je nutné dodržovat 

minimálně 0,5 mm délku membrány, která bude v kontaktu s mozkovou tkání (Westerink, 

1995).  
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Obr. 8. Schematický nákres kanyl pro mikrodialýzu dvou různých typů. Kanyly jsou zpravidla 

zhotovovány z nerezové oceli. Dutá mikrodialyzační membrána se získává stlačením tenkých 

vláken do podoby tuby. Vnější průměr kanyly činí obvykle 200 až 300 μm. Šipkami je 

znázorněn tok perfuzátu. (Převzato z Westerink, Brain microdialysis and its application for 

the study of animal behavior, 1995). 

 

 Na pracovišti v Praze jsme používali kanyly z nerezové oceli zakoupené u firmy Agn 

Tho’s (Švédsko): vodící kanyly MAB 4.15. IC a mikrodialyzační kanyly MAB 4.15.1. Cu s 

membránou nepropouštějící látky větší než 6 kD. 

 Na pracovišti v Neapoli jsme vyráběli kanyly pro mikrodialýzu následujícím 

postupem: 

• jehly (0,6 x 25 mm) se nalámou na velikost 20 mm a špendlíkem se ztupí konce  

• dále se nastříhají kapiláry (ID 0,040 mm, OD 0,141 mm; SGE) na 20 a 30 mm 

• kapiláry se zasunou do trubičky z jehly tak, aby přečnívaly na jednom konci obě 

přesně 5 mm nad otvor jehly a slepí se epoxidovým lepidlem (2 složkové) 

• dále se nakrájí polyethylenové tuby (ID 0,28 mm a OD 0,16 mm, Intramedic) na 10 

cm kusy 
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• polyethylenové tuby se nasadí na 5 mm konce kapilár a znovu se systém slepí 

(kapiláry, polyethylenové tuby a kovová trubička jehly) 

• kapilára, která přesahuje na obráceném konci, se zastřihne na 2 mm a nasadí se 

membrána (cut off 10 kD) 

• membrána se zastřihne tak, aby přečnívala kapiláru (2 mm) o 0,8 mm 

• systém s nasazenou membránou se opět zalepí (kolem jehly a konec membrány) 

• kanyly se nechají schnout do příštího dne pomalu v chladu 2-8 ºC 

 

3.5.3. Mikrodialýza v PAG 

 

 Oblast mozkové periakveduktální šedi vzbuzuje velký zájem ve výzkumu bolesti. 

Zapojení PAG do transmise bolesti bylo popsáno např. v práci Renno a Beitze či práci Stillera 

a jeho kolegů, kdy periferní zánět způsobený injekcí kompletního Freundova adjuvans do 

zadní planty potkanů signifikantně snížil uvolňování GABA (Renno a Beitz, 1999a) nebo 

zvýšil uvolňování neuropeptidů neurotensinu a Met-enkefalinu v PAG (Stiller et al., 1996). 

Aplikace formalinu do zadní planty potkanům v jiném experimentu zvýšila hladiny 

glutamátu, argininu a aspartátu v mikrodialyzátech odebíraných z oblasti PAG, zatímco 

aplikace fyziologického roztoku neměla na hladiny neurotransmiterů vliv (Silva et al., 2000). 

Tyto a další mikrodialyzační experimenty v oblasti PAG dokládají vztah mezi koncentrací 

neurotransmiterových aminokyselin a bolestivou stimulací. Příkladů podporujících takové 

tvrzení existuje doposud velké množství. Práce Renno a kolektivu popisuje pokles 

veratridinem navozeného uvolnění GABA v laterální, ne však střední části PAG u potkanů 

(Renno et al., 1992). Jindy místní aplikace morfinu do oblasti PAG snížila bazální hladinu 

GABA v PAG (Stiller et al., 1996). Konečně změnám hladin neurotransmiterů bolesti (zejm. 

glycinu, glutamátu a GABA) ve vztahu k různým modelům bolesti se cíleně věnuje od 

počátku 3. tisíciletí skupina Maioneho a kol. V roce 2000 publikoval kolektiv práci, v níž byl 

sledován pokles hladin glycinu v oblasti PAG u potkanů o 62±8% po periferním podání 

formalinu. Perfuze PAG naloxonem neměla na hladiny glycinu vliv (Maione et al., 2000a). 

Výzkum skupiny se v současnosti ubírá především cestou sledování efektů nejnovějších 

agonistů a antagonistů glutamátových receptorů na změny hladin glutamátu, glycinu a GABA 

v oblasti PAG (Maione et al., 2000b). Doposud zveřejněné výsledky umožňují nahlédnout do 

provázaného systému současného uvolňování endokanabinoidů, endovaniloidů a 
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neurotransmiterových aminokyselin v odpovědi na bolest. Definitivní určení funkce 

jednotlivých sloučenin ve struktuře však zůstávají předmětem podrobnějšího zkoumání. 

 

 Při A) zavádění kanyl do mozku potkanů a B) mikrodialýze jsme postupovali 

následovně: 

 

A) Jeden den před provedením mikrodialýzy byla zvířatům v anestezii (chloralhydrát 400 

mg/kg ve fyziologickém roztoku, i.p. - pracoviště Neapol; kombinace ketamin 100 mg/kg i.m, 

xylazin 5 mg/kg i.m. ve fyziologickém roztoku - pracoviště Praha) zavedena kanyla pro odběr 

mikrodialyzátů do PAG pomocí stereotaxického přístroje (David Kopf Instruments). Zvířatům 

je nejprve ostříhána srst na hlavě a proveden jeden longitudinální řez dlouhý cca 1 cm na 

hlavě táhnoucí se z místa Bregmova švu k lambdovému. Pro kanylu je vyvrtán zubní vrtačkou 

(průměr vrtací hlavice cca 0,4 mm) 1 otvor v lebce v místě zkoumané mozkové struktury, 

další otvor slouží k umístění šroubu, jež kotví kanylu v lebce. Kanyly zaváděné do oblasti 

periakveduktální mozkové šedi (PAG) sledovaly koordináty: 7,8 mm kaudálně (A), 0,5 mm 

laterálně (L), 4,0 mm do hloubky (V) podle atlasu (Paxinos a Watson, 1986). Kanyla je poté 

spojena s ukotvujícím šroubem dentálním cementem (doba ztuhnutí 5 min), případně zakrytá 

čepičkou vyrobenou z pipetovací špičky pro větší pevnost. Po chirurgickém zákroku je zvíře 

opatrně vyjmuto ze stereotaxického přístroje a ponecháno v chovné nádobě k zotavení. 

 

           
Obr. 9. Umístění hlavy zvířete do stereotaxického přístroje, příprava lebky, zavedení kanyly 

(fotografie autorky dizertace).  

 

POZN.: V Praze jsme používali dentální cement GlasIonomer CX-Plus, Shofu (USA), v 

Neapoli Orthocryl, Dentaurum (Německo). 

 

B) Mikrodialýza v  oblasti PAG následovala za 48 hod po operaci: 
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 Zvířatům s naoperovanou mikrodialyzační kanylou umístěným samostatně v chovných 

nádobách byl po 1 hod přivykání na prostředí intraplantárně aplikován karagenin (1% v 0,9% 

NaCl) nebo vehikulum (0,9% NaCl), za další hodinu byl per os podán paracetamol nebo 

vehikulum a zvířata byla bez otálení připojena k mikrodialyzační pumpě (Univentor, model 

864). Mozkem proudil umělý mozkomíšní mok (složení v mM: KCl 2,5; NaCl 125; MgCl2 

1,18; CaCl2 1,26) rychlostí 2,0 μl/min a po půl hodině stabilizace mikrodialýzy byl jímán 

perfuzát v 30 minutových intervalech. Po nasbírání 8mi vzorků perfuzátu byla mikrodialýza 

ukončena. Zvířata po skončení pokusu byla podrobena euthanasii (předávkování halothanem). 

Usmrceným zvířatům byly vyjmuty mozky na histologickou kontrolu. 

 

POZN.: Mozky se po vyjmutí z lebky zvířete zbaví fascie, omyjí v 0,9% NaCl a ponoří pod 

hladinu 10% formalinu a uloží na 48 hod do chladu 2-8 ºC. Po uplynutí 48 hod se mozky 

řežou na 40 μm plátky a hodnotí pod mikroskopem a fotografují. 

 

3.5.4. Význam centrální amygdaly (CeA) pro bolest 

 

 Amygdala je párová mozková struktura obratlovců (včetně člověka), umístěná ve 

střední části spánkového laloku a je propojená hojnými drahami do ostatních částí limbického 

systému a do mozkové kůry. Amygdala významně ovlivňuje chování při strachu, radosti i 

bolesti (Trojan, 2003). U vyšších obratlovců (potkana i člověka) hraje hlavní roli při vytváření 

a ukládání vzpomínek spojených s emocionálními událostmi. Rozpoznávání a reakce na 

podněty spojené hlavně s nepříjemnou událostí jsou velmi pohotové a předbíhají reakce 

rozumové (Trojan, 2003). Centrální jádra amygdaly se podílejí na vzniku reakce strachu, jako 

je strnutí, tachykardie, zvýšené dýchání, sevření žaludku a vylučování stresových hormonů. 

Podobně jako je tomu při tvorbě reakcí strachu se centrální amygdala podílí i na formování 

odpovědi na bolest u zvířat a lidí. Oblast centrální amygdaly komunikuje s oblastí PAG. 

Experimenty vedené v posledním desetiletí potvrzují, že amygdala se účastní rozvoje poruch 

nálady spojených s chronickou bolestí (Fields, 2000; Meagher et al., 2001). Konkrétně její 

latero-kapsulární část (latero-capsular CeA, LC-CeA) byla definována jako „nociceptivní 

amygdala“ pro svůj vysoký obsah neuronů přímo zapojených do okruhů bolesti (Bourgeais et 

al., 2001; Neugebauer et al., 2004; Neugebauer a Li, 2002; Neugebauer a Li, 2003). LC-CeA 

přijímá nociceptivní impulsy z míchy a mozkového kmene skrze spino-parabrachiální-

amygdaloidní trakt bolesti (Gauriau a Bernard, 2002; Hunt a Mantyh, 2001; Neugebauer et 

al., 2004). Navíc bylo pozorováno, že v podmínkách chronické bolesti (artritida, chronická 
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neuropatická bolest) dochází k senzitizaci CeA a její neurony se plasticky mění (Han et al., 

2005; Ikeda et al., 2007; Ji a Neugebauer, 2007; Neugebauer a Li, 2003). 

 Do dnešní doby existuje dostatek dokladů o zapojení metabotropních glutamátových 

receptorů (mGlu1-8) do kontroly bolesti v CeA (Neugebauer, 2007). Tak například stimulace 

CeA selektivním agonistou mGlu8 receptorů (Schmid a Fendt, 2006), látkou (S)-3,4-

dikarboxyphenylglycin [(S)-3,4-DCPG)], měla za následek analgesii a úlevu od úzkosti 

pozorovanou v modelu revmatické bolesti u potkanů (Palazzo et al., 2008). Analgetický 

účinek (S)-3,4-DCPG proti bolesti se přitom podařilo prokázat již dříve při aplikaci látky do 

PAG v modelech neuropatické a revmatické bolesti (Marabese et al., 2007a). V 

mikrodialyzačním experimentu provedeném v oblasti PAG, kde nacházíme mGlu8 receptory 

pro glutamát na zakončeních glutamátergních a GABAergních axonů, podání látky (S)-3,4-

DCPG způsobilo zvýšení hladin glutamátu a současné snížení hladin GABA (Marabese et al., 

2005). Efekt, který vyústil ve spuštění PAG descendentního inhibičního systému bolesti s 

následnou analgesií pozorovatelnou v akutním modelu bolesti. Oproti účinku v PAG není 

působení agonistů mGlu8 na bolest v CeA jasné. Provedené experimenty s ligandy 

podskupiny III mGluR receptorů pro glutamát poukázalo na pozitivní ovlivnění úzkosti, 

interakci s glutamátergními a serotoninergními okruhy (Kawashima et al., 2005; Marek et al., 

2000).  

 Lepší náhled do neurochemických změn odehrávajících se v CeA po podání mGluR8 

agonisty, látky (S)-3,4-DCPG, cestou sledování hladin glutamátu, GABA a serotoninu u 

normálních a zánětlivou bolestí trpících zvířat měly přinést naše experimenty. 

 

 Operace potkanů probíhaly obdobně jako v případě mikrodialýzy v oblasti PAG; 

kanyly byly zaváděny do CeA podle koordinát: A – 2,3 mm, L + 4,00 mm, V 8,7 mm 

(Paxinos a Watson, 1986). 

 

 Mikrodialýza CeA byla prováděna za 24 hod po operaci: 

 

 Zvířata s naoperovanou mikrodialyzační kanylou umístěná samostatně v průhledných 

boxech plantar testu (aparatura Ugo Basile – viz. obr. 10) byla po 1 hod přivykání na prostředí 

připojena k mikrodialyzační pumpě (Harvard Apparatus, model 22). Intraplantárně (i.pl.) byl 

aplikován karagenin (1% v 0,9% NaCl) nebo vehikulum (0,9% NaCl). Mozkem proudil 

umělý mozkomíšní mok (složení v mM: KCl 2,5; NaCl 125; MgCl2 1,18; CaCl2 1,26) 

rychlostí 1,5 μl/min a po jedné hodině stabilizace mikrodialýzy byl jímán perfuzát v 30 
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minutových intervalech. Po nasbírání 5ti perfuzátů obsahujících basální hladinu 

neurotransmiterů bylo zvířatům připojeným k pumpě intrathekálně stejnou infuzní rychlostí 

po dobu 30 min aplikováno léčivo. Dále bylo sbíráno dalších 5 perfuzátů v 30 minutových 

intervalech. Zvířata po skončení pokusu byla podrobena euthanasii (dislokace šíje). 

Usmrceným zvířatům byly vyjmuty mozky na histologické hodnocení. 

 

           
 

Obr. 10 a, b.  Potkani kmene Sprague-Dawley v mikrodialyzačním pokusu (a), detail (b) 

(fotografie autorky dizertace). 

 

3.5.5. Striatum jako nový potenciální cíl analgeticky působících látek 

 

 Striatum (v češtině žíhanec nebo žíhané těleso) je subkortikální struktura, která spolu s 

pallidem (globus pallidus pars interna GPi a globus pallidus pars externa GPe), 

subthalamickým jádrem (STN) a substantia nigra pars reticulata (SNr) patří do skupiny 

neuronů označovaných jako basální ganglia. Jejich hlavní úlohou je kontrola hybnosti. Přes 

nesporný význam pro motoriku, existuje předpoklad, že striatum má i další funkce mj. v čití i 

reakci na bolest. Vyplývá to především z výzkumu moderních léčiv pro léčbu některých 

neurodegenerativních onemocnění, zejména látek ovlivňujících D2 a D3 receptory 

(Hagelberg, 2002; Hagelberg, 2003; Martikainen, 2005) nebo glutamátergní (Page, 2006) či 

opioidní (Sawynok, 1987) systém. 

 Striatum je vstupní strukturou bazálních ganglií, přijímá aferentní glutamátergní 

projekce z kůry. Naproti tomu GPi a SNr představují hlavní výstupní jádra, z nichž vycházejí 

GABAergní neurony mající inhibiční vliv na glutamátergní neurony thalamu. Vstupní a 

výstupní struktury bazálních ganglií jsou navzájem propojeny tzv. přímou a nepřímou cestou 

(Vilela, 1994b). Přímá cesta vychází ze striatálních neuronů obsahujících GABA společně se 

substancí P a dynorfinem a její projekce vedou ke komplexu GPi-SNr. Cesta nepřímá vychází 

ze striatálních neuronů obsahujících GABA společně s enkefalinem a komplex GPi-SNr 
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ovlivňuje nepřímo přes globus pallidus pars externa (GPe) a subthalamické jádro. Obě dráhy 

se podílejí nejen na kontrole hybnosti, ale i na modifikaci bolesti (Vilela, 1994a). 

 Jiným zajímavým uplatněním, je role striata v placebo účinku analgetik (Lidstone, 

2007). 

 V dizertaci jsme hodnotili bolest a působení látek zasahujících do glutamátergní a 

GABA transmise v oblasti striata pomocí mikrodialýzy a agonistů metabotropních 

glutamátových receptorů (S)-3,4-DCPG a AMN082. 

 

 Operace potkanů probíhaly obdobně jako v případě mikrodialýzy v oblasti PAG; 

kanyly byly zaváděny do striata podle koordinát: A – 0,2 mm, L + 3,00 mm, V 5,5 mm 

(Paxinos a Watson, 1986). 

 

 Mikrodialýza striata byla prováděna za 24 hod po operaci: 

 

 Zvířata s naoperovanou mikrodialyzační kanylou umístěná samostatně v průhledných 

boxech plantar testu (aparatura Ugo Basile) byla po 1 hod přivykání na prostředí připojena k 

mikrodialyzační pumpě (Harvard Apparatus, model 22). Mozkem proudil umělý mozkomíšní 

mok (složení v mM: KCl 2,5; NaCl 125; MgCl2 1,18; CaCl2 1,26) rychlostí 0,8 μl/min a po 

jedné hodině stabilizace mikrodialýzy byl jímán perfuzát v 30 minutových intervalech. Po 

nasbírání 5ti perfuzátů obsahujících basální hladinu neurotransmiterů byla zvířatům 

připojeným k pumpě intrathekálně stejnou infuzní rychlostí po dobu 30 min aplikována 

léčiva. Dále bylo sbíráno dalších 5 perfuzátů v 30 minutových intervalech. Zvířata po 

skončení pokusu byla podrobena euthanasii (dislokace šíje). Usmrceným zvířatům byly 

vyjmuty mozky a hodnoceny histologicky.  

 

3. 6. HPLC (High-Performance Liquid Chromatography) jako metoda stanovení 

neurotransmiterů ve vzorcích mikrodialyzátů 

 

 Pro detekci aminokyselin (glycinu, glutamátu, GABA a serotoninu), jejichž sledování 

je součástí řešení zadání disertační práce, je v současnosti nejvíce využívána HPLC s 

fluorimetrickou či elektrochemickou detekcí. Zmíněné aminokyseliny v mikrodialyzátech 

stanovuje již několik let např. skupina Maioneho HPLC se spektrofluorimetrickou detekcí po 
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derivatizaci* orthophtaladehydem (Maione et al., 2000a). Jinými příklady jsou studie 

hodnotící nocicepční mechanismus glutamátu v zadních rozích míšních (Sundstrom et al., 

1995), či GABA v PAG (Renno a Beitz, 1999a) využívající HPLC. 

 Principielně využívá vysokoúčinná kapalinová chromatografie (jako i další 

chromatografické metody) dělení analyzovaných látek mezi dvěma fázemi, z nichž jedna je 

stacionární (nepohyblivá) a druhá je mobilní (pohyblivá). V průběhu chromatografického 

procesu dochází k postupnému, mnohokrát opakovanému vytváření rovnovážných stavů 

dělených látek mezi stacionární fází, která je v koloně, a mobilní fází, která unáší separované 

látky. Při styku stacionární fáze s dělenými látkami dochází k vzájemným interakcím, které 

jsou základním předpokladem k jejich rozdělení. K separaci tak dochází na základě různé 

afinity látek ke stacionární a mobilní fázi.  

 Podle podstaty separačního procesu lze jednotlivé chromatografické metody rozčlenit: 

Adsorpční chromatografie. Podstatou separace je rozdílná adsorbovatelnost dělených 

látek na aktivní povrch adsorbentu. Jako sorbenty se nejčastěji používají silikagel a oxid 

hlinitý. V kapalinové chromatografii se jedná o separaci pevná fáze – kapalina (LLC). 

Rozdělovací chromatografie. V kapalinové rozdělovací chromatografii je podstatou 

separace rozdílná rozpustnost látek ve dvou vzájemně nemísitelných kapalinách, přičemž 

kapalina použitá jako stacionární fáze je zakotvena na vhodném nosiči.  

Iontově výměnná chromatografie (IEC). Lze ji realizovat jen jako kapalinovou; 

stacionární fází jsou iontoměniče (katexy nebo anexy). Podstatou separace je rozdílná afinita 

dělených látek, které jsou zpravidla v iontové formě, k iontovýměnným skupinám 

iontoměniče. Rozdílnost afinity separovaných látek je dána rozdílnými hodnotami 

disociačních konstant ionogenních skupin, různou velikostí iontů a různým mocenstvím iontů. 

Gelová chromatografie je rovněž kapalinová chromatografie; analyzované látky jsou 

separovány na základě velikosti molekul. Molekuly látky jsou neseny protékající mobilní fází 

kolonou naplněnou porézním materiálem (gelem), přičemž pronikají (permeací) do 

rozpouštědlem naplněných pórů gelu. Malé molekuly pronikají do pórů všech velikostí, větší 

molekuly jen do větších pórů a velké molekuly, které přesahují průměr pórů, vycházejí z 

kolony bez zadržení. Separace molekul je tak závislá na rozmezí velikosti pórů zvoleného 

gelu. 

                                                 
* derivatizace – převedení látky na lépe stanovitelnou danou analytickou metodu bez zásahu do její molekulové 
struktury. V HPLC se derivatizace používá především ke zvýšení citlivosti nebo umožnění detekce vůbec, 
zvýšení rozlišení nebo umožnění separace,  zamezení nežádoucí sorpce látek na koloně. 
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 V disertační práci využívaná vysokoúčinná kapalinová chromatografie je v 

současné době jedna z nejprogresivnějších analytických metodik a nachází stále větší 

uplatnění také ve studiu bolesti. Její hlavní předostí je, že umožňuje zároveň kvalitativní i 

kvantitativní hodnocení separovaných složek směsi. Analýzy jsou rychlé (neboť mobilní fáze 

je kolonou protlačovaná vysokým tlakem), ke stanovení postačuje minimální množství 

vzorku. Moderní HPLC metody jsou automatizované, vzhledem k mikrodialýze existuje také 

možnost napojit chromatograf přímo na mikrodialyzační pumpu a stanovovat 

neurotransmitery bolesti během pokusu.  

 HPLC chromatografické kolony pro analytické účely jsou nejčastěji dlouhé 10 – 25 

cm o vnitřním průměru 3 – 5 mm, zpravidla bývají zhotoveny z nerezové oceli. Jsou naplněné 

vhodnými sorbenty, přičemž v HPLC se nejčastěji používají tzv. chemicky vázané stacionární 

fáze. Na hydroxylové skupiny na povrchu silikagelových zrnek jsou vhodnou reakcí navázány 

různé radikály: nejčastěji uhlovodíkové řetězce obsahující zpravidla 18 (případně 8) 

uhlíkových atomů (nepolární chemicky vázané fáze, tzv. reverzní); radikál obsahující 

tříuhlíkatý řetězec zakončený skupinami –NH2, CN aj. (středně polární fáze). Komerčně se 

vyrábějí chemicky vázané stacionární fáze různých typů v širokém sortimentu a jako nosič, na 

kterém jsou navázány radikály, se používá nejvíce silikagel. V analýze aminokyselin se 

uplatňují zejména nepolární C18 sorbenty a sorbenty s navázanými aminoskupinami. 

 HPLC analýzu lze realizovat za konstantního složení mobilní fáze v průběhu celé 

analýzy, tzv. iskoratická eluce. Je-li v průběhu analýzy programově měněno složení mobilní 

fáze, jedná se o tzv. gradientovou eluci. 
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Obr. 11. Schéma kapalinového chromatografu. Z1, Z2, Z3 – zásobníky mobilní fáze; Č – 

vysokotlaké čerpadlo, které konstantní rychlostí tlačí mobilní fázi nastaveného složení přes 

kolonu do detektoru. PG – programovací jednotka, pomocí které se nastavuje požadované 

složení mobilní fáze; DZ – dávkovací zařízení, umožňující nadávkovat roztok na kolonu; K – 

chromatografická kolona, kde dojde k rozdělení směsi na jednotlivé složky, jež jsou unášeny 

mobilní fází do detektoru. D – diferenciální detektor, který indikuje průtok separované složky 

detekční celou a přenáší vhodně upravený signál do počítače PC, který ho zpracuje, umožní 

výstup na tiskárnu a mimoto řídí chod celého chromatografu. Plnou čarou je znázorněn tok 

mobilní fáze, přerušovanou čarou elektrický signál. (Převzato z Klimeš et al., Kontrola léčiv 

I., 2002).  

 

 Předpokladem úspěšné HPLC analýzy je optimalizace chromatografických podmínek 

tak, aby jednotlivé separované složky směsi poskytovaly ostré a symetrické píky, rozdělené 

pokud možno až na základní linii.  

 Základní kvalitativní charakteristikou v HPLC je retenční (eluční) čas tR, což je čas od 

nástřiku vzorku na kolonu k maximu chromatografického píku. Nejčastějším důkazem 

totožnosti je potom shoda retenčních časů chromatografického píku látky v analyzovaném 

vzorku s retenčním časem píku standardu. Některé moderní UV detektory však umožňují v 

maximu chromatografického píku sejmout UV spektrum; shoda UV spekter vzorku a 

standardu je další identifikační charakteristikou. 

 Kvantitativní charakteristikou v HPLC je plocha (event. výška) chromatografického 

píku, přičemž pro stanovení jednotlivých složek ve směsi se nejčastěji používají dvě metody: 

 a) Metoda vnějšího standardu, která spočívá ve dvou krocích (dvojím dávkování). V 

prvním kroku se na kolonu nastříkne roztok analyzovaného vzorku a po registraci 

chromatografického záznamu se v druhém kroku nastříkne roztok vnějšího standardu a opět 

se registruje jeho chromatogram. Jako vnější standard se zpravidla používá u substancí 
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standard stanovované látky, označovaný jako CRL (chemická referenční látka), nebo u 

složených směsí jedna z analyzovaných látek směsi. Koncentrace stanovovaných složek směsi 

se pak vypočítá z poměru ploch (výšek) píků jednotlivých stanovovaných látek a plochy píku 

vnějšího standardu. 

 b) Metoda vnitřního standardu – ke známému objemu roztoku vzorku se přidá 

definovaný objem roztoku vhodného vnitřního standardu a po promíchání se nastřikuje na 

kolonu. Koncentrace stanovovaných látek se opět vypočítá z poměru ploch (výšek) píků 

jednotlivých separovaných složek a plochy píku vnitřního standardu. Metoda vnitřního 

standardu je méně časově náročná a hlavně přesnější, protože není zatížena chybou dvojího 

nástřiku. Výběr vhodného vnitřního standardu však klade značné nároky na odbornou erudici 

operátora, obzvláště při stanovení vícesložkových směsí jakými jsou mj. vzorky 

mikrodialyzátů. Vnitřní standard musí být eluován v blízkosti píků, které budou 

vyhodnocovány, musí mít podobnou koncentraci jako látky, jejichž obsah je zjišťován a musí 

být chemicky inertní. Stanovení obsahu se provede opakovanými nástřiky porovnávacích a 

zkoušených roztoků. Ze získaných chromatogramů se vypočítá obsah hodnocených analytů. 

 Citlivost a selektivita chromatografické analýzy závisí na použitém detektoru. Krátce 

je možné uvést přehled nejčastěji používaných detektorů. 

 Spektrofotometrické detektory proměřují absorbanci elektromagnetického záření 

určité vlnové délky složkami eluátu protékajícího celou detektoru. K detekci léčiv se využívá 

především UV oblast spektra, mnohem méně oblast viditelná a minimálně infračervená oblast 

spektra – v praxi se uplatňují především UV detektory (s fixní či proměnnou vlnovou délkou), 

scanning UV detektory (snímající během několika sekund absorpční spektrum v maximu píku 

hodnocené látky) nebo UV-VIS detektory s proměnnou vlnovou délkou. Měření aminokyselin 

UV detektory je možné pouze po derivatizaci, tj. po převedení na látku absorbující záření s 

použitím vhodného derivatizačního činidla. Spektrofotometrické detektory jsou používané 

zejména v analýze léčiv, vyznačují se značnou citlivostí (10-9 – 10-10 g/ml) a lze je používat 

při gradientové eluci. 

 Fluorimetrické detektory jsou s výhodou použitelné v případech, kdy analyt vykazuje 

fluorescenci. Látky, které nefluoreskují, lze mnohdy opět derivatizací s vhodnými činidly (6-

aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl karbamát, 4-chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol, 1-

(9-fluorenyl)ethyl chlorformát, ortho-phtalaldehyd, isothiokyanát či 4-

dimethylaminoazobenzensulfonylchlorid v případě aminokyselin) (Bosch et al., 2006; Cohen 

a Michaud, 1993; de Novellis et al., 2002; Ghosh a Whitehou, 1968; Strydom a Cohen, 1994) 

převést na fluoreskující deriváty. Fluorimetrické detektory jsou méně univerzální než UV 

 - 59 - 



   

detektory, ale citlivější (10-9 až 10-12 g/ml), selektivnější a jsou rovněž použitelné při 

gradientové eluci. 

 Elektrochemické detektory nacházejí uplatnění při hodnocení léčiv, u nichž lze využít 

dějů, souvisejících s elektrochemickou reakcí probíhající na rozhraní elektroda – eluenty. 

Proměřují elektrochemickou veličinu, jejíž hodnota je závislá na koncentraci analyzované 

látky. Schopnost elektrochemické redukovatelnosti a oxidovatelnosti analytů využívá 

voltmetrický, ampérometrický a polarografický detektor. Elektrochemické detektory jsou 

značně citlivé (10-9 až 10-12 g/ml), ale většinu z nich nelze použít při gradientové eluci. 

 Refraktometrické detektory měří rozdílný index lomu mezi čistou mobilní fází a 

eluátem vytékajícím z kolony, obsahujícím analyzovanou látku, ale při hodnocení 

aminokyselin se nepoužívají a v analytickém hodnocení léčiv se používají ojediněle pro 

poměrně velké nevýhody – především výrazně menší citlivost (10-6 g/ml), nutnost 

termostatování (odezva detektoru je značně závislá na teplotě) a nelze je použít při 

gradientové eluci. 

 Konečně pro detekci především léčiv je v poslední době využíváno též spojení HPLC 

s hmotnostní spektrometrií (MaS). Po výstupu z kolony je nutné z eluátu odstranit mobilní 

fázi a molekuly léčiva v plynném stavu jsou v hmotnostním spektrometru ionizovány nárazy 

elektronů, termoionizací či elektroionizací. Nabité částice (molekulární a fragmentární ionty) 

jsou v magnetickém nebo vysokofrekvenčním poli separovány podle hmotnosti a náboje a je 

zaznamenáno hmotnostní spektrum (četnost iontů ve vztahu k poměru – hmotnost/počet 

nábojů). Spojení HPLC-MaS je vysoce selektivní, vysoce citlivé, je však finančně velmi 

náročné. 

 Nedílnou součástí HPLC hodnocení je rovněž validace metody (zajišťuje, že 

parametry nastavené během vývoje metody jsou na požadované úrovni, pomocí 

porovnávacích roztoků se zjišťují např. účinnost, kapacitní faktor, relativní retence a faktor 

symetrie píku). Před vlastní analýzou je nutné provádět test způsobilosti chromatografického 

systému (ověření nastavených parametrů). Validace chromatografických metod je kvalitně 

popsána v současně platném lékopise. 

 

3.6.1. HPLC s fluorescenční detekcí po derivatizaci 4-chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-

diazolem (NBD-Cl) 

 

 Perfuzáty v množství 20 μl byly derivatizovány před kolonou činidlem 4-chloro-7-

nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazolem (NBD-Cl), připravovaným v den derivatizace ze substance 
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NBD-Cl (Fluka) rozpuštěné v methanolu (0,3 % roztok; viz. 3.9.4.1.). K 20 μl perfuzátu bylo 

postupně přidáno 20 μl borátového pufru (pH 9,0), 5 μl 0,3% roztoku NBD-Cl v methanolu a 

reakční směs byla ponořena do lázně 60ºC horké na 3 min. Derivatizační reakce probíhala za 

kontinuálního třepání a byla ukončena ponořením do ledové lázně. Z připravené směsi bylo 

manuálně nastřikováno 20 μl na kolonu chromatografu. 

 Chromatografické podmínky: Shimadzu (Kyoto, Japan) chromatografický systém 

skládající se z  DGU-14A degaseru, pumpy LC-10ADVP a spektrofluorimetrického detektoru 

RF-10AXL. Analyty byly rozdělovány na koloně 250 mm x 4 mm (5 μm), Discovery HS C18 

column (Supelco). Chromatografie probíhala v isokratickém modu. Mobilné fáze o složení 

fosfátový pufr (pH 2,5): acetonitril 75:25 (v/v) protékala kolonou rychlostí 1,0 ml/min. Pufr 

byl před smíšením s acetonitrilem filtrován přes filtr o velikosti pórů 0,45 μm. 

Chromatogramy byly snímány při nastavené excitační vlnové délce 470 nm a emisní vlnové 

délce 535 nm. Za uvedených podmínek se analyty separují do 20 min. Detekční limit glycinu 

stanovený pro HPLC s fluorescenční detekcí po derivatizaci NBD-Cl činí 0,86 pmol/10 μl. 

Píky glycinu se za stanovených podmínek objevují v retenčním čase (tR) 6,42 min.  

 

3.6.2. HPLC s fluorescenční detekcí po derivatizaci ortho-phtalaldehydem (OPA) 

 

 Předkolonová derivatizace probíhala za pokojové teploty přídavkem derivatizačního 

činidla, roztoku ortho-phtalaldehydu (OPA; připravovaného podle 3.9.4.2.): 15 μl perfuzátu 

bylo smícháno s 15 μl činidla a nastřikováno na kolonu (velikost nástřiku 20 μl).  

 Chromatografický systém Varian (USA) sestával z pumpy ProStar (model 230), 

chlazeného autosampleru ProStar (model 410) a fluorimetrického detektoru ProStar (model 

325). Separace probíhala na koloně SupelcosilTM LC-18 (150 mm x 3 mm, Sigma-Aldrich). 

Mobilní faze se skládala ze složky (A) pufru 0,01 M octanu sodného (pH 6,95) smíseného s 

methanolem (10%) a tetrahydrofuranem (2,5%) a složky (B) 100% methanol. Eluce byla 

gradientová (viz. tabulka 1). Průtok mobilní fáze činil 1,0 ml/min. Chromatogramy byly 

snímány při nastavené excitační vlnové délce 250 nm a emisní vlnové délce 450 nm. Analýzy 

trvaly 35 min. Limit detekce pro glutamát a GABA byl stanoven na 0,5-1 pmol, resp. 2-3 

pmol v 10 μl mikrodialyzátu. Analyzovaný glutamát vychází ze systému za uvedených 

podmínek v retenčním čase 6,78 min, GABA v retenčním čase 19,21 min. 
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Tab. 1. Průběh gradientové eluce aminokyselin glutamátu a GABA po derivatizaci ortho-

phtalaldehydem (A a B jsou složky mobilní fáze). 

 

Čas (min) A (%) B (%) 

2 100 0 

8 90 10 

12 75 25 

15 60 40 

20 40 60 

24 0 100 

30 100 0 

35 100 0 

 

 

 
Obr. 12. Vzorový chromatogram standardů glutamátu (tR = 6,8 min) a GABA (tR)= 19,2 min) 

po derivatizaci ortho-phtalaldehydem. 

 

3.6.3. HPLC s elektrochemickou detekcí 

 

 Koncentrace serotoninu byla stanovována HPLC s elektrochemickou detekcí. Mobilní 

fáze o složení octanový pufr II (3.9.3.4.; s obsahem 10% methanolu) protékala systémem 

průtokovou rychlostí 1,0 ml/min. K oddělení serotoninu od dalších analytů nacházených v 
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mikrodialyzátech docházelo na koloně Ultrasphere  ODS column (75 mm x 4,6 mm; 

Beckman Ltd, San Ramon, USA). Chromatografický systém se skládal z manuální 

nastřikovací smyčky (20 μl), pumpy Waters (Waters, Milforal, USA, model 590), 

elektrochemického detektoru ESA Coulochem (modelu 5100A) s binární analytickou celou 

(model 5011). Měřící cela byla nastavena na -0,05 V, elektroda I na +0,10 V a elektroda II na 

+0,25 V vzhledem k referenční paladiové elektrodě. Analýza trvala 15 min. Analyzovaný 

serotonin za daných podmínek opouští kolonu v retenčním čase 4,74 min. Limit detekce 

serotoninu činil 2-3 fmol/10μl.   

 

3. 7. Použitá analgetika 

 

3.7.1. Paracetamol 

 

 Paracetamol (acetaminophen) je anilinový derivát. Jeho mechanismus účinku je 

doposud nejasný; dnes je paracetamol považován za centrální inhibitor cyklooxygenáz 

(Anderson, 2008), agonistu serotoninových receptorů a modulátor serotoninergní transmise v 

descendentních inhibičních drahách bolesti (Mallet et al., 2008). Přes svůj metabolit AM 404 

blokuje zpětné vychytávání anandamidu do nervových zakončení a sekundárně posiluje 

funkce endokanabinoidů v bolestivých okruzích (Hogestatt et al. 2005; Hasanein, 2009). 

Paracetamol má analgetický a antipyretický účinek srovnatelný s kyselinou acetylsalicylovou, 

ale postrádá účinek protizánětlivý. Nepoškozuje žaludeční sliznici, ani neovlivňuje krevní 

srážení, u dětí nevyvolává Reyův syndrom. Část paracetamolu se po podání biotransformuje 

na vysoce reaktivní metabolit, který se rychle inaktivuje vazbou na glutathion. Při podání 

vysokých dávek se vazebná kapacita glutathionu vyčerpá a může dojít k závažnému 

poškození jater až k úmrtí. U lidí se paracetamol používá k tlumení bolestí slabší a střední 

intenzity, ke snížení horečky při virózách a nachlazení. Je oblíbený do kombinací s opioidy, 

např. kombinace paracetamol + kodein, nebo kombinace paracetamol + tramadol (v 

dostatečných dávkách) se výborně umístila v tzv. „Oxfordské lize analgetik“ (Kršiak, 2008; 

Kršiak, 2006; Moore et al., 1997; Edwards et al., 2002; Toms et al., 2009; Oxford League 

Table of Analgesics in Acute Pain, 2009). 

 

 Používali jsme paracetamol čistou látku (Kulich a.s., ČR). 
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3.7.2. Diklofenak 

 

 Diklofenak je velmi účinné NSA s dobrým analgetickým účinkem a poměrně dobrou 

tolerancí. Jako jiná NSA tlumí syntézu zánětlivých prostaglandinů inhibicí cyklooxygenáz 1 a 

2 (COX-1,2). Diklofenak je neselektivní COX-1,2 inhibitor. U lidí se používá v léčbě 

degenerativních nemocí kloubů a páteře, mimokloubního revmatismu, k mírnění bolesti, 

zánětu a otoku po traumatu. 

 

 V experimentech této disertace jsme používali diklofenak sodnou sůl (Sigma-Aldrich, 

USA). 

 

3.7.3. Ibuprofen 

 

 Ibuprofen je nesteroidní antirevmatikum (neselektivní inhibitor COX-1,2) s krátkým 

biologickým poločasem, s dobrým analgetickým a antipyretickým účinkem a s relativně 

slabým protizánětlivým účinkem (Soukupová a Kršiak, 2007) a s výbornou gastrointestinální 

tolerancí. Je hojně používán v samoléčení. Mezi nejčastější indikace ibuprofenu patří 

zánětlivé i degenerativní formy postižení periferních kloubů i páteře, mimokloubní 

revmatismus (zde může být podáván i dlouhodobě); horečnaté stavy při zánětech horních cest 

dýchacích, bolesti zubů a hlavy, dysmenorea. Ibuprofen lze použít také jako antiagregans při 

ischemické chorobě srdeční a nesnášenlivosti kyseliny acetylsalicylové. 

 

 V testech na zvířatech jsme pracovali se sodnou solí ibuprofenu (Sigma-Aldrich, 

USA). 

 

3.7.4. Nimesulid 

 

 Nimesulid je preferenční inhibitor cykloxygenázy 2 (COX-2), má dobrý analgetický 

efekt, protizánětlivé a antipyretické účinky, není však prostý gastrointestinálních nežádoucích 

účinků. Používá se k tlumení akutní bolesti, k symptomatické léčbě bolestivé osteoartrózy a 

primární dysmenorey.   

 

 V experimentech zde prezentovaných jsme pracovali s čistým nimesulidem (Sigma-

Aldrich, USA). 
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3.7.5. Metamizol 

 

 Metamizol je metabolit aminophenazonu, který vzniká jeho demetylací; působí 

inhibici cyklooxygenáz a neznámým mechanismem spasmolyticky (tzv. spasmoanalgetikum). 

U lidí se používá k tlumení bolestí mírné a střední intenzity různé lokalizace a etiologie, 

výhodné bývá infuzní podání metamizolu u ledvinových kolik.  

 

 V experimentech zde předkládaných jsme pracovali s čistým metamizolem (Léčiva 

a.s., ČR). 

 

3. 8. Použitá neurofarmaka 

 

3.8.1. Rilmenidin 

 

 Rilmenidin se dosud používá hlavně jako antihypertenzivum. Působí jako preferenční 

agonista I1 imidazolinových receptorů, částečně agonisticky působí také na centrálních alfa2-

adrenergních receptorech. Rilmenidin centrálním mechanismem snižuje krevní tlak, působí 

proti úzkostem. Účinek rilmenidinu na bolest u lidí nebyl dosud předmětem zkoumání, u 

zvířat podání rilmenidinu vedlo k analgesii ve formalinovém testu u myší (Sabetkasaie et al., 

2007).  

 

 K testování jsme používali látku ve formě soli: rilmenidin hemifumarát (Sigma-

Aldrich, USA). 

 

3.8.2. Gabapentin 

 

 Gabapentin je strukturální analog neurotransmiterové aminokyseliny gama-

aminomáselné (GABA), na GABAA chloridových kanálech však nepůsobí. Gabapentin se 

váže na napěťově řízené vápníkové kanály v místě jejich α2δ1 podjednotky. U lidí je 

gabapentin používán v léčbě epilepsie a v léčbě neuropatické bolesti.  Analgetická účinnost 

gabapentinu byla preklinicky prokázána mnohokrát, např. v testu peritoneálního dráždění u 

myší (Stepanovic-Petrovic et al., 2008) nebo v plantar testu u potkanů trpících zánětlivou 
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bolestí po podání karageninu (Hurley et al., 2002) či testu švihnutí ocasem u potkanů 

(Meymandi et al., 2006). 

 

 V experimentech této práce jsme používali gabapentin čistou látku (dar firmy Pfizer, 

UK), později nový čistý gabapentin (Cayman, USA). 

 

3.8.3. 3´-karbamoyl-biphenyl-3-yl ester kyseliny cyklohexylkarbamové (URB597) 

 

 Látka URB597 je ireverzibilní selektivní inhibitor hydrolázy amidů mastných kyselin 

(enzymu podílejícím se na rozkladu endogenních kanabinoidů). V klinické praxi zatím užit 

nebyl, v experimentech na zvířatech několikrát prokázal účinnost v mírnění akutní viscerální 

bolesti (Haller et al., 2006; Naidu et al., 2009). 

 

 Používali jsme čistou látku URB597 (3´-karbamoyl-biphenyl-3-yl ester kyseliny 

cyklohexylkarbamové) v experimentech na CD1 myších: v Neapoli substanci dodanou firmou 

Alexis (Alexis Biochemicals, USA), v Praze látku dodanou firmou Sigma-Aldrich (Sigma-

Aldrich, USA). 

 

3.8.4. Nω-nitro-L-arginin methyl ester (L-NAME) 

 

 Nω-nitro-L-arginin methyl ester (L-NAME) je neselektivní inhibitor NO syntázy. V 

léčbě bolesti u lidí se zatím nepoužívá.  Ve zvířecích modelech L-NAME působil proti bolesti 

např. v modelu p-benzochinonem indukované viscerální bolesti (Abacioglu et al., 2000), v 

testu peritoneálního dráždění (Duarte a Ferreira, 2000; Fischer et al., 2002), v testu šlehnutí 

ocasem (Ruiz-Durantez et al., 2003) u myší.  

 

 K testování jsme používali látku ve formě soli: Nω-Nitro-L-arginin methyl ester 

hydrochlorid (Sigma-Aldrich, USA). 

 

3.8.5. (S)-3,4-dikarboxyphenylglycin [(S)-3,4-DCPG] 

 

 Látka (S)-3,4-DCPG neboli (S)-3,4-dikarboxyphenylglycin, je selektivním agonistou 

mGlu8 receptorů pro glutamát. U lidí jako lék zatím použit nebyl. U zvířat je používán 

ojediněle a působí proti bolesti (Palazzo et al., 2008). 
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 V experimentech této disertace jsme používali čistý S-(3,4)-dikarboxyphenylglycin 

(Tocris Bioscience, UK). 

 

3.8.6. N, N’-dibenzhydrylethan-1,2 diamin (AMN082) 

 

 Látka N, N’-dibenzhydrylethan-1,2 diamin (AMN082) je selektivním agonistou 

metabotropních mGlu7 receptorů pro glutamát. U lidí jako lék zatím použit nebyl. U zvířat je 

používán ojediněle a vede k hyperalgesii (Marabese et al., 2007b). 

 

 V experimentech zde prezentovaných jsme používali N, N’-dibenzhydrylethan-1,2 

diamin dihydrochlorid (Tocris Bioscience, UK). 

 

3.8.7. Diazepam 

 

 Diazepam je benzodiazepin působící na podjednotku GABAA receptoru, v CNS 

zesiluje inhibiční účinek GABA. Výsledkem toho je anxiolytické, sedativní a ve vyšších 

dávkách myorelaxační nebo antikonvulzivní účinek diazepamu.  

 

 Pracovali jsme s diazepamem, čistou látkou, (Kulich a.s), která u zvířat v testu rotující 

tyčky navodí svalovou relaxaci. 

 

3. 9. Vehikula 

 

3.9.1. Vehikulum pro podání látek per os 

 

 Vehikulem pro podání léčiv per os byla sterilní voda s přídavkem arabské gumy, která 

udržovala stabilitu suspenze (většina z používaných léčiv byla jen špatně rozpustná ve vodě). 

Množství arabské gumy přidávané do suspenze léčiva se řídilo množstvím navážené 

substance léčiva. K přípravě suspenze byla použita arabská guma v množství odpovídajícím 

1/4 navážky léčiva. Kontrolní zvířata dostávala do žaludku sterilní vodu. 

 

3.9.2. Vehikula pro peritoneální podání  
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 Peritoneálně podávaná léčiva (URB597, L-NAME, paracetamol, diklofenak) byla 

rozpuštěna v 5% dimethylsulfoxidu (Fluka) ve fyziologickém roztoku (0,9% NaCl). Kontrolní 

zvířata dostávala 5% dimethylsulfoxid ve fyziologickém roztoku. Kyselina octová (Lachema 

Neratovice) byla ředěna na koncentraci 0,7% destilovanou vodou.  

 

3.9.3. Vehikulum pro intraplantární podání 

 

 Potkanům byl intraplantárně aplikován fyziologický roztok (0,9% NaCl) v množství 

150 μl/tlapa nebo 1% lambda-karagenin (Sigma-Aldrich) ve fyziologickém roztoku 150 

μl/tlapa. 

 

3.9.4. Vehikulum pro intrathékální podání  

 

 Vehikulem pro intrathékální podání byl umělý mozkomíšní mok o složení v mM: KCl 

2,5; NaCl 125; MgCl2 1,18; CaCl2 1,26. Soli dodala firma Sigma-Aldrich. 

 

3. 10. Přípravy roztoků pro HPLC 

 

3.10.1. Základní roztoky standardů aminokyselin 

 

3.10.1.1. Glycin 

 

 Množství 0,01 g glycinu (Herbacos-Bofarma) navážené na analytických vahách bylo 

kvantitativně přeneseno do 10 ml odměrné baňky, doplněno ultračistou vodou do 10 ml. Tak 

byl získán roztok o koncentraci 10,304 mmol/l. 

 

3.10.1.2. GABA 

 

 Množství 0,01 g GABA (Sigma-Aldrich) navážené na analytických vahách bylo 

kvantitativně přeneseno do 10 ml odměrné baňky, doplněno ultračistou vodou do 10 ml. Tak 

byl získán roztok o koncentraci 9,699 mmol/l. 
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3.10.1.3. Glutamát 

 

 Množství 0,01 g glutamátu (Sigma-Aldrich) navážené na analytických vahách bylo 

kvantitativně přeneseno do 10 ml odměrné baňky, doplněno ultračistou vodou do 10 ml. Tak 

byl získán roztok o koncentraci 5,447 mmol/l. 

 

3.10.1.4. Serotonin 

 

 Množství 0,001 g serotonin hydrochloridu (Sigma-Aldrich) navážené na analytických 

vahách bylo kvantitativně přeneseno do 5 ml odměrné baňky, doplněno ultračistou vodou do 

5 ml. Tak byl získán roztok o koncentraci 9,403 mmol/l. 

 

3.10.2. Standardní roztoky aminokyselin pro kalibraci chromatogramů 

 

 Standardy byly získány zřeďováním základních roztoků Ringerovým roztokem (8,590 

g NaCl, 0,244g CaCl2 a 0,298 g KCl rozpuštěné v 1000 ml ultračisté vody) v odměrných 

baňkách. Příslušné objemy základních roztoků byly do odměrných baněk přenášeny 

mikropipetou: vždy 10 μl základního roztoku do 10 ml odměrné baňky. Po smísení byly 

roztoky ponechány 1 min na třepačce (2000 ot/min) pro dokonalé promíchání s 

rozpouštědlem. Tak byly získány roztoky standardů: glycinu 10,304 μmol/l, GABA 9,699 

μmol/l, glutamátu 5,447 μmol/l a serotoninu 9,403 μmol/l. Dále byly roztoky standardů 

podrobovány derivatizaci s příslušnými derivatizačními činidly.  

 

3.10.3. Pufrovací roztoky 

 

3.10.3.1. Fosfátový pufr 

 

 Fosfátový pufr byl připraven rozpuštěním 1,7 g dihydrogen fosforečnanu draselného 

KH2PO4 (Lachema Neratovice) v 500 ml (v odměrné baňce) ultračisté vody a upraven 

přídavkem kyseliny orthofosforečné 85% (Sigma-Aldrich) na pH 2,5 (pH metr Radelkis OP-

211/1). Pufr byl součástí mobilní fáze využité při chromatografii glycinu po derivatizaci 

NBD-Cl.  
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3.10.3.2. Borátový pufr 

 

 Borátový pufr byl připraven rozpuštěním 0,620 g kyseliny borité H3BO3 (Sigma-

Aldrich) a 0,750 g chloridu draselného KCl v 100 ml (v odměrné baňce) ultračisté vody a 

upraven přídavkem 0,2M hydroxidu sodného NaOH (Sigma-Aldrich) na ph 9,0 (pH metr 

Radelkis OP-211/1). Pufr byl používán jako prostředí pro průběh derivatizační reakce glycinu 

a NBD-Cl a při přípravě činidla OPA. 

 

3.10.3.3. Octanový pufr I 

 

 Octanový pufr I byl připraven rozpuštěním 13,61 g octanu sodného CH3COONa. 

3H2O (Sigma-Aldrich) v 900 ml ultračisté vody a pH roztoku bylo upraveno na pH = 6,95 

(pH metr Jenway) přídavkem 37% kyseliny chlorovodíkové HCl (Sigma-Aldrich). Roztok byl 

následně zředěn ultračistou vodou na 1000 ml a 900 ml tohoto roztoku bylo smícháno se 100 

ml čistého methanolu (Carlo Erba). Z 1000 ml vzniklého roztoku bylo odebráno 25 ml a 

nahrazeno tetrahydrofuranem (Carlo Erba). Pufr byl součástí mobilní fáze pro chromatografii 

GABA a glutamátu po derivatizaci OPA. 

 

3.10.3.4. Octanový pufr II 

  

 Octanový pufr II byl připraven rozpuštěním 7,38 g octanu sodného CH3COONa. 3H2O 

(Sigma-Aldrich), 7,35 g kyseliny citronové C6H8O7 (Sigma-Aldrich), 0,1415 g kyseliny 

ethylediamintertraoctové H4EDTA (Sigma-Aldrich) a 0,013 g kyseliny octan-1-sulfonové 

(Merck) v 900 ml ultračisté vody a pH roztoku bylo upraveno na pH = 4,20 (pH metr Jenway) 

přídavkem 37% kyseliny chlorovodíkové HCl (Sigma-Aldrich). Roztok byl následně zředěn 

100 ml čistého methanolu (Carlo Erba). Octanový pufr II sloužil jako mobilní fáze pro 

chromatografii serotoninu. 

 

3.10.4. Derivatizační činidla 

 

3.10.4.1. 4-chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol (NBD-Cl) 

 

 Roztok derivatizačního činidla NBD-Cl byl připravován denně čerstvý rozpuštěním 

0,03 g látky (Fluka) v 10 ml 100 % methanolu (Sigma-Aldrich). 
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3.10.4.2. Ortho-phtalaldehyd (OPA) 

 

 Roztok derivatizačního činidla OPA byl připravován rozpuštěním 0,027 g substance o-

phtalaldehydu C8H6O2 (Sigma-Aldrich) v 0,5 ml 100% methanolu (Carlo Erba) s přídavkem 

20 μl merkaptoetanolu SHCH2CH2OH (Carlo Erba). Vzniklý roztok byl dál zředěn na 5 ml 

borátovým pufrem (3.10.3.2.). Takto připravený roztok derivatizačního činidla byl ponechán 

24 hod „zestárnout“ a dále používán 14 dní, při kterých bylo k roztoku přidáváno vždy 5 μl 

merkaptoethanolu každý třetí den. 

 

3. 11. Experimentální zvířata 

 

 Se zvířaty bylo zacházeno podle mezinárodně platných pravidel pro práci s 

laboratorními zvířaty (Zimmermann, 1983) a v souladu s českým (zákon č. 246/1992 Sb.; 

zákon č. 77/2006) italským (D. L. 116/92) a evropským právem (E. C. L358/1 18/12/86) na 

ochranu zvířat proti týrání a po schválení projektů pokusů pověřenými institucemi (lokální 

odborné komise pro ochranu pokusných zvířat a jim nadřazené instituce; viz. 3. 3.) 

 

3.11.1. Myši 

 

 V kombinačních experimentech jsme používali randombrední (albinotické) myší 

samce kmene NMRI (Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, Konárovice) o hmotnosti 

20–25 g, nebo myší samce kmene CD1 (Harlan Laboratories, Miláno) o hmotnosti 20–30 g a 

myší samce CD1 (Anlab, Praha) o hmotnosti 20–25 g. 

 Před experimenty, při nichž bylo léčivo podáváno per os, bylo 12 hod před pokusem 

zvířatům odebráno krmení. V ostatních případech měla zvířata přístup k vodě a krmení 

neomezený. 

 

3.11.2. Potkani 

 

 V mikrodialyzačních experimentech prováděných na pracovišti v Praze byli používáni 

potkaní samci kmene Wistar albino (Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, Konárovice) 

o hmotnosti 180 – 230 g. 
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 V mikrodialyzačních experimentech prováděných na pracovišti v Neapoli byli 

používáni potkaní samci Sprague-Dawley (Harlan Laboratories, Miláno) o hmotnosti 200 – 

250 g při experimentech v oblasti CeA a potkaní samci Wistar albino (Martorielliho zvířetník; 

Fakulta lékařství a chirurgie 2. Univerzity studií v Neapoli) o hmotnosti 180 – 220 g.  

 

4. Výsledky 

 

4. 1. Kombinace 

 

4.1.1. Kombinace s rilmenidinem 

 

 V experimentech s rilmenidinem jsme použili test peritoneálního dráždění a myší 

samce NMRI. Látky byly podávány zvířatům per os 30 min před testem. Protože 

izobolografická analýza kombinací analgetik s rilmenidinem odhalila vzájemné positivní 

interakce, testovali jsme rilmenidin také na rotující tyčce (myší samci NMRI). 

 

4.1.1.1. Fixní kombinace rilmenidin + paracetamol 

 

 Dříve než jsme začali používat izobolografickou analýzu, testovali jsme kombinaci 

rilmenidin + paracetamol klasickou analýzou fixních dávek. Výběr dávek se řídil hodnotami 

subanalgetických dávek zkoušených látek popsaných v literatuře. Dávku rilmenidinu 1,5 

mg/kg (p.o.) jsme vybrali s ohledem na v té době jedinou publikovanou práci o analgetickém 

účinku rilmenidinu (Sabetkasaie et al., 2007) jako dávku, která by měla v podmínkách testu 

peritoneálního dráždění působit analgesii. Dávky 100 a 200 mg/kg (p.o.) paracetamolu jsme 

zvolili na základě předchozích experimentů provedených na našem pracovišti, při kterých 

byla nalezena efektivní dávka paracetamolu, jež působí  50% analgesii, 233,7 mg/kg p.o. 30 

min před testem (Dolezal a Krsiak, 2002b). Nižší dávky 100 a 200 mg/kg paracetamolu měly 

ponechat prostor k případnému projevení se zesilujícího účinku rilmenidinu. 

 Z testu peritoneálního dráždění vyplynulo, že rilmenidin 1,5 mg/kg má v testu 

analgetický účinek a že paracetamol (v subanalgetických dávkách 100 a 200 mg/kg) 

potencuje analgetický účinek rilmenidinu 1,5 mg/kg.  

 Obrázek 13 znázorňuje analgetickou účinnost samotného rilmenidinu 1,5 mg/kg a 

účinnost kombinací v porovnání s kontrolní skupinou zvířat. Na obrázku 13 můžeme také 

vidět, že nejsou statisticky významné rozdíly mezi analgetickou účinností samotného 
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rilmenidinu 1,5 mg/kg a účinností samotného paracetamolu v dávkách 100 a 200 mg/kg. Graf 

však ukazuje potenciaci analgetického účinku paracetamolu rilmenidinem (p < 0,05; one-way 

ANOVA; Tukey test).  Efekt, který jsme později prokázali také za pomoci izobolografické 

analýzy. 

 

 

 
Obr. 13. Test peritoneálního dráždění hodnocený celkovým počtem protažení ve 20 min. 

Látky (paracetamol = PAR; rilmenidin = RIL) byly aplikovány per os. Každý sloupec je 

průměrem 9ti zvířat s vyjádřením střední chyby průměru (SEM). Izolované hvězdičky 

odpovídají statisticky významnému rozdílu p < 0,05 v porovnání s kontrolní skupinou zvířat 

(one-way ANOVA následovaná Tukey testem). Hvězdička pod čárou odpovídá statistickému 

rozdílu mezi dávkami paracetamolu a kombinací s rilmenidinem (p < 0,05; one way ANOVA; 

Tukey test). 
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4.1.1.2. Fixní kombinace rilmenidin + ibuprofen 

 

 Podobně jako v předchozím případě, ještě dříve než jsme získali dostatek zkušeností s 

izobolografickou analýzou, testovali jsme vliv rilmenidinu na analgetický efekt ibuprofenu 

pomocí analýzy fixních dávek a testu peritoneálního dráždění. 

 Dávky ibuprofenu 15 a 30 mg/kg per os jsme vybrali na základě experimentů 

provedených dříve na našem pracovišti (Dolezal a Krsiak, 2002a), jedná se o dávky nižší než 

ED50 ibuprofenu (38 mg/kg per os 30 min před testem) v použitém testu (Dolezal a Krsiak, 

2002a). 

 Při fixní analýze jsme zjistili, že kombinace ibuprofenu s rilmenidinem 1,5 mg/kg 

zvýšila statisticky významně analgetickou účinnost ve srovnání se samotným ibuprofenem. 

Zatímco v dávce 15 mg/kg nedosáhl ibuprofen hladiny statisticky významného analgetického 

účinku, v kombinaci s rilmenidinem 1,5 mg/kg ano. Dávka 30 mg/kg ibuprofenu působila 

statisticky významnou antinociocepci v porovnání s kontrolní skupinou zvířat. Kombinace s 

rilmenidinem 1,5 mg/kg prohloubila statisticky významně analgetický účinek ibuprofenu 30 

mg/kg (Obr. 14).  

 Potenciaci analgetického účinku ibuprofenu rilmenidinem jsme podobně jako u 

paracetamolu později prokázali také izobolografickou analýzou. 
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Obr. 14. Analgetická účinnost ibuprofenu (IBU) a jeho kombinací s rilmenidinem (RIL) v 

testu peritoneálního dráždění hodnoceném celkovým počtem protažení ve 20 min. Každý 

sloupec je vyjádřením průměru protažení u 9ti zvířat a jeho SEM. * p < 0,05 (one way 

ANOVA; Tukey test). 

 

4.1.1.3. Analgetický efekt rilmenidinu, paracetamolu a ibuprofenu v závislosti na dávce  

 

 Křivky závislosti účinku na dávce (dose response curves; DRCs) byly určeny a 

rýsovány s použitím lineární regresní analýzy (program Graf Pad, verze 4.01); ED50 ± SEM 

byly vypočítány podle teorie Ronalda Tallaridy (Tallarida, 2000) popsané v úvodu disertační 

práce. 

 U všech testovaných léčiv jsme v testu peritoneálního dráždění pozorovali na dávce 

závislou antinocicepci. Použili jsme dávky 1; 2,5; 5 a 10 mg/kg rilmenidinu, dávky 10; 30; 

100 a 300 mg/kg paracetamolu a dávky 3; 10; 30 a 100 mg/kg ibuprofenu. Stanovené ED50 a 

k nim příslušné meze spolehlivosti (MS) shrnuje tabulka 2.  

 Obrázek 15 je souhrnem regresních křivek závislosti účinku na dávce rilmenidinu 

(15a), paracetamolu (15b) a ibuprofenu (15c).    
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Tabulka 2. Dávky vyvolávající 50% maximálního účinku (ED50) a příslušné 95% meze 

spolehlivosti (MS) jednotlivých farmak. 

 

Látka ED50 (mg/kg, p.o.) MS (95%) 

Rilmenidin 2,45 2,34-2,55 

Paracetamol 214,80 127,33-445,40 

Ibuprofen 61,13 35,85-95,37 

 

 

 
Obr. 15. Křivka závislosti účinku na dávce antinocicepčního působení rilmenidinu (15a), 

paracetamolu (15b) a ibuprofenu (15c) v testu peritoneálního dráždění u myší. Antinocicepční 

aktivita je vyjádřena jako maximální možný efekt (maximal possible effect, MPE) v 

procentech, vypočítaný podle vztahu: MPE (%) = [(průměrný počet protažení v kontrolní 

skupině zvířat – průměrný počet protažení ve farmakem ovlivněné skupině zvířat)/ (průměrný 

počet protažení v kontrolní skupině zvířat)] x 100. Každý bod na křivce představuje průměr ze 

6ti zvířat ve skupině s vyjádřením střední chyby průměru. 
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4.1.1.4. Izobolografická analýza rilmenidin + paracetamol 

 

 Antinocicepční aktivita kombinace rilmenidin + paracetamol po orální aplikaci myším 

v testu peritoneálního dráždění byla hodnocena na základě poznání teoretické ED50 

vypočítané z křivek závislosti účinku na dávce individuálních farmak a experimentální ED50, 

získané v testu s frakcemi ED50 smíchaných látek (Tallarida, 2000).  

 Zjištěná hodnota experimentální ED50 pro kombinaci byla 56,35 ± 20,86 mg/kg. Tato 

hodnota byla statisticky nižší (p < 0,05; Studentův t-test) než hodnota teoretické ED50 

stanovené pro kombinaci na 109,23 ± 35,05 mg/kg, kterou jsme očekávali pro čistě aditivní 

interakci. Na obrázku 16 hodnota experimentální ED50 kombinace leží pod linií aditivity v 

dostatečném odstupu od ED50 teoretické. Popsaná data tak dokládají supra-aditivitu 

(synergii) v analgetickém působení rilmenidinu a paracetamolu. 

 Konečně, interakční index (γ) 0,52 ± 0,07, vypočtený pro kombinaci rilmenidin + 

paracetamol, statisticky odlišný od jedné, je jiným vyjádřením synergie mezi analgetickým 

účinkem rilmenidinu a paracetamolu. Efekt kombinace je asi dvojnásobný oproti efektu, který 

bychom získali pouhým součtem účinků dvou zkombinovaných farmak.  
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Obr. 16. Isobologram společného podání rilmenidinu a paracetamolu per os myším samcům v 

testu peritoneálního dráždění. Bod na teoretické linii aditivity odpovídá teoretické ED50 ± 

SEM; bod pod linií aditivity přísluší experimentální ED50 ± SEM směsi. Experimentální 

ED50 je ve statisticky významné vzdálenosti od bodu teoretické ED50, vzájemná interakce 

látek je proto synergická (p < 0,05; Studentův t-test). 
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 Výše prezentované výsledky byly publikovány v roce 2009 v časopise Naunyn 

Schmiedebergs Archives of Pharmacology (Soukupova et al., 2009a). 

 

4.1.1.5. Izobolografická analýza rilmenidin + ibuprofen 

 

 Antinocicepční aktivita kombinace rilmenidin + ibuprofen po orální aplikaci myším v 

testu peritoneálního dráždění byla hodnocena na základě poznání ED50 teoretické vypočítané 

z DRCs individuálních farmak a ED50 experimentální, získané v testu s frakcemi ED50 

smíchaných látek (Tallarida, 2000).  

 Zjištěná hodnota experimentální ED50 kombinace rilmenidin/ibuprofen činila 18,07 ± 

5,41 mg/kg. Tato hodnota byla statisticky nižší (p < 0,05; Studentův t-test) v porovnání s 

hodnotou teoretické ED50 stanovené pro kombinaci na 34,00 ± 9,39 mg/kg očekávanou pro 

čistě aditivní interakci. Na obrázku 17 můžeme vidět, že hodnota experimentální ED50 

kombinace leží pod linií aditivity v dostatečné vzdálenosti od ED50 teoretické. Isobologram 

popisuje supra-aditivitu analgetického působení rilmenidinu a ibuprofenu. 

 Interakční index (γ) 0,53 ± 0,06 vypočtený pro kombinaci rilmenidin/ibuprofen je 

statisticky odlišný od jedné a hovoří o existenci synergie mezi rilmenidinem a ibuprofenem, 

přičemž analgetický efekt kombinace je asi dvojnásobný v porovnání s efektem, který 

bychom získali pouhým součtem účinků rilmenidinu a ibuprofenu.  
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Obr. 17. Isobologram společného podání rilmenidinu a ibuprofenu per os myším samcům v 

testu peritoneálního dráždění. Bod na teoretické linii aditivity odpovídá teoretické ED50 ± 

SEM; bod pod linií aditivity přísluší experimentální ED50 ± SEM směsi. Experimentální 

ED50 je ve statisticky významné vzdálenosti od bodu teoretické ED50. Vzájemná interakce 

látek odpovídá supra-aditivitě (p < 0,05; Studentův t-test). 

 

 Představené výsledky byly publikovány v roce 2009 v časopise Neuroendocrinology 

Letters (Soukupova et al., 2009b). 

 

4.1.1.6. Rotující tyčka  

 

 Předchozí experimenty poukázaly na benefit přídavku rilmenidinu do analgetických 

kombinací s paracetamolem či ibuprofenem. V testu rotující tyčky jsme zkoumali vliv ED50 

stanovené pro rilmenidin v testu peritoneálního dráždění a vliv dávky dvojnásobné na 

motorické funkce zvířat.  

 Z experimentu na rotující tyčce vyplynulo, že dávka rilmenidinu 2,63 mg/kg, ani vyšší 

dávka, 5,20 mg/kg, podaná per os 30 min před testem, neovlivnila motorické funkce zvířat. 

Efekt je zřejmý především při srovnání s referenční skupinou zvířat ovlivněných diazepamem 

(10 mg/kg; p. o.) (Obr. 18). 
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 Dávka 10 mg/kg (p. o.) diazepamu byla zvolena po předchozích experimentech 

zaměřených na stanovení křivky závislosti účinku na dávce myorelaxačních účinků 

diazepamu v testu rotující tyčky (Obr. 19). Test určil ED50 diazepamu 11,2 mg/kg (p.o.).  

 
Obr. 18. Účinek rilmenidinu (2,63 a 5,20 mg/kg) a diazepamu (10 mg/kg) na motorické 

funkce zvířat v testu rotující tyčky. Dávka 10 mg/kg diazepamu ovlivnila testovaná zvířata 

statisticky významně, zatímco rilmenidin neměl na motorické funkce zvířat za daných 

podmínek vliv. Testované látky byly podávány 30 min před testem. Výsledky jsou 

vyjádřením průměru 6ti zvířat ve skupině a SEM. * p < 0,05; statisticky odlišné od skupiny 

kontrolních zvířat (ANOVA on ranks; Tukey test). 
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Obr. 19 a,b. Na dávce závislý účinek referenční látky diazepamu na motorické funkce zvířat v 

testu rotující tyčky s vyjádřením času, po který se zvířata udržela na tyčce (a) a maximálního 

efektu (MPE) v procentech vztaženého k efektu vehikula podaného kontrolní skupině (b). 

Sloupce a body na lineárně regresní křivce závislosti účinku na dávce odpovídají průměru 6ti 

zvířat ve skupině ± SEM. * p < 0,05, statistický rozdíl v porovnání se skupinou kontrolních 

zvířat (one way ANOVA; Tukey test). 

 

4.1.2. Kombinace s gabapentinem 

 

 V experimentech s gabapentinem jsme použili test peritoneálního dráždění a myší 

samce NMRI. Látky v kombinačních experimentech byly zvířatům podávány per os 60 min 

před testem. Protože izobolografická analýza kombinací analgetik s gabapentinem poukázala 

na jeho positivní interakci s diklofenakem a nimesulidem, hodnotili jsme vliv gabapentinu na 

motorické funkce zvířat v testu na rotující tyčce (myší samci NMRI). 

 

4.1.2.1. Hodnocení vlivu času podání gabapentinu na průběh testu peritoneálního 

dráždění  

 

 Dříve než jsme začali pracovat s látkou gabapentin v kombinacích, zkoumali jsme, v 

jakém časovém odstupu od testu bude nejvhodnější látku podat. Zkoušeli jsme vždy dvě 

dávky gabapentinu 30 a 300 mg/kg (p. o), které jsme podávali zvířatům 30, 60 a 90 min před 

testem a hodnotili jejich antinocicepční účinek v testu peritoneálního dráždění celkovým 
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počtem protažení během 20 min. Jak je patrné z obrázku 20, dávka 30 mg/kg i dávka 300 

mg/kg gabapentinu snížila statisticky významně bolest v porovnání s kontrolní skupinou 

zvířat, pokud bylo léčivo podáno 60 min před testem. Interval 30 min zřejmě vůbec nestačil k 

projevení se analgetického účinku gabapentinu v testu, zatímco 90 min po aplikaci již účinek 

gabapentinu odezníval.  

 V následujících experimentech jsme proto už pracovali stále s intervalem 60 min mezi 

podáním gabapentinu a kyseliny octové, jemuž jsme přizpůsobili intervaly podání ostatních 

analgetik. 

 

 
Obr. 20. Závislost celkového počtu protažení ve 20 min na časovém intervalu mezi aplikací 

léčiva gabapentinu podaného ve dvou dávkách 30 a 300 mg/kg a začátkem testu 

peritoneálního dráždění. Každý sloupec reprezentuje data získaná se skupinou 6ti zvířat s 

vyjádřením průměru ± SEM. Hvězdičky znázorňují statisticky významný rozdíl v porovnání s 

kontrolní skupinou zvířat (p < 0,05; one way ANOVA; Bonnefont test). 
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4.1.2.2. Na dávce závislý analgetický účinek gabapentinu, paracetamolu, metamizolu, 

diklofenaku, ibuprofenu a nimesulidu  

 

 Křivky závislosti účinku na dávce byly určeny a rýsovány s použitím lineární regresní 

analýzy (program Graf Pad, verze 4.01); ED50 ± SEM byly vypočítány podle teorie Ronalda 

Tallaridy (Tallarida, 2000). 

 Použili jsme dávky 3; 30; 300 a 1000 mg/kg gabapentinu, dávky 1; 10; 100 a 300 

mg/kg paracetamolu, dávky 37,5; 150 a 300 mg/kg metamizolu; dávky 1; 10; 30 a 100 mg/kg 

diklofenaku, dávky 1, 3, 10 a 30 mg/kg ibuprofenu a dávky 1, 5, 10 a 30 mg/kg nimesulidu. U 

všech zkoušených léčiv jsme v testu peritoneálního dráždění pozorovali na dávce závislou 

antinocicepci. Obrázek 21 je souhrnem regresních křivek závislosti účinku na dávce 

gabapentinu (21a), paracetamolu (21b), metamizolu (21c), diklofenaku (21d), ibuprofenu 

(21e) a nimesulidu (21f). Stanovené ED50 a k nim příslušné meze spolehlivosti (MS) shrnuje 

tabulka 3.   
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Obr. 21. Křivka závislosti účinku na dávce antinocicepčního působení gabapentinu (21a), 

paracetamolu (21b), metamizolu (21c), diklofenaku (21d), ibuprofenu (21e) a nimesulidu 

(21f) v testu peritoneálního dráždění u myší. Antinocicepční aktivita je vyjádřena jako 

maximální možný efekt (maximal possible effect, MPE) v procentech, vypočítaný podle 

vztahu: MPE (%) = [(průměrný počet protažení v kontrolní skupině zvířat – průměrný počet 

protažení ve farmakem ovlivněné skupině zvířat)/ (průměrný počet protažení v kontrolní 

skupině zvířat)] x 100. Každý bod na křivce představuje průměr ze 6ti zvířat ve skupině s 

vyjádřením SEM. 
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Tabulka 3. Dávky vyvolávající 50% maximálního účinku (ED50) a příslušné 95% meze 

spolehlivosti (MS) jednotlivých farmak. 

 

Látka ED50 (mg/kg, p.o.) MS (95%) 

Gabapentin 47,16 33,16-63,30 

Paracetamol 122,82 77,42-191,62 

Metamizol 26,87 5,33-53,60 

Diklofenak 10,05 8,42-11,73 

Ibuprofen 13,71 7,84-32,88 

Nimesulid 12,63 4,79-34,08 

 

4.1.2.3. Interakce gabapentinu s paracetamolem 

 

 Analgetická aktivita kombinace gabapentinu s paracetamolem byla hodnocena 

izobolografickou analýzou v testu peritoneálního dráždění u myší. 

 Nalezená hodnota experimentální ED50 kombinace odpovídala 127,61 ± 56,98 mg/kg, 

zatímco hodnota teoretické ED50 činila 59,95 ± 16,77 mg/kg pro kombinaci 

gabapentin/paracetamol. Protože hodnota experimentální ED50 je statisticky odlišná od 

hodnoty experimentální ED50 (p < 0,05; Studentův t-test) a zároveň je hodnota 

experimentální ED50 o mnoho vyšší nežli hodnota teoretické ED50, interakce mezi 

gabapentinem a paracetamolem odpovídá antagonismu v analgetickém působení (sub-

aditivitě). Sub-aditivní interakce gabapentinu s paracetamolem je znázorněna na obrázku 22. 

 Interakční index (γ) 2,13 ± 0,06 vypočtený pro kombinaci gabapentin/paracetamol je 

statisticky odlišný od jedné. Interakční index dále dokládá charakter negativní interakce 

gabapentinu a paracetamolu, při které se analgetické účinky léčiv navzájem ruší. 
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Obr. 22. Isobologram společného podání gabapentinu a paracetamolu per os myším samcům v 

testu peritoneálního dráždění. Bod na teoretické linii aditivity odpovídá teoretické ED50 ± 

SEM; bod nad linií aditivity přísluší experimentální ED50 ± SEM směsi. Experimentální 

ED50 je ve statisticky významné vzdálenosti od bodu teoretické ED50. Vzájemná interakce 

látek odpovídá sub-aditivitě neboli antagonismu v analgetickém účinku (p < 0,05; Studentův 

t-test). 

 

4.1.2.4. Interakce gabapentinu s metamizolem 

 

 Analgetická aktivita kombinace gabapentinu s metamizolem byla hodnocena 

izobolografickou analýzou v testu peritoneálního dráždění u myší. 

 Nalezená hodnota experimentální ED50 kombinace odpovídala 12,67 ± 5,26 mg/kg, 

zatímco hodnota teoretické ED50 činila 14,22 ± 9,55 mg/kg pro kombinaci 

gabapentin/metamizol. Protože hodnota experimentální ED50 nebyla statisticky odlišná od 

hodnoty experimentální ED50 (p < 0,05; Studentův t-test) interakce mezi gabapentinem a 

metamizolem odpovídá prosté adici, neboli efekt kombinace gabapentinu a metamizolu je 
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pouhou sumou analgetického účinku individuálních léčiv. Isobologram na obrázku 23 

znázorňuje bod experimentální ED50, který sice leží pod linií aditivity, ale nachází se v těsné 

blízkosti bodu teoretické ED50, přičemž vzdálenost mezi body není statisticky významná (p < 

0,05; Studentův t- test). Takový stav odpovídá adici účinků. Interakční index (γ) 0,89 ± 0,14 

vypočtený pro kombinaci gabapentin/metamizol rovněž není statisticky odlišný od jedné 

(adice).  

 
Obr. 23. Isobologram společného podání gabapentinu a metamizolu per os myším samcům v 

testu peritoneálního dráždění. Bod na teoretické linii aditivity odpovídá teoretické ED50 ± 

SEM; bod pod linií aditivity přísluší experimentální ED50 ± SEM směsi. Experimentální 

ED50 není ve statisticky významné vzdálenosti od bodu teoretické ED50. Vzájemná interakce 

látek odpovídá prosté adici (p < 0,05; Studentův t-test). 

 

4.1.2.5. Interakce gabapentinu s diklofenakem 

 

 Analgetická aktivita kombinace gabapentinu s diklofenakem byla hodnocena 

izobolografickou analýzou v testu peritoneálního dráždění u myší. 
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 Nalezená hodnota experimentální ED50 kombinace odpovídala 1,94 ± 0,74 mg/kg, 

zatímco hodnota teoretické ED50 činila 5,85 ± 0,97 mg/kg pro kombinaci 

gabapentin/diklofenak. Protože hodnota experimentální ED50 je statisticky odlišná od 

hodnoty experimentální ED50 (p < 0,05; Studentův t-test) a zároveň je hodnota 

experimentální ED50 nižší nežli hodnota teoretické ED50, interakce mezi gabapentinem a 

diklofenakem odpovídá synergii analgetického účinku (supra-aditivitě). Supra-aditivní 

interakci zobrazuje také isobologram na obrázku 24. 

 Interakční index (γ) 0,33 ± 0,04 vypočtený pro kombinaci gabapentin/diklofenak je 

statisticky odlišný od jedné a hovoří o existenci vzájemné synergie, přičemž analgetický efekt 

kombinace je asi trojnásobný v porovnání s efektem, který bychom získali pouhým součtem 

účinků gabapentinu a diklofenaku. 
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Obr. 24. Isobologram společného podání gabapentinu a diklofenaku per os myším samcům v 

testu peritoneálního dráždění. Bod na teoretické linii aditivity odpovídá teoretické ED50 ± 

SEM; bod pod linií aditivity přísluší experimentální ED50 ± SEM směsi. Experimentální 

ED50 je ve statisticky významné vzdálenosti od bodu teoretické ED50. Vzájemná interakce 

látek odpovídá synergismu (p < 0,05; Studentův t-test). 
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4.1.2.6. Interakce gabapentinu s ibuprofenem 

 

 Analgetická aktivita kombinace gabapentinu s ibuprofenem byla hodnocena 

izobolografickou analýzou v testu peritoneálního dráždění u myší. 

 Nalezená hodnota experimentální ED50 kombinace odpovídala 7,24 ± 2,31 mg/kg, 

zatímco hodnota teoretické ED50 činila 6,82 ± 2,74 mg/kg pro kombinaci 

gabapentin/ibuprofen. Protože hodnota experimentální ED50 nebyla statisticky odlišná od 

hodnoty experimentální ED50 (p < 0,05; Studentův t-test) interakce mezi gabapentinem a 

ibuprofenem odpovídá adici. Isobologram na obrázku 25 znázorňuje bod experimentální 

ED50, který leží nad linií aditivity v blízkosti bodu teoretické ED50, přičemž vzdálenost mezi 

body není statisticky významná (p < 0,05; Studentův t- test). Takový stav potvrzuje adici 

účinků. Interakční index (γ) 1,06 ± 0,09 vypočtený pro kombinaci gabapentin/ibuprofen 

rovněž není statisticky odlišný od jedné (adice).  
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Obr. 25. Isobologram společného podání gabapentinu a ibuprofenu per os myším samcům v 

testu peritoneálního dráždění. Bod na teoretické linii aditivity odpovídá teoretické ED50 ± 

SEM; bod nad linií aditivity přísluší experimentální ED50 ± SEM směsi. Experimentální 

ED50 není ve statisticky významné vzdálenosti od bodu teoretické ED50. Vzájemná interakce 

látek odpovídá prosté adici (p < 0,05; Studentův t-test). 
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4.1.2.7. Interakce gabapentinu s nimesulidem 

 

 Analgetická aktivita kombinace gabapentinu s nimesulidem byla hodnocena 

izobolografickou analýzou v testu peritoneálního dráždění u myší. 

 Nalezená hodnota experimentální ED50 kombinace odpovídala 3,44 ± 0,85 mg/kg, 

zatímco hodnota teoretické ED50 kombinace gabapentin/nimesulid činila 6,29 ± 3,38 mg/kg. 

Protože hodnota experimentální ED50 je statisticky odlišná od hodnoty experimentální ED50 

(p < 0,05; Studentův t-test) a zároveň je hodnota experimentální ED50 nižší nežli hodnota 

teoretické ED50, interakce mezi gabapentinem a nimesulidem odpovídá supra-aditivitě 

antinocicepčního účinku. Supra-aditivní interakce je také vykreslena na obrázku 26. 

 Interakční index (γ) 0,55 ± 0,11 vypočtený pro kombinaci gabapentin/nimesulid je 

statisticky odlišný od jedné (supra-aditivita), přičemž analgetický efekt kombinace je asi 

dvojnásobný v porovnání s efektem, který bychom získali pouhým součtem účinků 

gabapentinu a nimesulidu. 

 
Obr. 26. Isobologram společného podání gabapentinu a nimesulidu per os myším samcům v 

testu peritoneálního dráždění. Bod na teoretické linii aditivity odpovídá teoretické ED50 ± 

SEM; bod pod linií aditivity přísluší experimentální ED50 ± SEM směsi. Experimentální 

ED50 je ve statisticky významné vzdálenosti od bodu teoretické ED50. Vzájemná interakce 

látek odpovídá synergismu (p < 0,05; Studentův t-test). 
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4.1.2.8. Rotující tyčka  

 

 Protože kombinace gabapentinu s diklofenakem nebo nimesulidem poukázala na 

vzájemnou synergii (supra-aditivitu) v analgetickém působení látek, testovali jsme v duchu 

předem určených cílů vliv gabapentinu na motorické funkce zvířat.  

 Z experimentu na rotující tyčce vyplynulo, že ani nejvyšší testovaná dávka 

gabapentinu 300 mg/kg podaná zvířatům per os 60 min před testem, neovlivnila motorické 

funkce zvířat. Efekt je zřejmý především při srovnání s referenční skupinou zvířat 

ovlivněných diazepamem (10 mg/kg; p. o.) (Obr. 27). 

 Dávka 10 mg/kg (p. o.) diazepamu byla zvolena po předchozích experimentech 

zaměřených na stanovení křivky závislosti účinku na dávce myorelaxačních účinků 

diazepamu v testu rotující tyčky (Obr. 19) podobně jako tomu bylo u rilmenidinu (ED50 

diazepamu 11,2 mg/kg).  

 
Obr. 27. Účinky gabapentinu ve 4 dávkách a referenční látky diazepamu (10 mg/kg) na 

motorické funkce zvířat v testu rotující tyčky. Dávka 10 mg/kg diazepamu ovlivnila testovaná 

zvířata statisticky významně, zatímco gabapentin neměl na motorické funkce zvířat za daných 

podmínek vliv. Testované látky byly podávány 60 min před testem. Výsledky jsou 

vyjádřením průměru 6ti zvířat ve skupině a SEM. * p < 0,05; statistický rozdíl v porovnání se 

skupinou kontrolních zvířat (ANOVA on ranks; Tukey test). 
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4.1.3. Kombinace s URB597 

 

 V experimentech s látkou URB597  (ireversibilním inhibitorem FAAH) jsme použili 

test peritoneálního dráždění a myší samce CD1. Léčiva byla zvířatům podávána 

intraperitoneální injekcí 60 min před testem. Experimenty s látkou URB597 probíhaly na 

rozdíl od předchozích pražských na pracovišti v Neapoli. 

 

4.1.3.1. Na dávce závislý antinocicepční účinek URB597, paracetamolu a diklofenaku 

 

 Křivky závislosti účinku na dávce byly určeny a rýsovány s použitím lineární regresní 

analýzy (program Graf Pad, verze 4.01); ED50 a meze spolehlivosti (95%) byly vypočítány 

podle teorie Ronalda Tallaridy (Tallarida, 2000) popsané v úvodu disertační práce. K 

testování jsme používali dávky 0,1; 0,3; 0,5 a 1,0 mg/kg URB597, dávky 1; 10; 100, 300 a 

1000 mg/kg paracetamolu a dávky 1; 2; 3; 10 a 30 mg/kg diklofenaku. 

 U všech testovaných léčiv jsme v testu peritoneálního dráždění pozorovali na dávce 

závislou antinocicepci. Miligramová účinnost látky URB597 byla v porovnání s 

miligramovou účinností neopioidních analgetik paracetamolu a diklofenaku velká, jak je vidět 

z grafů závislosti analgetického účinku na dávce (obr. 28) a tabulky 4, která zahrnuje v 

experimentu stanovené ED50 a k nim příslušné meze spolehlivosti jednotlivých látek.   

 

Tabulka 4. Dávky vyvolávající 50% maximálního účinku (ED50) a příslušné 95% meze 

spolehlivosti (MS) jednotlivých farmak. 

 

Látka ED50 (mg/kg, i.p.) MS (95%) 

URB597 0,20 0,05-0,35 

Paracetamol 89,07 38,87-148,65 

Diklofenak 2,94 1,60-4,53 
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Obr. 28. Křivka závislosti účinku na dávce antinocicepčního působení URB597 (28a), 

paracetamolu (28b) a diklofenaku (28c) v testu peritoneálního dráždění u myší. 

Antinocicepční aktivita je vyjádřena jako maximální možný efekt (maximal possible effect, 

MPE) v procentech, vypočítaný podle vztahu: MPE (%) = [(průměrný počet protažení v 

kontrolní skupině zvířat – průměrný počet protažení ve farmakem ovlivněné skupině zvířat)/ 

(průměrný počet protažení v kontrolní skupině zvířat)] x 100. Každý bod na křivce 

představuje průměr ze 6ti zvířat ve skupině s vyjádřením SEM. 

 

4.1.3.2. Interakce URB597 a paracetamol 

 

 Analgetická aktivita kombinace URB597/paracetamol byla hodnocena 

izobolografickou analýzou v testu peritoneálního dráždění u myší. 

 Nalezená hodnota experimentální ED50 kombinace a její 95% MS odpovídala 0,097 

(0,062-0,247) mg/kg, zatímco hodnota teoretické ED50 a příslušné MS činila 0,108 (0,059-

0,198) mg/kg. Protože hodnota experimentální ED50 nebyla statisticky odlišná od hodnoty 

experimentální ED50 (p < 0,05; Studentův t-test) interakce URB597 s paracetamolem 

vypovídá o adici. Isobologram na obrázku 29 znázorňuje bod experimentální ED50, který leží 

v těsné blízkosti bodu teoretické ED50, přičemž vzdálenost mezi body není statisticky 

významná (p < 0,05; Studentův t- test). Takový stav odpovídá součtu analgetických účinků 
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testovaného URB597 a paracetamolu. Interakční index (γ) 0,90 ± 0,13 vypočtený pro 

kombinaci URB597/paracetamol nebyl statisticky odlišný od jedné.  

 

 
Obr. 29. Isobologram společného intraperitoneálního podání URB597 a paracetamolu myším 

samcům v testu peritoneálního dráždění. Bod na teoretické linii aditivity odpovídá teoretické 

ED50 ± SEM; bod pod linií aditivity přísluší experimentální ED50 ± SEM směsi. 

Experimentální ED50 není ve statisticky významné vzdálenosti od bodu teoretické ED50. 

Vzájemná interakce látek odpovídá prosté adici (p < 0,05; Studentův t-test). 

 

4.1.3.3. Interakce URB597 a diklofenak 

 

 Antinocicepční aktivita kombinace URB597/diklofenak v testu peritoneálního 

dráždění u myší byla hodnocena izobolografickou analýzou na základě poznání teoretické 

ED50 vypočítané z křivek závislosti účinku na dávce individuálních farmak a experimentální 

ED50, získané v testu s frakcemi ED50 smíchaných látek (Tallarida, 2000).  

 Zjištěná hodnota experimentální ED50 a příslušná 95% mez spolehlivosti (MS) 

kombinace odpovídá 0,035 (0,011-0,056) mg/kg. Hodnota je statisticky významně nižší (p < 
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0,05; Studentův t-test) v porovnání s hodnotou teoretické ED50 a MS (95%) stanovené pro 

kombinaci 0,095 (0,056-0,160) mg/kg, jaká byla očekávána u čistě aditivní interakce. Na 

obrázku 30 hodnota experimentální ED50 kombinace leží pod linií aditivity v dostatečné 

vzdálenosti od ED50 teoretické. Data na isobologramu (obr. 30) vypovídají o vzájemné supra-

aditivitě (synergii) antinocicepčního účinku URB597 a diklofenaku. 

 Interakční index (γ) 0,37 ± 0,11, vypočtený pro kombinaci URB597/diklofenak, je 

statisticky odlišný od jedné, přičemž efekt kombinace je asi trojnásobný oproti efektu, který 

bychom získali pouhým součtem účinků URB597 a diklofenaku.  
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Obr. 30. Isobologram společného intraperitoneálního podání URB597 a diklofenaku myším 

samcům v testu peritoneálního dráždění. Bod na teoretické linii aditivity odpovídá teoretické 

ED50 ± SEM; bod pod linií aditivity přísluší experimentální ED50 ± SEM směsi. 

Experimentální ED50 je ve statisticky významné vzdálenosti od bodu teoretické ED50, 

vzájemná interakce látek je proto synergická (p < 0,05; Studentův t-test). 

 

4.1.4. Kombinace s L-NAME 

 

 V experimentech s látkou L-NAME  (neselektivním inhibitorem NO syntázy) jsme 

použili test peritoneálního dráždění a myší samce CD1. Substance byly zvířatům podávány 

intraperitoneálně 60 min před testem. Experimenty probíhaly v Praze. 
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4.1.4.1. Na dávce závislý antinocicepční účinek L-NAME, paracetamolu, diklofenaku a 

URB597 

 

 Křivky závislosti účinku na dávce byly určeny a rýsovány s použitím lineární regresní 

analýzy (program Graf Pad, verze 4.01); ED50 a meze spolehlivosti byly vypočítány podle 

teorie Ronalda Tallaridy (Tallarida, 2000). K testování jsme používali dávky 5; 15; 30 a 45 

mg/kg L-NAME, dávky 1; 10; 100, 300 mg/kg paracetamolu, dávky 1; 3; 9; 15 a 30 mg/kg 

diklofenaku a dávky 0,1; 0,3; 1,0 a 3,0 mg/kg URB597. 

 U všech zkoumaných látek se v testu peritoneálního dráždění projevil na dávce závislý 

antinocicepční účinek. V tabulce 5 jsou uvedeny v experimentu stanovené ED50 a k nim 

příslušející meze spolehlivosti dávek pro jednotlivá léčiva.  

 Stanovená ED50 paracetamolu byla nižší než dříve na pracovišti v Neapoli stanovená 

ED50 paracetamolu (89,07 mg/kg). Naopak ED50 diklofenaku a ED50 látky URB597 

nalezené v Praze jsou vyšší než ED50 látek stanovené v Neapoli (hodnota ED50 diklofenaku 

2,94 mg/kg a hodnota 0,20 mg/kg ED50 látky URB597; viz. 4.1.3.1.). 

 

Tabulka 5. Dávky vyvolávající 50% maximálního účinku (ED50) a příslušné 95% meze 

spolehlivosti (MS) jednotlivých farmak. 

 

Látka ED50 (mg/kg, i.p.) MS (95%) 

L-NAME 44,85 24,55-95,58 

Paracetamol 64,34 50,92-76,85 

Diklofenak 4,75 1,14-8,68 

URB597 1,86 0,85-4,98 

 

 Obrázek 31 je souhrnem regresních křivek závislosti účinku na dávce látky L-NAME 

(31a), paracetamolu (31b), diklofenaku (31c) a URB597 (31d) stanovených v pražské 

laboratoři.    
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Obr. 31. Křivka závislosti účinku na dávce antinocicepčního působení L-NAME (31a), 

paracetamolu (31b), diklofenaku (31c) a URB597 (31d) v testu peritoneálního dráždění u 

myší. Antinocicepční aktivita je vyjádřena jako maximální možný efekt (maximal possible 

effect, MPE) v procentech, vypočítaný podle vztahu: MPE (%) = [(průměrný počet protažení 

v kontrolní skupině zvířat – průměrný počet protažení ve farmakem ovlivněné skupině zvířat)/ 

(průměrný počet protažení v kontrolní skupině zvířat)] x 100. Každý bod na křivce 

představuje průměr ze 6ti zvířat ve skupině s vyjádřením SEM. 

 

4.1.4.2. Interakce L-NAME a paracetamol 

 

Antinocicepční aktivita kombinace L-NAME/paracetamol v testu peritoneálního 

dráždění u myší byla hodnocena izobolografickou analýzou na základě poznání teoretické 

ED50 vypočítané z křivek závislosti účinku na dávce individuálních farmak a experimentální 

ED50, získané v testu s frakcemi ED50 smíchaných látek (Tallarida, 2000).  

 Zjištěná hodnota experimentální ED50 a příslušná 95% mez spolehlivosti (MS) 

kombinace odpovídá 39,93 (15,73-85,53) mg/kg. Hodnota však není statisticky významně 

nižší (p < 0,05; Studentův t-test) v porovnání s hodnotou teoretické ED50 a MS (95%) 

stanovené pro kombinaci 23,75 (16,36-34,48) mg/kg očekávané u čistě aditivní interakce, 

naopak hodnota experimentální ED50 přesahuje hodnotu teoretické ED50. Na obrázku 32 

hodnota experimentální ED50 kombinace leží nad linií aditivity. A protože experimentální 
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bod leží v dostatečné vzdálenosti od bodu ED50 teoretické, data na isobologramu (obr. 32) 

vypovídají o vzájemné sub-aditivitě antinocicepčního účinku L-NAME a paracetamolu. 

 Interakční index (γ) 1,68 ± 0,08, vypočtený pro kombinaci L-NAME/paracetamol, je 

statisticky odlišný od jedné (sub-adice).  

 
Obr. 32. Isobologram společného podání L-NAME a paracetamolu (i.p.) myším samcům v 

testu peritoneálního dráždění. Bod na teoretické linii aditivity odpovídá teoretické ED50 ± 

SEM; bod nad linií aditivity přísluší experimentální ED50 ± SEM směsi. Experimentální 

ED50 je ve statisticky významné vzdálenosti od bodu teoretické ED50, vzájemná interakce 

látek odpovídá sub-aditivitě (p < 0,05; Studentův t-test). 

 

4.1.4.3. Interakce L-NAME a diklofenak 

 

Antinocicepční aktivita kombinace L-NAME/diklofenak v testu peritoneálního 

dráždění u myší byla hodnocena izobolografickou analýzou na základě poznání teoretické 
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ED50 vypočítané z křivek závislosti účinku na dávce individuálních farmak a experimentální 

ED50, získané v testu s frakcemi ED50 smíchaných látek (Tallarida, 2000).  

 Zjištěná hodnota experimentální ED50 a příslušná 95% mez spolehlivosti (MS) 

kombinace odpovídá 12,59 (8,58-15,76) mg/kg. Hodnota však není statisticky významně nižší 

(p < 0,05; Studentův t-test) v porovnání s hodnotou teoretické ED50 a MS (95%) stanovené 

pro kombinaci 21,45 (11,46-40,13) mg/kg. Na obrázku 33 hodnota experimentální ED50 

kombinace leží sice pod linií aditivity, ale bod experimentální ED50 neleží v dostatečné 

vzdálenosti od bodu ED50 teoretické. Data na isobologramu (obr. 33) vypovídají o vzájemné 

aditivitě antinocicepčního účinku L-NAME a diklofenaku. 

 Interakční index (γ) 0,59 ± 0,13, vypočtený pro kombinaci L-NAME/diklofenak, není 

statisticky odlišný od jedné.  
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Obr. 33. Isobologram společného podání L-NAME a diklofenaku (i.p.) myším samcům v 

testu peritoneálního dráždění. Bod na teoretické linii aditivity odpovídá teoretické ED50 ± 

SEM; bod pod linií aditivity přísluší experimentální ED50 ± SEM směsi. Experimentální 

ED50 není ve statisticky významné vzdálenosti od bodu teoretické ED50, vzájemná interakce 

látek je proto aditivní (p < 0,05; Studentův t-test). 
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4.1.4.4. Interakce L-NAME a URB597 

 

Antinocicepční aktivita kombinace L-NAME/URB597 v testu peritoneálního dráždění 

u myší byla hodnocena izobolografickou analýzou na základě poznání teoretické ED50 

vypočítané z křivek závislosti účinku na dávce individuálních farmak a experimentální ED50, 

získané v testu s frakcemi ED50 smíchaných látek (Tallarida, 2000).  

 Zjištěná hodnota experimentální ED50 a příslušná 95% mez spolehlivosti (MS) 

kombinace odpovídá 34,02 (20,14-95,52) mg/kg. Hodnota však není statisticky významně 

odlišná (p < 0,05; Studentův t-test) od hodnoty teoretické ED50 a MS (95%) stanovené pro 

kombinaci 24,28 (14,11-41,77) mg/kg, jaká byla očekávána u čistě aditivní interakce. Na 

obrázku 34 hodnota experimentální ED50 kombinace leží nad linií aditivity. Protože však 

není v dostatečné vzdálenosti od bodu ED50 teoretické, data na isobologramu (obr. 34) 

vypovídají o vzájemné aditivitě antinocicepčního účinku kombinace L-NAME/URB597. 

 Interakční index (γ) 1,40 ± 0,12, vypočtený pro kombinaci L-NAME/URB597, není 

statisticky odlišný od jedné (adice).  

 
Obr. 34. Isobologram společného podání L-NAME a URB597 (i.p.) myším samcům v testu 

peritoneálního dráždění. Bod na teoretické linii aditivity odpovídá teoretické ED50 ± SEM; 

bod nad linií aditivity přísluší experimentální ED50 ± SEM směsi. Experimentální ED50 není 

ve statisticky významné vzdálenosti od bodu teoretické ED50, vzájemná interakce látek 

odpovídá aditivitě (p < 0,05; Studentův t-test). 
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4. 2. Mikrodialýza 

 

4.2.1. Mikrodialýza v PAG po podání paracetamolu 

 

4.2.1.1. Účinek paracetamolu v modelu karageninem navozené zánětlivé bolesti 

 

 Abychom v mikrodialyzačním experimentu neplýtvali náročnou operací připravenými 

zvířaty, testovali jsme účinnou dávku paracetamolu, která bude objektivně působit proti 

bolesti u zvířat, nejprve v plantar testu. K testům jsme používali potkaní samce kmene Wistar 

albino, jimž byl do pravé planty aplikován karagenin (150 μl 1% roztoku) 1 hod před orálním 

podáním léčiva či vehikula. 

 Intraplantární (i. pl.) injekce karageninu do pravé zadní nohy zvířat způsobila zkrácení 

doby do reflexního odtažení této končetiny ze směru bolestivého stimulu, kterým je v případě 

plantar testu tepelný paprsek. Efekt postupně gradoval s maximem ve čtvrté hodině po 

aplikaci karageninu. Průběh rozvoje bolesti u zvířat popisuje časová závislost bolestivé 

odpovědi skupiny kontrolních zvířat ovlivněných karageninem na obrázku 35 (prázdné 

čtverce □, červená; čas 0 odpovídá podání léčiva paracetamolu). 

 Z grafu na obrázku 35 je rovněž patrný na dávce závislý antinocicepční efekt 

paracetamolu v dávkách 10; 30; 100 a 1000 mg/kg podaného 1 hod po aplikaci karageninu. 

Zkrácení doby rezistence zvířat vůči bolesti v době její maximální intenzity (tj. ve 180. min 

po podání farmaka, neboli ve 240. min po aplikaci karageninu) popisují také hodnoty v 

tabulce 6. 

 Na základě doby latence do odtažení končetiny stanovené v době maxima (4.hod) pro 

karageninem ovlivněná kontrolní zvířata a zvířata léčená paracetamolem jsme stanovili křivku 

závislosti účinku na dávce pro paracetamol (Obr. 36) charakterizovanou touto regresní 

rovnicí: y = - 16,55 + 47,76 x; a korelačním koeficientem r2 0,928, jež se blíží jedné. V 

rovnici hodnota x odpovídá logaritmu dávky paracetamolu, která je potřebná k obnovení 

normoalgezie u zvířat. Hodnota y koreluje s normoalgesií vyjádřenou v procentech (%) 

maximálního možného efektu (MPE) vztaženého k reaktivitě kontrolních zvířat, tj. 

normálních, bez aplikovaného karageninu do planty a tzv. „zvířat se zánětem neléčených“, u 

kterých se po aplikaci karageninu do pravé zadní nohy rozvíjí hyperalgezie, a u kterých je 

hodnota PWL (paw withdrawal latency;  doby latence do odtažení končetiny v plantar testu) 

kratší než u kontrolních zvířat. Dávku léčiva, po které je PWL stejné jako u kontrolních 

zvířat, přitom uvažujeme jako dávkou s 100% účinkem. Dávka léčiva, po které je PWL stejné 
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jako u zvířat se zánětem (karageninových) bez léčby, odpovídá 0% efektu. Procento 

maximálního možného účinku paracetamolu v plantar testu (%MPE) jsme vypočítali podle 

vzorce: 

 

 
 

 V následujícím mikrodialyzačním experimentu jsme pak pracovali s dávkou 

paracetamolu 300 mg/kg per os, která dalece přesahovala jeho ED50 24,74 mg/kg (p.o.) 

stanovenou z křivky závislosti účinku na dávce paracetamolu v plantar testu v maximu 

bolesti, neboli ve 3. hod po podání léčiva, resp. 4 hod po podání karageninu (obr. 36). 

 
Obr. 35. Časový průběh účinku dávek paracetamolu (10 – 1000 mg/kg) podaných zvířatům za 

1 hod po aplikaci karageninu v porovnání s efektem samotného karageninu (karagenin do 

planty a destilovaná voda per os) a s reakcí na bolest u zvířat, kterým byla per os podána 

pouze destilovaná voda a i. pl. aplikován fyziologický roztok. Každý bod je vyjádřením 

průměru a SEM 6ti zvířat ve skupině v čase za 1, 3 a 5 hod po aplikaci léčiva či vody. 

Hvězdičky poukazují na statisticky významný rozdíl (p < 0,05; ANOVA a Dunnetův test) v 

porovnání se skupinou zvířat se zánětem neléčených, jimž byl i. pl. aplikován karagenin. 
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Tab. 6. Doby latence do odtažení pravé zadní končetiny zvířat v plantar testu ve čtvrté hodině 

po aplikaci karageninu. Doba latence je průměrem odpovědí 6ti zvířat s vyjádřením ± SEM. 

 

Skupina zvířat Doba latence (sec) 

kontrolní (voda p.o. + 0,9% NaCl i.pl.) 11,3 ± 0,5 

karageninu (voda p.o. + 1% karagenin i.pl.) 4,7 ± 0,6 

paracetamol 10 mg/kg (+1% karagenin i.pl.) 7,1 ± 0,7 

paracetamol 30 mg/kg (+1% karagenin i.pl.) 7,3 ± 0,2 

paracetamol 100 mg/kg (+1% karagenin i.pl.) 10,7 ± 0,3 

paracetamol 1000 mg/kg (+1% karagenin i.pl.) 12,9 ± 0,7 

 

 
Obr. 36. Křivka závislosti účinku na dávce paracetamolu (10, 30, 100 a 1000 mg/kg) 

podaného 1 hod po aplikaci karageninu do planty zvířat stanovená v době maxima bolesti u 

zvířat (4. hod od aplikace karageninu). Každý bod na křivce je průměrem odpovědí 6ti zvířat s 

vyjádřením ± SEM. Obnovení normoalgezie je vyjádřeno jako maximální možný efekt MPE 

(%). Dávka 24,74 mg/kg, p.o. paracetamolu měla v testu 50% účinek. 

 

 - 103 - 



   

4.2.1.2. Účinek karageninu, paracetamolu a jejich kombinace na hladinu glycinu v 

periakveduktální šedi 

 

 V mikrodialyzačním experimentu jsme testovali tři skupiny zvířat, z nichž jedna byla 

skupina kontrolní neovlivněná farmakem a ani bolest působící látkou. Další dvě skupiny 

tvořila zvířata, jimž byla karageninem navozena bolest. U části zvířat byl k úlevě od 

karageninem navozené bolesti podáván per os paracetamol 300 mg/kg. 

 Perfuzáty o objemu 20μl byly analyzovány pomocí HPLC, obsah analytů ve vzorcích 

odpovídá koncentraci v systému kanyly za mikrodialyzační membránou. Výsledky HPLC 

stanovení uvádíme v předkládané disertační práci. Nutno dodat, že 5 μl identického perfuzátu 

bylo podstoupeno k analýze kapilární elektroforézou (Tůma et al., 2006). Vzorky perfuzátů 

měly sloužit k ověření funkčnosti inovované metody kapilární elektroforézy v reálných 

podmínkách: analýze v biologickém materiálu. Výsledky analýzy kapilární elektroforézou se 

výrazně nelišily od výsledku stanovení HPLC a byly již publikovány jako součást práce Doc. 

Tůmy a kolektivu (Tůma et al., 2009). Konkrétní výsledky zmíněné elektroforetické analýzy v 

disertační práci neuvádím, neboť má role v ní spočívala především v dodání vzorků 

biologického materiálu, tedy práci se zvířaty. Naopak, protože HPLC analýzu jsem prováděla 

osobně, mohu o metodě i jejích výsledcích referovat detailněji.  

 Celkem bylo do pokusu zařazeno 18 zvířat, u nichž bylo histologickým ověřením 

prokázáno zavedení kanyly do ventrolaterální oblasti PAG. 

 Nalezené koncentrace glycinu v PAG u jednotlivých skupin zvířat znázorňuje tabulka 

7 a obrázek 37. Průměrná bazální hladina glycinu u zvířat, jimž nebyla působená bolest 

karageninem a nebylo podáno léčivo, činila 10,23±4,2 pmol/10μl. 

 Jak je dobře viditelné z grafu na obr. 37, intraplantární podání karageninu vedlo ke 

statisticky významnému (p < 0,05; one way ANOVA; Tukey test) zvýšení hladin glycinu v 

PAG, zatímco systémové podání paracetamolu 300 mg/kg působilo proti tomuto zvýšení.  
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Tabulka 7. Průměrné koncentrace (průměr ze 6 ti zvířat ve skupině) extracelulárního glycinu 

v pmol/10μl nalezené v perfuzátech sbíraných ve 30 min intervalech v oblasti 

periakveduktální šedi u potkanů po podání léčiva či vehikula u jednotlivých skupin zvířat. 

Hodnoty v tabulce odpovídají koncentracím glycinu nalezeným ve 20 μl vzorku. 

 

Čas 

(min) 

Průměrná 

koncentrace 

(pmol/10μl) u 

zvířat bez 

medikace 

SEM 

Průměrná 

koncentrace 

(pmol/10μl) 

karageninové 

skupiny zvířat  

SEM 

Průměrná 

koncentrace 

(pmol/10μl) u 

zvířat léčených 

paracetamolem 

SEM 

30 30,67 10,91 53,33 15,47 50,00 14,64 

60 16,67 3,28 43,17 11,42 32,17 7,19 

90 9,00 4,58 41,67 12,38 30,67 6,70 

120 5,67 2,85 43,17 14,06 31,50 8,06 

150 7,00 4,04 59,17 21,72 38,33 11,67 

180 5,00 2,52 53,33 19,22 30,67 9,90 

210 4,00 2,65 65,67 30,86 30,17 8,80 

240 4,67 2,91 48,67 18,96 21,50 5,73 
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Obr. 37. Účinek paracetamolu 300 mg/kg (p.o.) na karageninem zvýšené hladiny glycinu v 

periakveduktální šedi. Všechny body odpovídají průměru ± SEM 6 ti zvířat ve skupině. * p < 

0,05 v porovnání s kontrolní skupinou zvířat (sterilní voda p.o. a i.pl. 150 μl 0,9% NaCl).  

 

4.2.2. Mikrodialýza v CeA po podání (S)-3,4-DCPG 

 

 Do mikrodialyzačního experimentu, ve kterém jsme zkoumali nocicepční okruhy CeA 

a účinky látky (S)-3,4-DCPG, bylo zařazeno celkem 34 potkanů, u nichž bylo histologickou 

analýzou ověřeno zavedení kanyly do oblasti CeA. Hladiny glutamátu, GABA a serotoninu 

jsme měřili u zvířat testovaných současně na termální hyperalgesii v plantar testu. 

Biochemické a analgetické účinky (S)-3,4-DCPG podávaného do CeA jsme zkoumali na 4 

skupinách zvířat (po 7–9 zvířatech): i) potkanech, jimž byl skrze mikrodialyzační kanylu 

podán umělý mozkomíšní mok (artificial cerebrospinal fluid, ACSF) a do pravé zadní planty 

injekcí podán fyziologický roztok (normální + ACSF), ii) potkanech, kteří byli ovlivněni 

léčivem (S)-3,4-DCPG (10 μM) podaným mikrodialyzační kanylou (po nasbírání 5 vzorků 

bazální hladiny, tj. mezi 150. a 180. min mikrodialýzy perfuzí 10 μM roztoku (S)-3,4-DCPG 

kanylou rychlostí 1,5 μl/min) a do pravé zadní planty jim byl aplikován fyziologický roztok 

(normální + (S)-3,4-DCPG), iii) potkanech, jimž byl skrze mikrodialyzační kanylu podán 

ACSF a do pravé zadní planty aplikován 150 μl 1% roztoku karageninu (karagenin + ACSF), 

a iv) potkanech, jimž byl skrze mikrodialyzační kanylu podán S-(3,4-DCPG) (10 μM) a do 

pravé zadní planty aplikován karagenin (karagenin + (S)-3,4-DCPG). 

 Perfuzáty byly analyzovány pomocí HPLC. Obsah analytů ve vzorcích odpovídá 

koncentraci v systému kanyly za mikrodialyzační membránou. Průměrná bazální koncentrace 
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analytů v perfuzátu je průměrem z prvních 5ti vzorků mikrodialýzy sbíraných před podáním 

léčiva. Výsledky působení (S)-3,4-DCPG na hladiny analyzovaného glutamátu, GABA a 

serotoninu jsou procentuálním vyjádřením vztaženým k průměrné bazální hodnotě. 

 

4.2.2.1. Verifikace zavedení kanyly do oblasti centrální amygdaly  

 

 Na konci všech experimentů byl zvířatům, která se účastnila experimentu, odebrán 

mozek. Řezy mozků (40 μm tenké plátky) byly hodnoceny pod mikroskopem. Do pokusu pak 

byly zahrnuty pouze výsledky ze zvířat, u nichž bylo potvrzeno správné zavedení kanyly do 

CeA. 

 Výsledky zavedení špičky mikrodialyzační kanyly do testované oblasti CeA jsou 

znázorněny na obrázku 38.  

 

 
Obr. 38. Schematický diagram míst (šrafované čtverce), kam směřovaly špičky 

mikrodialyzačních kanyl v experimentu prováděném v oblasti centrální amygdaly (CeA). 

Detail je ve vzdálenosti A – 2,30 mm, L + 4,00 mm, V 8,7 mm od Bregmova švu (Paxinos a 

Watson, 1986). Velikost špičky kanyly a struktura jsou znázorněny ve srovnatelném měřítku. 

Ne všechny kanyly jsou na obrázku vidět, neboť docházelo k překrytí. CeL, laterální jádro 

centrální amygdaly; CeM, mediální jádro centrální amygdaly; CeLC, basolaterální jádro 

centrální amygdaly. 
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4.2.2.2. Vliv (S)-3,4-DCPG na nalezené hladiny glutamátu v CeA 

 

 Hladiny glutamátu v CeA byly měřeny před, během a po podání ACSF nebo (S)-3,4-

DCPG potkanům trpícím zánětlivou bolestí způsobenou aplikací karageninu do zadní planty a 

potkanům bez bolesti způsobené karageninem, tzv. normálním. Hodnoty odpovídají 

koncentracím glutamátu nalezeným v 10 μl perfuzátu.  

 Průměrná bazální hodnota glutamátu nalezená v CeA byla 32±3 pmol/10 μl (n = 9 

zvířat). Vliv (S)-3,4-DCPG na nalezené bazální hladiny glutamátu v CeA zobrazuje graf na 

obrázku 39. Intra-CeA perfuze ACSF u kontrolních (normálních) zvířat neměla na hladiny 

glutamátu v perfuzátech vliv (normální + ACSF). Perfuze látkou (S)-3,4-DCPG (10 μM, 30 

min, n = 7) do CeA normálním zvířatům rovněž neměla na hladinu glutamátu ve struktuře 

vliv (normální + (S)-3,4-DCPG) s výjimkou 180. minuty, kdy těsně po perfuzi léčiva do 

mozku potkanů (10 μM (S)-3,4-DCPG, 30 min) došlo k procentuelnímu zvýšení hladiny 

glutamátu (208 ± 10% oproti basálním hladinám změřeným před podání léčiva; p < 0,05; one 

way ANOVA, Newman-Keuls test). Intraplantární aplikace karageninu do pravé zadní nohy 

na začátku pokusu (karagenin + ACSF) neovlivnilo signifikantně bazální hladinu glutamátu v 

CeA (n = 9) v porovnání s kontrolní skupinou normálních zvířat (normální + ACSF), která 

karagenin do pravé zadní nohy nedostala. Podání (S)-3,4-DCPG (10 μM, 30 min, n = 9) do 

CeA statisticky signifikantně (p < 0,05; one way ANOVA následovaná Newman-Keuls 

testem) zvýšilo hladinu extracelulárního glutamátu po podání léčiva ve 180. min (185 ± 21% 

oproti basálním hladinám) u zvířat, jimž byla působena bolest aplikací karageninu do zadní 

planty (karagenin + (S)-3,4-DCPG). U týchž zvířat (karagenin + (S)-3,4-DCPG) bylo 

pozorováno zvýšení hladiny extracelulárního glutamátu také bezprostředně před perfúzí léčiva 

do mozku (308 ± 19% oproti basálním hladinám změřeným před podáním léčiva). 

 Pokud odhlédneme od detailů, lze konstatovat, že perfuze (S)-3,4-DCPG amygdalou 

způsobila krátkodobé zvýšení hladin glutamátu u zvířat s i bez zánětlivé bolesti.  
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Obr. 39. Hodnoty hladiny extracelulárního glutamátu měřené před, při a po perfuzi umělým 

cerebrospinálním mokem (ACSF, artificial cerebrospinal fluid) či (S)-3,4-DCPG do oblasti 

centrální amygdaly. Statisticky významné rozdíly (*) hladiny glutamátu v perfuzátu vyjádřené 

jako procentuální změna oproti jeho bazální hladině byly pozorovány bezprostředně po 

podání (S)-3,4-DCPG (10 μM, 30 min) zvířatům, jimž byla zároveň způsobena bolest i.pl. 

podáním karageninu (n = 9) a u normálních zvířat (n = 7). * p < 0,05 (one way ANOVA; 

Neuman-Keuls test). Čárka na grafu odpovídá době léčebné perfuze ACSF či (S)-3,4-DCPG. 

 

4.2.2.3. Vliv (S)-3,4-DCPG na nalezené hladiny GABA v CeA 

 

 Hladiny kyseliny gama-aminomáselné v CeA byly měřeny před, během a po podání 

ACSF nebo (S)-3,4-DCPG. Hodnoty odpovídají koncentracím GABA nalezeným v 10 μl 

perfuzátu.  

 Nalezená průměrná bazální hodnota GABA v CeA odpovídá 0.98±0.59 pmol/10 μl (n 

= 9 zvířat). Na obrázku 40 můžeme vidět výsledky měření, kdy intra-CeA perfuze ACSF u 

kontrolních (normálních) zvířat neměla na hladinu GABA v perfuzátech vliv (normální + 

ACSF). Perfuze (S)-3,4-DCPG (10 μM, 30 min, n = 7) do CeA normálním zvířatům rovněž 

neměla na hladinu GABA ve struktuře statisticky významný vliv (normální + (S)-3,4-DCPG). 

Intraplantární aplikace karageninu na začátku pokusu normálním zvířatům (karagenin + 

ACSF) nezměnilo signifikantně bazální hladinu GABA v CeA (n = 9) s výjimkou 150. 
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minuty a poslední hodiny mikrodialýzy. Ve 150. minutě mikrodialýzy bylo u této skupiny 

zvířat pozorováno snížení hladin GABA statisticky významné v porovnání s normálními 

zvířaty (p < 0,05; one way ANOVA; Newman-Keuls test). Ve 240. a 300. min mikrodialýzy 

došlo u téže skupiny zvířat naopak ke statisticky významnému zvýšení hladin GABA (p < 

0,05; one way ANOVA; Newman-Keuls test) v porovnání s normálními zvířaty, jež netrpěla 

zánětlivou bolestí způsobenou karageninem. 

 Podání (S)-3,4-DCPG (10 μM, 30 min, n = 8) do CeA statisticky signifikantně (p < 

0,05; one way ANOVA; Newman-Keuls test) snížilo hladinu extracelulární GABA (59 ± 9%; 

ve 270. min; oproti basálním hladinám) u zvířat, jimž byla také působena bolest aplikací 

karageninu do pravé zadní planty na začátku pokusu (karagenin + (S)-3,4-DCPG). Na druhou 

stranu u týchž zvířat bylo pozorováno statisticky významné (p < 0,05; one way ANOVA; 

Newman-Keuls test) zvýšení hladiny GABA ještě před podáním léčiva ve 150. min (142 ± 

24%; oproti basálním hladinám změřeným před podání léčiva). 

 Zánětlivá bolest navozená karageninem je spojena se změnami hladin GABA v CeA. 

Podání (S)-3,4-DCPG snižuje hladinu GABA u zvířat trpících zánětlivou bolestí. 
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Obr. 40. Hodnoty extracelulární hladiny GABA měřené před, při a po perfuzi umělým 

cerebrospinálním mokem (ACSF, artificial cerebrospinal fluid) či (S)-3,4-DCPG do oblasti 

centrální amygdaly. Statisticky významné rozdíly (*) hladiny GABA v perfuzátu vyjádřené 

jako procentuální změna oproti bazální hladině byly pozorovány po podání (S)-3,4-DCPG (10 

μM, 30 min) u zvířat, jimž byla zároveň způsobena bolest i.pl. aplikací karageninu (n = 8), u 

zvířat podrobených pouze podání karageninu, ne však u normálních zvířat (n = 7). * p < 0,05 

(one way ANOVA; Neuman-Keuls test). Čárka v grafu odpovídá době léčebné perfuze ACSF 

či (S)-3,4-DCPG. 

 

4.2.2.4. Vliv (S)-3,4-DCPG na nalezené hladiny serotoninu v CeA  

 

 Hladiny serotoninu v CeA byly měřeny před, při a po podání ACSF nebo (S)-3,4-

DCPG. Hodnoty odpovídají koncentracím serotoninu nalezeným ve 20 μl perfuzátu.  

 Průměrná bazální hodnota serotoninu v CeA byla 22±2 fmol/20 μl (n = 9 zvířat). Vliv 

(S)-3,4-DCPG na nalezené hladiny serotoninu v CeA popisuje obrázek 41. Intra-CeA perfuze 

ACSF u kontrolních (normálních) zvířat neměla na hladiny serotoninu v perfuzátech vliv 

(normální + ACSF). Ani perfuze (S)-3,4-DCPG (10 μM, 30 min, n = 7) do CeA normálním 

zvířatům rovněž neměla na hladinu serotoninu ve struktuře vliv (normální + (S)-3,4-DCPG). 

Také intraplantární aplikace karageninu do pravé zadní nohy na začátku pokusu zvířatům 

nezpůsobilo statisticky signifikantní (p < 0,05; one way ANOVA, Newman-Keuls test) změnu 
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extracelulární koncentrace serotoninu v CeA v porovnání s bazálními koncentracemi 

(karagenin + ACSF; n = 9). Zatímco podání (S)-3,4-DCPG (10 μM, 30 min, n = 9) do CeA 

hladinu serotoninu v CeA bezprostředně po podání statisticky signifikantně (p < 0,05; one 

way ANOVA následovaná Newman-Keuls testem) zvýšilo (177,6 ± 11% oproti basálním 

hladinám změřeným před podání léčiva) a to u zvířat trpících bolestí po podání karageninu do 

zadní planty (karagenin + (S)-3,4-DCPG). Zvýšené hladiny serotoninu pozorované u této 

skupiny zvířat se udržely až do konce mikrodialýzy. Závěrem je možné konstatovat, že 

perfuze (S)-3,4-DCPG do CeA zvyšuje hladinu serotoninu ve struktuře, pokud je v organismu 

zároveň přítomný zánět a bolest.  

 

 
Obr. 41. Hodnoty hladiny extracelulárního serotoninu měřené před, při a po perfuzi umělým 

cerebrospinálním mokem (ACSF, artificial cerebrospinal fluid) či (S)-3,4-DCPG do oblasti 

centrální amygdaly. Statisticky významné rozdíly (*) hladiny serotoninu v perfuzátu 

vyjádřené jako procentuální změna oproti jeho bazální hladině byly pozorovány po podání 

(S)-3,4-DCPG (10 μM, 30 min) u zvířat, jimž byla zároveň způsobena bolest i.pl. podáním 

karageninu (n = 9), ne však u normálních zvířat (n = 7). * p < 0,05 (one way ANOVA; 

Neuman-Keuls test). Čárka na grafu odpovídá době léčebné perfuze ACSF či (S)-3,4-DCPG. 
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4.2.2.5. Analgetický účinek (S)-3,4-DCPG v plantar testu  

 

 Intra-CeA perfuze látkou (S)-3,4-DCPG (10 μM, 30 min, n= 7) normálním zvířatům 

neměla statisticky významný (p < 0,05; one way ANOVA; Neuman-Keuls test) vliv na čas do 

odtažení končetiny v plantar testu (9,9±0,6 sec; 180. min) v porovnání se skupinou 

kontrolních zvířat, kterým byl kanylou podán pouze umělý mozkomíšní mok ACSF (8,4 ±1,7 

sec; 180. min).  

 Karagenin aplikovaný na začátku pokusu do planty pravé zadní nohy způsobil v 

porovnání s normálními zvířaty signifikantní (p < 0,05; one way ANOVA; Neuman-Keuls 

test) zkrácení doby latence do odtažení končetiny s maximem efektu pozorovaným ve 210. 

minutě po aplikaci (1,9±1,1 sec, n = 9) u skupiny zvířat, jimž byl kanylou podán umělý 

mozkomíšní mok ACSF. Naopak intra-CeA perfuze látkou (S)-3,4-DCPG (10 μM, 30 min, n= 

9) signifikantně (p < 0,05; one wy ANOVA; Neuman-Keuls test) prodloužila dobu latence do 

odtažení končetiny ve skupině zvířat, jimž byla způsobená bolest podáním karageninu a to od 

210. min mikrodialýzy v porovnání se skupinou karageninu a ACSF (karagenin + ACSF). 

Žádná statisticky významná změna nenastala po podání léčiva (S)-3,4-DCPG či ACSF, pokud 

byla doba latence hodnocena na levé (kontralaterální) končetině zvířat. Výsledky pokusu, ve 

kterém (S)-3,4-DCPG působil proti bolesti, shrnuje obrázek 42. 
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Obr. 42. Doba latence do odtažení končetiny (PWL) během mikrodialýzy v centrální 

amygdale po aplikaci fyziologického roztoku (150 μl) nebo karageninu (150 μl, 1% roztoku) 

do pravé planty na začátku pokusu v čase 0. Doba perfuze ACSF nebo (S)-3,4-DCPG (10 μM, 

30 min) do CeA je znázorněna silnou čárkou v grafu. Aplikace karageninu způsobila snížení 

PWL s maximem v 210 min (* p < 0,05; Neuman-Keuls) u zvířat, která dostávala do kanyly 

ACSF (n = 9). Doba latence byla signifikantně (* p < 0,05; Neuman-Keuls) prodloužena po 

perfuzi (S)-3,4-DCPG (10 μM, 30 min, n = 9) zvířatům trpícím bolestí po podání karageninu 

(n = 9). (S)-3,4-DCPG tedy působil proti bolesti. Normální zvířata, bez bolesti a s léčbou (S)-

3,4-DCPG (10 μM, 30 min; n = 7) nevykázala žádné významné změny v době latence před a 

po podání ACSF či (S)-3,4-DCPG. * * p < 0,05; one way ANOVA a Neuman-Keuls test). 

 

4.2.3. Mikrodialýza ve striatu po podání (S)-3,4-DCPG a AMN082 neuropatickým 

potkanům 

 

 Do mikrodialyzačního experimentu, ve kterém jsme zkoumali bolest a látky 

ovlivňující mGluR receptory, agonistu mGluR8 receptorů (S)-3,4-DCPG a agonistu mGluR7 

receptorů AMN082, bylo zařazeno celkem 18 potkanů, u nichž bylo histologicky ověřeno 

zavedení kanyly do striatální oblasti. Hladiny aminokyselin glutamátu a GABA jsme měřili u 

zvířat trpících neuropatickou bolestí a u zvířat normálních (bez neuropatické bolesti). Během 

mikrodialýzy byla u všech zvířat zkoumána termální hyperalgesie v plantar testu.  
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 Biochemické účinky a účinky na bolest agonistů mGluR receptorů (S)-3,4-DCPG a 

AMN082 podávaných do oblasti striata jsme zkoumali postupně ve 3 skupinách zvířat (po 6 

jedincích): i) potkanech, u nichž byla manipulací sedacího nervu vyvinuta neuropatie a jimž 

byl skrze mikrodialyzační kanylu později podán (S)-3,4-DCPG; ii) na potkanech, u nichž byla 

poškozením sedacího nervu vyvinuta neuropatie a jimž byl skrze mikrodialyzační kanylu 

podán AMN082 a iii) zdravých potkanech bez neuropatické bolesti, jimž byl skrze 

mikrodialyzační kanylu podán ACSF. 

 Perfuzáty byly analyzovány pomocí HPLC, obsah analytů ve vzorcích odpovídá 

koncentraci v systému kanyly za mikrodialyzační membránou. Průměrná bazální koncentrace 

analytů v perfuzátu je průměrem z prvních 5 ti vzorků mikrodialýzy sbíraných před podáním 

léčiv. Výsledky působení S-(3,4-DCPG) a AMN082 na hladiny analyzovaného glutamátu a 

GABA jsou procentuálním vyjádřením změn oproti průměrné bazální hodnotě. 

 

4.2.3.1. Rozvinutí neuropatické bolesti u potkanů určených pro mikrodialýzu 

 

 V čase 0, tedy dva týdny před mikrodialýzou, byli všichni potkani operováni a u 2 

skupin z nich bylo provedeno částečné přetětí sedacího nervu (SNI), skupina kontrolních 

zvířat byla operována, ale k přetětí nervu nedošlo. U zvířat po provedené operaci byla 

hodnocena vždy v intervalu 7 dní mechanická allodynie pomocí von Freyových vláken. Byl 

zaznamenán průměr ze 3 po sobě následujících měření (s odstupem 10 min) hodnocených 

jako síla vlákna a čas rezistence na působení síly u každého zvířete. Na obrázku 43a a 43b pak 

můžeme vidět, jak se prohlubovala neuropatická bolest a mechanická allodynie u zvířat, 

kterým byl částečně přeťat sedací nerv. Kontrolní zvířata bez přetětí nervu (prázdné čtverce) 

měla reakce na von Freyova filamenta v celém průběhu dvou týdnů přibližně stejné. 

 Protože předchozí studie potvrdily maximum neuropatické bolesti za 14 dní po operaci 

(Decosterd a Woolf, 2000), byla zvířata již 15. den převedena do mikrodialyzačního pokusu. 
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Obr. 43. Časový průběh rozvoje mechanické allodynie hodnocený jako síla, při které dochází 

k odtažení končetiny (43 a) a maximální doba, kterou je zvíře schopné bolestivý stimul snášet 

(43 b) u zvířat podrobených ligaci a následnému částečnému přetětí sedacího nervu v 

porovnání s kontrolními zvířaty operovanými bez zásahu do nervu. * p < 0,05 (one way 

ANOVA; Neuman-Keuls test). 

 

4.2.3.2. Vliv (S)-3,4-DCPG a AMN082 na nalezené hladiny glutamátu ve striatu 

 

 Hladiny glutamátu ve striatu byly měřeny před, při a po podání (S)-3,4-DCPG 100 μM 

a AMN082 25 μM (perfuzí 30 min, 0,8 μl/min) neuropatickým zvířatům a u zvířat normálních 

(tj. bez neuropatie a léčby). 

 Průměrná bazální hodnota glutamátu nalezená u zvířat s rozvinutou neuropatickou 

bolestí byla 13,2±7,4 pmol/10 μl (n = 12 zvířat). Průměrná bazální hodnota glutamátu 

nalezená u zvířat kontrolních činila 19,7±7,9 pmol/10 μl (n = 6 zvířat). Vliv farmak (S)-3,4-

DCPG a AMN082 na nalezené hladiny glutamátu ve striatu popisuje obrázek 44.  

 Jak je znázorněno v grafu na obrázku 44, jedině podání (S)-3,4-DCPG (100 μM; 30 

min rychlostí perfuze 0,8 μl/min) potkanům s neuropatickou bolestí způsobilo statisticky 

signifikantní (p < 0,05; one way ANOVA; Newman-Keuls test) zvýšení (505,4 ± 21,8% 

oproti basálním hladinám) hladin glutamátu ve striatu a to pouze bezprostředně po podání ve 

180. min. Podání AMN082 (25 μM; 30 min perfuzí 0,8 μl/min) neuropatickým zvířatům 

nemělo na hladiny glutamátu oproti bazálním hodnotám vliv. 
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Obr. 44. Hodnoty hladiny extracelulárního glutamátu měřené před, při a po perfuzi umělým 

cerebrospinálním mokem (ACSF, artificial cerebrospinal fluid) či (S)-3,4-DCPG nebo 

AMN082 do oblasti striata. Statisticky významný rozdíl (*) hladiny glutamátu v perfuzátu 

vyjádřené jako procentuální změna oproti jeho bazální hladině byl pozorován po podání (S)-

3,4-DCPG u zvířat, u nichž byla zároveň rozvinutá neuropatická bolest (n = 6), ne však po 

podání AMN082 neuropatickým zvířatům (n = 6) a ani u normálních zvířat (n = 6). * p < 0,05 

(one way ANOVA; Neuman-Keuls test). Čárka na grafu odpovídá době léčebné perfuze. 

 

4.2.3.3. Vliv (S)-3,4-DCPG a AMN082 na nalezené hladiny GABA ve striatu 

 

 Hladiny kyseliny gama-aminomáselné ve striatu byly měřeny před, při a po podání 

(S)-3,4-DCPG 100 μM a AMN082 25 μM (perfuzí 30 min, 0,8 μl/min) neuropatickým 

zvířatům a u zvířat normálních (tj. bez neuropatie a léčby). 

 Průměrná bazální hodnota GABA nalezená u zvířat s rozvinutou neuropatickou bolestí 

byla 8,1±3,2 pmol/10 μl (n = 12 zvířat). Průměrná bazální hodnota GABA nalezená u zvířat 

kontrolních činila 4,0±2,7 pmol/10 μl (n = 6 zvířat). Vliv farmak (S)-3,4-DCPG a AMN082 

na nalezené hladiny GABA ve striatu popisuje obrázek 45.  
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 Na obrázku 45 je vidět, že obě z farmakologicky aktivních látek působících na mGluR 

receptory vedly ke statisticky signifikantnímu (p < 0,05; one way ANOVA; Newman-Keuls 

test) zvýšení hladiny GABA ve striatu u neuropatických zvířat (% oproti basálním hladinám 

změřeným před podání léčiva) bezprostředně po podání léčiv ve 180. min mikrodialýzy. 

Látka (S)-3,4-DCPG přitom zvýšila hladinu GABA na 156,1 ± 11,2% oproti basálním 

hladinám změřeným před podáním léčiva. Látka AMN082 zvýšila hladinu GABA na 152,2 ± 

13,0% oproti basálním hodnotám změřeným před podáním léčiva. 

 
Obr. 45. Hodnoty hladiny extracelulární GABA měřené před, při a po perfuzi umělým 

cerebrospinálním mokem (ACSF, artificial cerebrospinal fluid) kontrolním zvířatům či (S)-

3,4-DCPG nebo AMN082 ovlivněným neuropatickým zvířatům do oblasti striata. Statisticky 

významný rozdíl (*) hladiny GABA v perfuzátu vyjádřený jako procentuální změna oproti 

bazální hladině byl pozorován po podání (S)-3,4-DCPG u zvířat, u nichž byla zároveň 

rozvinutá neuropatická bolest (n = 6) a po podání AMN082 neuropatickým zvířatům (n = 6), 

ne však u normálních zvířat (n = 6). * p < 0,05 (one way ANOVA; Neuman-Keuls test). 

Čárka na grafu odpovídá době perfuze farmaky. 
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4.2.3.4. Účinek (S)-3,4-DCPG a  AMN082 na bolest v plantar testu 

 

 Perfuze látkou (S)-3,4-DCPG (100 μM, 30 min; n= 6) neuropatickým zvířatům měla 

statisticky významný (p < 0,05; one way ANOVA; Neuman-Keuls test) vliv na čas do 

odtažení končetiny v plantar testu (11,3±0,8 sec) v porovnání se skupinou kontrolních zvířat, 

kterým byl kanylou podán umělý mozkomíšní mok ACSF (12,5 ±0,3 sec) pouze ve 270. min 

mikrodialýzy (modrá*), přičemž zvířata neuropatická cítila v porovnání s kontrolními 

termální bolest. Situaci popisuje graf na obrázku 46. 

 Doba latence do odtažení končetiny se statisticky významně (p < 0,05; one way 

ANOVA; Neuman-Keuls test) lišila u týchž neuropatických zvířat ještě před podáním 

farmaka v první půlhodině (30. min) a ve 120. a 150. min mikrodialýzy (12,2±0,5; 10,1±0,5; 

11,8±0,8) v porovnání s kontrolními zvířaty, kterým nebyla navozena neuropatická bolest 

poškozením sedacího nervu a ani nedostávala léčivo (13,8±0,4; 12,5±0,9; 13,5±0,5). 

 Podobně se doba latence do odtažení končetiny statisticky významně (p < 0,05; one 

way ANOVA; Neuman-Keuls test) lišila u neuropatických zvířat, kterým bylo později podáno 

AMN082 v první půlhodině (30. min) a ve 120. a 150. min mikrodialýzy (11,5±0,4; 10,8±0,2; 

10,3±0,5) v porovnání s kontrolními zvířaty, kterým nebyla navozena neuropatická bolest 

poškozením sedacího nervu a ani nedostávala léčivo (13,8±0,4; 12,5±0,9; 13,5±0,5; modrá*). 

Po podání farmaka AMN082 (25 μM, 30 min; n= 6) ve 180. min bylo u neuropatických zvířat 

zpozorováno významné prohloubení termální hyperalgesie v porovnání s bazální latencí u 

týchž zvířat (p < 0,05; one way ANOVA; Neuman-Keuls test). Bolest u těchto zvířat 

přetrvávala až do konce mikrodialýzy.   
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Obr. 46. Doba latence do odtažení končetiny během mikrodialýzy ve striatu u potkanů s 

(farmaka) a bez (ACSF) neuropatické bolesti. Doba perfuze ACSF nebo (S)-3,4-DCPG či 

AMN082 do struktury je znázorněna silnou čárkou v grafu. (S)-3,4-DCPG potlačilo termální 

bolest v porovnání s obdobím před podáním látky. Podání AMN082 zesílilo bolest v 

porovnání s obdobím mikrodialýzy před podáním léčiva a to až do konce mikrodialýzy. * 

změna oproti basální latenci; * statisticky významný rozdíl v porovnání s kontrolní skupinou 

zvířat bez neuropatické bolesti; p < 0,05; one way ANOVA (Neuman-Keuls test). 

 

4.2.3.5. Vliv implantace kanyly do oblasti striata na motorické funkce zvířat 

 

 Ve skupině kontrolních zvířat (bez neuropatické bolesti; n = 6), jsme hodnotili 

orientačně pomocí rotující tyčky pro potkany vliv zavedení kanyly pro mikrodialýzu do striata 

(oblasti důležité v kontrole hybnosti). Zvířata trénovala chůzi na tyčce dva po sobě následující 

dny, aby se naučila udržet na tyčce 5 min za zvyšující se rychlosti jejího otáčení (2–10 rpm). 

Poté jim byla den před mikrodialýzou implantovaná kanyla do striata a v den mikrodialýzy 

byla zvířata znovu hodnocena na rotující tyčce. 

 Z výsledků, které můžeme vidět na obrázcích 47a a 47b vyplynulo, že zavedení kanyly 

do oblasti striata nemá statisticky (Studentův t-test, p < 0,05) významný vliv na motorické 

funkce zvířat.  
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Obr. 47. Vliv implantace mikrodialyzační kanyly do oblasti striata měřený jako doba udržení 

se na tyčce (47 a) při stále se zvyšující rychlosti otáčení tyčky (47 b) ve skupině normálních 

zvířat bez neuropatické bolesti. Výsledky jsou vyjádřením průměru 6ti zvířat ve skupině a 

SEM. p < 0,05; hvězdičky (*; Studentův t-test) na obrázku chybí, neb rozdíly nebyly 

statisticky významné. 

 

5. Diskuse  

 

5.1. Synergické interakce rilmenidinu s paracetamolem a ibuprofenem 

 

 V našich experimentech jsme pozorovali na dávce závislou antinocicepci způsobenou 

rilmenidinem v testu peritoneálního dráždění u myší a potenciaci jeho analgetického účinku 

paracetamolem a ibuprofenem. 

 Analgetická aktivita rilmenidinu, preferenčního agonisty centrálních imidazolinových 

I1 receptorů se slabou agonistickou aktivitou na alfa2 receptorech, byla před námi popsána 

pouze jedinkrát. Sabetkasaie a jeho spolupracovníci v roce 2007 publikovali práci, v níž  

rilmenidin způsobil analgesii ve formalinovém testu u myší (Sabetkasaie et al., 2007). Protože 

formalinový test je podobně jako test peritoneálního dráždění modelem chemické bolesti, 

domníváme se, že námi zjištěná analgetická účinnost rilmenidinu v testu peritoneálního 

dráždění je robustním nálezem analgetické aktivity látky v rámci chemických testů bolesti. 

 Na rozdíl od rilmenidinu, látky ze skupiny centrálních adrenergních agonistů 2. 

generace, je analgetický účinek látek různých struktur působících jako agonisté alfa2 

adrenergních receptorů již dlouho známý. Klasickým prototypem přitom zůstává agonista 

alfa2 receptorů klonidin, jehož analgetická účinnost byla pozorována mj. v testu 

peritoneálního dráždění u myší (Jain et al., 2002; Miranda a Pinardi, 2004) nebo ve 
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formalinovém testu (Nishiyama et al., 2001), či v testu šlehnutí ocasem u hlodavců 

(Nishiyama a Hanaoka, 2001b). U lidí byl klonidin účinný v navození epidurální analgezie 

(Hood et al., 1996). Bohužel zatím nikdo se nezabýval působením antihypertenziva 

rilmenidinu na bolest ve studii na lidech. 

 Podíváme-li se na kombinace centrálních adrenergních agonistů s neopioidními 

analgetiky v preklinických modelech bolesti, zjistíme, že jejich vzájemné pozitivní interakce 

nejsou novinkou. 

 Již dříve bylo prokázáno v experimentu na laboratorních zvířatech, že agonista alfa2 

receptorů klonidin v kombinaci s paracetamolem a nesteroidními antirevmatiky působí 

antinocicepčně, výsledný efekt kombinací je přitom supra-aditivní (Miranda a Pinardi, 2004). 

Autoři Miranda a Pinardi předpokládají mechanismus interakce na supraspinální úrovni.  

 Je možné, že na supra-aditivitě kombinace paracetamol/rilmenidin se podílí právě 

supraspinální nocicepční okruhy. U paracetamolu, jehož mechanismus účinku není dosud 

jasný, je obecně předpokládána mj. inhibice centrální tvorby prostaglandinů (Anderson, 2008; 

Smith, 2009). Zatímco rilmenidin podle posledních poznatků může centrálně tlumit tonus 

sympatiku a tak přispívat k analgesii a zároveň zasahovat do glutamátergní transmise bolesti. 

V experimentu na myších totiž podání rilmenidinu spolu s antagonistou NMDA receptorů pro 

glutamát, látkou MK-801, zvýšilo analgetický účinek rilmenidinu (Sabetkasaie et al., 2007). 

Rilmenidin zřejmě působí centrálně a presynapticky tlumí uvolňování glutamátu v zadních 

rozích míšních a mozku a vede k hyperpolarizaci postsynaptické membrány. Vedle 

centrálního účinku rilmenidinu se může uplatnit centrální působení paracetamolu. Kombinací 

dvou odlišných mechanismů dojde k potlačení bolesti natolik, že výsledný efekt dalece předčí 

aktivitu obou individuálních léčiv.  

 Společné centrální působení bude zřejmě i v pozadí synergie kombinace 

ibuprofen/rilmenidin. Centrální inhibice produkce prostaglandinů byla pozorována nejen u 

ibuprofenu, ale i dalších NSA (Bjorkman, 1995). Jedná se zřejmě o efekt celé třídy NSA. 

 Na druhou stranu nutno dodat, že synergie v analgetickém účinku byla pozorována 

rovněž mezi samotným paracetamolem a ibuprofenem (jako i dalšími NSA) v testu 

peritoneálního dráždění u myší (Miranda et al., 2006). 

 Že výsledky izobolografické analýzy potvrdily výsledky získané s fixní analýzou 

kombinací (viz. výše 4.1.1. a 4.1.2.), není překvapující. Izobolografická analýza je o mnoho 

přesnější v porovnání s fixní dávkovou analýzou. Oproti prostému konstatování vzájemné 

potenciace analgetických účinků zkoušených léčiv jsme určili přímo supra-aditivitu.

 Rilmenidin v testu rotující tyčky neovlivnil motorické funkce zvířat ani v dávce 
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odpovídající dvojnásobku jeho analgetické ED50 stanovené v testu peritoneálního dráždění. 

Naopak referenční látka diazepam na zvířata vliv měla. Tyto výsledky jsou v souladu s 

publikovanými údaji o dobré snášenlivosti rilmenidinu. Podobně jako my, Montastruc a jeho 

kolegové, prokázali v testu na potkanech, že dávka rilmenidinu 2,5 mg/kg nemá vliv na 

spontánní lokomotorickou aktivitu zvířat (Montastruc et al., 1989). V jiné studii rilmenidin 

nepůsobil na motorické funkce zvířat ani v dávkách 50krát převyšujících jeho antihypertenzní 

dávky u potkanů (Koenigberard et al., 1988). Navíc ani s použitím hypotenzních dávek 

rilmenidinu ve studii u lidí nebyly pozorovány nežádoucí účinky na motorické funkce a 

sedace charakteristické pro klonidin (Harron et al., 1995).  

 Věříme, že rilmenidin, centrální adrenergní a imidazolinový agonista 2. generace s 

minimem nežádoucích účinků a osvědčené antihypertenzivum, by se mohl stát alternativou 

klonidinu v léčbě bolesti u lidí. 

 

5. 2. Kombinace gabapentinu s diklofenakem, ibuprofenem, nimesulidem, metamizolem 

a paracetamolem 

 

 Gabapentin jsme použili do kombinací s cílem rozšířit možné přístupy léčby viscerální 

bolesti u lidí. Dosud je gabapentin lékem především neuropatické bolesti. Látka zaujímá 

významné místo mezi antikonvulzivy v léčbě diabetické neuropatické bolesti a v léčbě 

postherpetické neuralgie se gabapentin stává lékem volby (Pappagallo, 2003). Gabapentin u 

lidí dále prokázal svou účinnost v indikacích obličejová bolest, trigeminální neuralgie, 

fantomová bolest či bolest u roztroušené sklerózy (Cheng a Chiou, 2006). Jeho velkou 

výhodou je menší výskyt závažných nežádoucích účinků v porovnání s „klasickými“ 

antikonvulzivy  a s tricyklickými antidepresivy při léčbě neuropatické bolesti a skutečnost, že 

není metabolizován v játrech. Gabapentin byl původně vyvinut jako analog GABA a 

předpokládalo se, že bude zvyšovat přenos GABA. Gabapentin ale na GABA receptory 

nepůsobí a ovlivňuje především napěťově řízené vápníkové kanály (Cheng a Chiou, 2006). 

Ovlivňuje také neuronální přenos závislý na sodíkových kanálech a zvyšuje vyplavování 

GABA. U gabapentinu byly provedeny největší klinické studie s neuropatickou bolestí, avšak 

v analgetických kombinacích se v klinické praxi objevuje gabapentin prozatím zřídka. V 

nedávné době publikovaná studie prokázala dobrou účinnost kombinace gabapentinu s 

nortriptylinem v léčbě diabetické polyneuropatie a postherpetické neuralgie (Gilron et al., 

2009a). V kombinaci s pooperační opioidní léčbou morfinem gabapentin snížil spotřebu 

opioidu pacienty (Clarke et al., 2009). V jiné studii pooperační bolesti podání gabapentinu 1,2 
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g per os pacientům před operací zmenšilo spotřebu diklofenaku v prvních hodinách po 

operačním zákroku (Turan et al., 2007).  Klinické zkušenosti s gabapentinem kombinovaným 

s NSA jsou nejednoznačné. Zatímco kombinace gabapentinu a meloxikamu podávaná 

pacientům po cholecystektomii neovlivnila bolest statisticky významně v porovnání s 

účinkem jednotlivých farmak (Gilron et al., 2009b), kombinace gabapentin/rofekoxib 

působila pacientkám po hysterektomii větší úlevu od bolesti, než jakou bychom očekávali po 

podání samotného gabapentinu či rofekoxibu (Gilron et al., 2005).  

 V našich experimentech jsme postupně otestovali na zvířatech v testu peritoneálního 

dráždění gabapentin v kombinaci s paracetamolem, metamizolem, diklofenakem, 

ibuprofenem a nimesulidem a nejsilnějšího analgetického účinku dosáhli s kombinací 

gabapentin/diklofenak (analgetická supra-aditivita). Diklofenak je v posledních letech 

doporučován k léčbě renálních kolik (Duquenne et al., 2009). Supra-aditivita kombinace 

gabapentin/diklofenak v modelu viscerální bolesti, kterou jsme pozorovali, by mohla mít 

význam pro zlepšení farmakoterapie kolikovitých bolestí.  

 Gabapentin podávaný 1 hod před testem způsobil v testu peritoneálního dráždění na 

dávce závislou analgesii. Takový na dávce závislý efekt gabapentinu v testu peritoneálního 

dráždění byl pozorovaný již dříve v experimentu prováděném na myších (Meymandi a 

Sepheri, 2008; Stepanovic-Petrovic et al., 2008) a také potkanech (Feng et al., 2003; 

Meymandi et al., 2006).  

 Pozitivní adjuvantní efekt gabapentinu na účinek NSA byl pokusy na zvířatech 

prokázán v posledním desetiletí. Některé z prací dokonce měřily efekt kombinací pomocí 

izobolografické analýzy. Studie, ve které byl společně podán gabapentin a ibuprofen 

potkanům ve formalinovém testu, poukázala na vzájemný aditivní analgetický účinek látek 

(Yoon a Yaksh, 1999). Naše pozorování je v souladu s tímto publikovaným nálezem, neboť 

podobně jako Yoon a Yaksh (Yoon a Yaksh, 1999) jsme aditivitu kombinace 

gabapentin/ibuprofen pozorovali v prezentované disertační práci také my. Jindy kombinace 

gabapentin/naproxen potlačila karageninem indukovanou zánětlivou bolest u potkanů, 

vzájemnou interakci léčiv charakterizovala supra-aditivita antinocicepce (Hurley et al., 2002). 

V souladu s tím je i preklinický důkaz o vzájemné synergii analgetického účinku gabapentinu 

a diklofenaku ve formalinovém testu popsaný u potkanů (Picazo et al., 2006). Výsledek, který 

se nám podařilo potvrdit. Konečně v testu peritoneálního dráždění jsme jako první prokázali 

vzájemnou supra-aditivní interakci gabapentinu v kombinaci s nimesulidem. Na základě 

uvedených poznatků a výsledků našich experimentů (supra-aditivita kombinace 

gabapentin/diklofenak nebo gabapentin/nimesulid) se lze domnívat, že gabapentin zesiluje 
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analgetickou účinnost různých NSA. Charakter interakce (adice analgetického účinku nebo 

supra-aditivita) se přitom pravděpodobně odvíjí od vlastností konkrétního NSA.  Pokud se 

soustředíme pouze na kombinaci diklofenak/gabapentin, zjišťujeme, že vzájemná synergie 

analgetického účinku těchto dvou látek je pevným nálezem stejně jako přibližně trojnásobná 

analgetická účinnost kombinace v porovnání s účinností individuálních látek (předkládaná 

disertační práce; Picazo et al., 2006). 

 Zatímco mechanismus účinku diklofenaku a jiných NSA spočívá v inhibici tvorby 

prostaglandinů, mechanismus analgetického působení pyrazolonu metamizolu zůstává, 

podobně jako mechanismus paracetamolu, nejasný. Metamizol velmi pravděpodobně působí 

centrálním mechanismem na úrovni zadních rohů míšních či na supraspinální úrovni. Nejvíce 

důkazů přitom hovoří pro inhibici tvorby prostaglandinů (Pierre et al., 2007) v mechanismu 

účinku metamizolu.  Neznámým mechanismem metamizol potlačuje spazmy hladkých svalů. 

 V této disertační práci jsme pozorovali vzájemnou aditivní interakci gabapentinu a 

metamizolu v testu peritoneálního dráždění u myší, přestože Ortega-Varela a jeho 

spolupracovníci popsali v roce 2007 vzájemnou synergii analgetického působení gabapentinu 

a metamizolu ve formalinovém testu u potkanů (Ortega-Varela et al., 2007), neboli efekt 

silnější v porovnání s výsledkem dosaženým v naší práci (pouhá adice antinocicepční 

aktivity). Naopak dvojice autorek Pakluska a Czarneczka v roce 2004 publikovala práci, v níž 

se efekty gabapentinu a metamizolu vzájemně ruší v testu šlehnutí ocasem u potkanů a kde 

gabapentin neměl na analgetický efekt metamizolu žádný vliv ani v testu na horké plotně 

(Pakulska a Czarneczka, 2004). Nejasnosti v účinku kombinace gabapentin/metamizol a 

obtíže při srovnávání zmíněných preklinických studií jsou s nejvyšší pravděpodobností 

způsobeny použitím různých typů zvířat a odlišných animálních modelů bolesti. Nicméně 

vzájemná aditivita analgetického účinku gabapentinu a metamizolu, kterou jsme pozorovali v 

testu peritoneálního dráždění na myších, opodstatňuje případné provedení experimentů s 

kombinovanou farmakoterapií viscerální bolesti u lidí. 

 Pokud jsme testovali kombinaci gabapentin/paracetamol, nedosáhli jsme žádné 

výhody v antinociocepci, naopak, kombinace látek prohloubila u zvířat bolest navozenou 

aplikací kyseliny octové do peritoneální dutiny. Z klinické praxe je známo, že analgetický 

účinek paracetamolu je možné významně zvýšit jeho kombinací s opioidy (např. kodeinem, 

tramadolem) použitými v dostatečných dávkách (Moore et al., 1997; Edwards et al., 2002). 

Kombinace paracetamolu s gabapentinem však byly zatím zkoušeny minimálně. Pozitivní 

analgetický efekt gabapentinu podaného spolu s paracetamolem byl prokázán v placebem 

kontrolované klinické studii, ve které kombinace gabapentin/paracetamol snížila spotřebu 
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opioidů v léčbě pooperační bolesti (Durmus et al., 2007). Zatímco na základě klinické 

zkušenosti můžeme kombinaci gabapentin/paracetamol pokládat za žádoucí při nejmenším v 

léčbě pooperační bolesti, v léčbě viscerální bolesti bychom ji naopak doporučit neměli pro 

možnost zeslabení analgetického účinku. 

 V testu rotující tyčky neměl v naší práci gabapentin vliv na motorické funkce zvířat v 

porovnání s kontrolní skupinou myší ovlivněných diazepamem. Chybění myorelaxační 

aktivity gabapentinu u myší na rotující tyčce je v souhlasu s dříve publikovanými 

pozorováními (Jones et al., 2005; Quintao et al., 2005) a hovoří pro dobrý bezpečnostní profil 

látky v adjuvantní léčbě bolesti, zvlášť pokud bude gabapentin kombinován s NSA, jmenovitě 

diklofenakem. 

  

5. 3. Interakce FAAH inhibitoru URB597 s paracetamolem a diklofenakem 

 

 Kombinacemi látky URB597 s neopioidními analgetiky paracetamolem a 

diklofenakem jsme chtěli posoudit možnou úlohu kombinace URB597/paracetamol v léčbě 

viscerální bolesti a vnést také více světla do mechanismu účinku paracetamolu 

zprostředkovaného jeho metabolitem AM404. Zatímco léčba viscerální bolesti kombinací 

URB597/diklofenak může být nevýhodná zejména pro část pacientů s vředovou chorobou či 

vředy v anamnéze, léčba kombinací URB597/paracetamol by představovala přístup s nižším 

rizikem gastrointestinálních nežádoucích účinků, to vše s ohledem na účinnost URB597 v 

léčbě viscerální bolesti, kterou se podařilo prokázat v preklinických modelech bolesti. 

Paracetamol samotný má však v léčbě viscerálních, zejm. kolikových bolestí, slabý efekt 

(Guichard et al., 2008) a k dosažení kvalitní analgesie by bylo potřeba vyšších dávek 

spojených s rizikem jaterního poškození. Výhodná by proto mohla být kombinace 

paracetamolu s látkou URB597. 

 V disertační práci provedená isobolografická analýza poukázala na vzájemný aditivní 

antinocicepční efekt FAAH inhibitoru, látky URB597, a paracetamolu. Zároveň byla 

potvrzena supra-aditivita analgetického působení URB597 v kombinaci s diklofenakem v 

modelu viscerální bolesti na myších. Vzhledem k dobrému analgetickému účinku URB597, 

který jsme pozorovali u myší v testu peritoneálního dráždění, při němž zvířata trpí bolestí 

velmi podobnou kolikovité bolesti u lidí, se domníváme, že inhibitory FAAH v kombinaci s 

diklofenakem budou účinnější a výhodnější v porovnání s kombinacemi FAAH inhibitorů a 

paracetamolu právě v léčbě bolestí u kolik. Samozřejmě za předpokladu, že v budoucnu 
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budou preklinické studie s kombinacemi využívajícími FAAH inhibitory potvrzeny v klinické 

praxi. 

 V poslední době se zvyšuje míra poznání o mechanismu účinku paracetamolu v 

modulaci bolesti, přičemž přesný molekulární cíl jeho působení stále určen nebyl. Vedle 

systému cyklooxygenáz, serotoninergního, opioidního a systému oxidu dusnatého se na 

mechanismu působení paracetamolu na úrovni zadních rohů míšních a supraspinální úrovni 

podílí s velkou pravděpodobností endokanabinoidní systém.  

 V naší práci jsme popsali jednoduchou aditivitu (neboli součet účinku dvou 

individuálních farmak) analgetického působení inhibitoru FAAH, URB597, a paracetamolu. 

Je proto velmi pravděpodobné, že antinocicepční účinek paracetamolu není způsoben pouze 

AM404, aktivním metabolitem paracetamolu tvořeným z něho působením FAAH (Bertolini et 

al., 2006; Hogestatt et al., 2005; Sinning et al., 2008), ale že se uplatní ještě jiný centrální 

mechanismus účinku na úrovni mozku a míchy. Pokud by tomu tak nebylo, efekt kombinace 

URB597/paracetamol nepřesáhne analgetický účinek samotného URB597. Látkou URB597 

zprostředkované zablokování FAAH, při němž se netvoří antinocicepčně aktivní metabolit 

paracetamolu AM404, nepotlačilo ani nezvýšilo analgetickou aktivitu paracetamolu, přestože 

antinociceptivní účinek a ovlivnění kanabinoidního systému metabolitem paracetamolu, 

látkou AM404, bylo v preklinických modelech bolesti popsáno několika způsoby. 

Nejpravděpodobnějším mechanismem působení AM404 je inhibice zpětného vychytávání 

anandamidu ze synaptické štěrbiny do neuronů a buněk gliových, aktivace kanabinoidních 

receptorů (Hasanein, 2009; Mitchell et al., 2007) a inhibice enzymů cyklooxygenáz 

(Hogestatt, 2005). Publikovány byly také práce, v nichž AM404 působil aktivaci vaniloidních 

(TRPV1) receptorů (De Petrocellis et al., 2000; Zygmunt et al., 2000) nebo inhibici FAAH 

(Glaser et al., 2003). 

 FAAH inhibitor URB597 působil proti bolesti u myší v phenyl-p-quinon (PPQ) 

modelu viscerální bolesti (Haller et al., 2006) a také v dalších modelech bolesti prováděných s 

hlodavci (De Novellis et al., 2008; Hasanein et al., 2008). Na dávce závislý antinocicepční 

účinek URB597 jsme potvrdili v našich experimentech prováděných na pracovišti v Neapoli a 

později také v Praze. 

 Jakkoliv se metabolit AM404 zdá být zodpovědný za kanabinoidní aktivitu 

paracetamolu, inhibice jeho tvorby prostřednictvím URB597 v naší práci nevedla ke snížení 

analgetického účinku samotného paracetamolu. A protože účinky URB597 a paracetamolu se 

vzájemně doplňovaly (aditivní interakce), je potřeba přehodnotit úlohu paracetamolu a 

aktivitu AM404 v kanabinoidním systému bolesti. Působení paracetamolu bude zřejmě 
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multifaktoriální, z části jistě zprostředkované endokanabinoidy, ale i inhibicí cyklooxygenáz, 

interferencí se serotoninergními drahami bolesti (Mallet et al., 2008; Ruggieri et al., 2008), 

zapojením do drah NO (Bjorkman et al., 1994). 

 V několika preklinických studiích využívajících rozličné modely bolesti bylo 

pozorováno, že paracetamol snižoval hladinu prostaglandinů v mozku cestou inhibice 

cyklooxygenáz (Anderson, 2008; Botting a Ayoub, 2005; Graham a Scott, 2005; Hinz et al., 

2008). V naší práci však paracetamol, na rozdíl od klasického inhibitoru cyklooxygenáz 

diklofenaku, nevedl v kombinaci s FAAH inhibitorem URB597 k supra-aditivitě 

analgetického účinku. Takový nález přispívá k přesvědčení, že inhibice cyklooxygenáz nemá 

pro mechanizmus účinku paracetamolu takový význam jaký má pro diklofenak a další 

neopioidní analgetika/inhibitory cyklooxygenáz. Působení diklofenaku a dalších NSA na 

kanabinoidní systém je přitom některými autory vysvětlováno tak, že při zablokování 

cyklooxygenázové cesty vzrůstá nabídka prekurzorů pro syntézu endokanabinoidů (zejména 

kyseliny arachidonové), které poté působí antinociceptivně na své receptory (Fowler et al., 

2009; Guindon et al., 2006). 

 Důkazem synergické (supra-aditivní) interakce kombinace URB597/diklofenak, který 

jsme získali s pomocí izobolografické analýzy v našem experimentu, jsme potvrdili výsledek, 

jehož s kombinací URB597/diklofenak dosáhl Naidu a jeho kolegové v práci publikované v 

roce 2009 (Naidu et al., 2009). I když se nejedná o nejnovější poznatek ani popis inovativního 

mechanismu kombinace, cenné je potvrzení existence vzájemné analgetické synergie mezi 

inhibitorem FAAH a inhibitorem cyklooxygenáz,   přinejmenším v modelu viscerální bolesti. 

Zajímavé bylo také zjištění, že v našem experimentu určený index synergie dvojice 

URB597/diklofenak (0,37±0,11) vypovídající o přibližně 2,5 násobné analgetické účinnosti 

kombinace v porovnání s individuálními látkami, se přibližuje účinnosti kombinace (efekt 

dvojnásobný v porovnání s antinocicepční účinností individuálních farmak) zkoumané Naidu 

a jeho kolegy (Naidu et al., 2009). Uvedené skutečnosti vypovídají o robustnosti nálezu 

pozitivní interakce FAAH inhibitoru URB597 s inhibitorem cyklooxygenáz diklofenakem. 

Kombinace FAAH inhibitorů s inhibitory cyklooxygenáz, jmenovitě diklofenakem, by se 

mohly stát alternativou v léčbě viscerální bolesti u lidí.  
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5. 4. Interakce inhibitoru NO syntázy L-NAME s neopioidními analgetiky 

paracetamolem a diklofenakem a interakce s inhibitorem FAAH URB597 

 

 V experimentálních studiích bylo opakovaně zjištěno, že oxid dusnatý (NO) 

uvolňovaný z nervových zakončení v zadních rozích míšních a v mozku se podílí na přenosu 

a modulaci bolesti z periferie. Supraspinální aktivita NO se projevuje v souvislosti s podáním 

L-argininu (prekurzoru NO) stejně jako při použití nejrůznějších inhibitorů NO syntázy pokud 

jsou látky podány přímo do mozku či míchy (Duarte et al., 1992; Kawabata et al., 1993; 

McDonald et al., 1994; Tseng et al., 1992). NO v zadních rozích míšních působí společně s 

prostaglandiny produkovanými cyklooxygenázami. Oba systémy ovlivňují ve vzájemné 

souhře přenos bolestivých podnětů do vyšších struktur nervové soustavy.  

 Protože v poslední době byly uveřejněny studie, které ukazují, že nejen po podání 

inhibitorů NO syntázy, ale i při naopak zvýšeném působení NO, je možné dosáhnout 

analgesie (Kawabata et al., 1994; Prast a Philippu, 2001), zkoumali jsme analgetické účinky a 

interakce inhibitoru NO syntázy, látky L-NAME, v kombinaci s neopioidními analgetiky 

paracetamolem a diklofenakem. Interakce NO inhibitoru a FAAH inhibitoru nám měla 

napomoci porozumět mechanismu účinku paracetamolu, jehož možnému zásahu do 

kanabinoidního systému jsme se věnovali v předchozí kapitole. 

 Inhibitor NO syntázy L-NAME použitý v naší práci v testu peritoneálního dráždění se 

projevil na dávce závislým antinociceptivním efektem. Podobný výsledek s látkou použitou v 

testu peritoneálního dráždění byl pozorován také ve dvou experimentech provedených na 

myších (Duarte et al., 1992; Fischer et al., 2002). Jindy byl L-NAME účinný v modelu p-

benzochinonem indukované viscerální bolesti u myší (Abacioglu et al., 2000). Na základě 

těchto dat, v nichž byla potvrzena účinnost L-NAME v preklinických modelech viscerální 

bolesti, bylo možné L-NAME použít jako adjuvantní analgetikum do kombinací se 

zavedenými farmaky paracetamolem a diklofenakem. 

 V našem experimentu hodnoceném izobolografickou analýzou jsme odkryli vzájemně 

negativní interakci inhibitoru NO syntázy L-NAME a paracetamolu. Výsledek je v rozporu s 

dříve publikovaným nálezem, kdy paracetamol inhiboval aktivitu NO syntázy in vitro v 

experimentu provedeném s míšními řezy myší (Godfrey et al., 2007). Pokud by totiž 

paracetamol působil sám jako inhibitor NO syntázy, očekávali bychom v kombinaci s látkou 

L-NAME synergii (supra-aditivitu) jeho antinocicepčního účinku. Toho jsme však nedosáhli. 

Naopak. Nutno však dodat, že v poslední době se zájem obrací na látky typu nitro-NSA, nitro-

paracetamol (NCX-701), které se vyznačují vyšší analgetickou účinností oproti samotným 
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NSA, paracetamolu, v modelech zánětlivé bolesti (Romero-Sandoval et al., 2002; Romero-

Sandoval et al., 2007). Za vyšší analgetickou účinnost je přitom zodpovědná zavedená nitro-

skupina (Fiorucci, 2001). Nitro-paracetamol byl naposledy účinný nejen v modelu zánětlivé 

bolesti, ale také v modelu neuropatické bolesti (Curros-Criado a Herrero, 2009). Jestliže je 

působení NO spjato s mechanismem antinocicepčního účinku paracetamolu, jak tomu 

napovídá výsledek naší studie a zmíněné práce, potom v kombinacích s obsahem 

paracetamolu určených k léčbě akutní bolesti nebude výhodné supraspinální koncentrace NO 

snižovat použitím inhibitorů NO syntázy. Sporný je však stejný pohled na léčbu chronické 

bolesti, kdy NO naopak přispívá v součinnosti s ostatními neurotransmiterovými systémy k 

rozvoji centrální senzitizace a hyperalgesie. 

 V prezentované disertační práci jsme sledovali také vliv inhibitoru NO syntázy na 

antinocicepční aktivitu inhibitoru cyclooxygenázy, přičemž kombinace L-NAME/diklofenak 

hodnocená izobolografickou analýzou vyústila ve vzájemně aditivní efekt látek. Dosažený 

výsledek je v rozporu jak s dříve pozorovanou vzájemnou synergií inhibitoru NO syntázy, S-

methylisothiomočovinou, v kombinaci s rofekoxibem pozorovanou ve formalinovém testu u 

myší (Bhat et al., 2008), tak s naopak sub-aditivitou pozorovanou u kombinace L-

NAME/lumirakoxib rovněž ve formalinovém testu u potkanů (Lozano-Cuenca et al., 2005). 

Rozdíly v publikovaných datech mohou být způsobeny použitím odlišných NOS inhibitorů. 

Zajímavé je, že v našem případě použitý diklofenak, jež působí jako neselektivní inhibitor 

cyklooxygenázy 1 a 2, působil v kombinaci s L-NAME  pouze aditivně (suma účinků 

individuálních látek), zatímco ve zmíněných experimentech využívajících formalinový test 

(Bhat et al., 2008; Lozano-Cuenca et al., 2005) byla hodnocena interakce NOS inhibitoru 

vždy pouze se selektivním inhibitorem cyklooxygenázy 2, jehož účinek na aktivitu NOS 

inhibitoru byl v porovnání s diklofenakem významnější v kladném (supra-aditivita kombinace 

S-methylisothiurea/rofekoxib) i záporném (sub-aditivita kombinace L-NAME/lumirakoxib) 

smyslu. V míše jsou společně s NOS konstitutivně přítomny obě formy cyclooxygenázy, 

COX 1 a 2, a aktivita COX 2 je indukována lokálním poškozením tkáně, kterým je chemické 

dráždění jak při formalinovém testu tak testu peritoneálního dráždění.  Je možné, že inhibiční 

aktivita diklofenaku vůči cyklooxygenáze 2 na míšní úrovni nebyla dostatečná a v naší práci 

se proto nepodařilo potvrdit ani jeden z dříve publikovaných důkazů vzájemné interakce 

inhibitorů NOS/COX. Z výsledku naší studie je možné pouze konstatovat, že systémy NOS a 

COX v modulaci viscerální bolesti u myší na sobě nejsou vzájemně závislé a každý systém 

přispívá k nocicepci vlastním mechanismem. 
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 Situaci nerozluštil ani výsledek kombinace L-NAME/URB597, ve které jsme, 

podobně jako u kombinace L-NAME/diklofenak, pozorovali vzájemnou aditivitu 

antinocicepčního působení individuálních farmak. Poslední nález je v rozporu s nedávno 

publikovanou hypotézou podpořenou výsledkem in vitro studie provedené s potkaními 

gliovými buňkami, ve které FAAH inhibitor URB597 snižoval expresi neuronální NO syntázy 

a také expresi cyklooxygenáz (Tham et al., 2007). Nedostatek NO a prostaglandinů na míšní a 

supraspinální úrovni by přitom měl přispívat k analgesii. Vzhledem k námi ověřené vzájemné 

synergii analgetického působení kombinace FAAH inhibitor/COX inhibitor diskutovanou v 

předchozí kapitole, nezbývá, než připsat antinocicepci oslabující efekt NOS inhibici a látce L-

NAME použité do kombinace s URB597. URB597 svým vlastním mechanismem působení 

(FAAH inhibicí a sekundárně vyšší dostupností endokanabinoidů působících na své vlastní 

receptory) a prostřednictvím snížení exprese cyklooxygenáz (Tham et al., 2007) přispívá k 

analgetické účinnosti kombinace. L-NAME působil inhibici NOS, ale nijak neovlivnil 

analgetický efekt URB597 (adice účinků). Z rozporných výsledků našich experimentů 

vyplývá, že bude potřeba ještě dále zkoumat úlohu NO a inhibitorů jeho syntézy v animálních 

modelech akutní viscerální bolesti, tak aby mohl být definitivně posouzen potenciální přínos 

neopioidních analgetik (paracetamolu, NSA) v kombinaci s inhibitory syntézy NO v léčbě 

akutní bolesti u lidí. 

 

5. 5. Účinek paracetamolu na hladiny glycinu v periakveduktální šedi v modelu 

karageninem navozené zánětlivé bolesti 

 

 Jedním z nejzajímavějších výsledků, kterých jsme v disertační práci dosáhli, je 

pozorování zvýšení extracelulárních hladin inhibičního transmiteru glycinu v oblasti PAG u 

potkanů trpících zánětlivou bolestí vyprovokovanou periferně podaným karageninem. Dalším 

důležitým poznatkem je zjištění, že paracetamol snižoval hladiny glycinu v PAG způsobené 

zánětem. To je překvapivé zjištění především proto, že paracetamol nemá protizánětlivý 

účinek. Tlumí však zánětlivou bolest u zvířat, o čemž vypovídají výsledky plantar testu 

uvedené v této disertační práci.  

 Některé biochemické studie popisují změny hladin neurotransmiterů bolesti v oblasti 

mozkového kmene a PAG v souvislosti se zánětem, prací popisujících přímo změny hladin 

glycinu v PAG je však po skromnu. V jednom z experimentů provedeném in vitro, však 

kontinuální přívod zánětlivých lipopolysacharidů k neuronům odebraným z oblasti PAG 

potkanů zvýšil intenzitu glycinem indukované iontové transmise při hodnocení patch-clamp 
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metodou (Shin et al., 2003). Jinými slovy studie vypovídá o zvýšení aktivity glycinu v PAG 

během zánětu. Její výsledek byl v souladu s naším experimentem. Naproti tomu v 

mikrodialyzačním experimentu provedeném v roce 2000 skupinou Maioneho bylo 

pozorováno, že po periferním podání formalinu se hladiny glycinu v PAG snižují. Formalin 

může podobně jako karagenin způsobit zánět, jež se rozvíjí řádově v desítkách minut až 

hodinách, reakce na jeho podání u zvířat je také doprovázena otokem v místě podání 

(Miampamba et al., 1994). K lepší orientaci ve změnách hladin glycinu v PAG bohužel 

nepřispěla ani práce Rena a Beitze, kteří na rozdíl od zmíněných studií a také v rozporu s 

naším pozorováním nezaznamenali po periferním podání zánět způsobujícího kompletního 

Freundova adjuvans  potkanům do zadní planty žádnou změnu koncentrace glycinu v oblasti 

PAG (Renno a Beitz, 1999). 

 Kromě hladin glycinu v oblasti PAG mělo i. pl. podání karageninu vliv také na dobu 

do odtažení končetiny u zvířat v plantar testu, testu hodnotícím termální hyperalgesii. U 

zvířat, jimž byl podán karagenin, bylo pozorováno maximum bolestivé odpovědi ve 4. hodině 

po podání dráždidla. Zvířatům v plantar testu jsme podávali léčivo paracetamol (1 hod po 

podání karageninu) a hodnotili jeho účinek na termální bolest v plantar testu za 1, 3 a 5 hod 

po orální aplikaci léčiva, přičemž pro následné mikrodialyzační experimenty jsme uvažovali 

efekt léku v maximu bolesti (4. hodině po podání karageninu). V té době by, jak vyplynulo z 

hodnocení na dávce závislého antinocicepčního účinku paracetamolu v testu, k 50% úlevě od 

bolesti stačila dávka paracetamolu 24,74 mg/kg p. o. Při mikrodialýze jsme však pracovali s 

dávkou 300 mg/kg p. o. paracetamolu, abychom s vysokou pravděpodobností dosáhli 

analgesie. Podobně s per os podanou dávkou 300 mg/kg paracetamolu u potkanů dosáhli 

účinné úlevy od substancí P vyvolané termální hyperalgesie autoři studie hodnotící centrální 

účinky paracetamolu (Crawley et al., 2008).   

 V prezentované mikrodialyzační studii se ukázalo, že působení paracetamolu v dávce 

300 mg/kg, p.o. snižuje karageninovým zánětem zvýšené koncentrace glycinu v PAG. Efekt, 

který podle dosud publikovaných výsledků nikým popsán nebyl. Zde uvádíme hlavní 

poznatky analýz z oblasti elektrofyziologie bolesti, které jsou našemu experimentu nejbližší.  

 Bylo pozorováno, že antinocicepční účinky paracetamolu v mnohém napodobují 

účinky NSA. Paracetamol podobně jako NSA snižuje hladiny prostaglandinů v mozku cestou 

inhibice centrálních cyklooxygenáz (Anderson, 2008; Botting a Ayoub, 2005; Graham a 

Scott, 2005; Hinz et al., 2008). Dále bylo popsáno, že právě NSA účinkují přímo v PAG a 

oblasti RVM a snižují zánětem navozenou hyperalgesii v animálních modelech bolesti 

(Tortorici a Vanegas, 1994; Tortorici a Vanegas, 1995; Tortorici a Vanegas, 2000; Tortorici et 
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al., 2004; Vazquez et al., 2007). Pokud paracetamol spolu se zvyšováním hladiny inhibičního 

neurotransmiteru glycinu v PAG působí v téže struktuře inhibici cyklooxygenáz a tak 

potlačuje zánětlivou bolest, jak jsme se o tom přesvědčili mj. v plantar testu, pak podobný 

efekt na hladiny glycinu mohou mít i klasická NSA, jejichž vlivem na hladiny glycinu v PAG 

se bohužel zatím nikdo nezabýval. Existují pouze důkazy o antinociceptivní aktivitě 

metamizolu (Tortorici a Vanegas, 1994; Tortorici a Vanegas, 2000; Tortorici et al., 2004; 

Vazquez et al., 2007) a lysin-acetylsalicylové kyseliny (Tortorici a Vanegas, 1995; Vanegas a 

Tortorici, 2002) změřené přímo v mozkovém kmeni, oblasti PAG, pomocí snímání elektrické 

aktivity ON a OFF buněk. 

 V předchozích odstavcích jsme se věnovali změnám hladin neurotransmiterů v oblasti 

PAG, jejich zvýšení či snížení, aniž bychom se zabývali konkrétními čísly. I přes značný 

pokrok ve studiu bolesti pomocí mikrodialýzy máme v současnosti k dispozici velmi omezený 

počet studií, které by byly vzájemně srovnatelné. Použití odlišných kmenů zvířat, přístrojové 

techniky, odlišné průtokové rychlosti, jiná velikost mikrodialyzační membrány a doba jímání 

perfuzátů po zavedení kanyly do mozku se v podstatě vždy liší a srovnání je komplikované.   

 V experimentu, který jsme prováděli s průtokovou rychlostí 2,0μl/min, jsme stanovili 

průměrnou bazální hladinu glycinu v PAG na 10,25±4,2 pmol/10μl. Přibližně stejné hladiny 

glycinu v oblasti PAG po mikrodialýze jsou uvedené také v práci Renna a kolektivu, autoři 

uvádí koncentrace 40,44±5,5 pmol/36-60μl (Renno et al., 2008), používali však vyšší 

průtokovou rychlost mikrodialýzy, 3-5 μl/min, proměnlivá byla i velikost jímaného perfuzátu, 

což nám ztěžuje porovnání. Jiné práce, ve kterých byla zaznamenána bazální hladina glycinu 

v PAG, uvádí hodnoty 72,40±9,0 pmol/8μl (Maione et al., 2000) a 87±15 pmol/10μl (De 

Novellis et al., 2002) glycinu v perfuzátech jímaných průtokovou rychlostí 0,8 μl/min. Vyšší 

nalezené hodnoty v porovnání s hodnotami uvedenými v disertační práci jsou logickým 

výsledkem, neboť s pomalejším průtokem v mikrodialýze nacházíme vyšší hladiny analytu v 

perfuzátech (Stiller et al., 2003). Ačkoli basální hladiny glycinu v PAG u potkanů, které jsme 

určili v našem experimentu, nejsou zcela identické s výše uvedenými výsledky, je důležité 

poukázat na pozitivní fakt, že jak naše hladiny, tak koncentrace uváděné v současné literatuře, 

se nijak diametrálně neliší, naopak, jsou řádově stejné (pmol v nejvýše 10kách μl). 

 Všechny poznatky, které jsme v mikrodialyzačním experimentu získali, podporují 

hypotézu, že karageninem indukovaný zánět vede ke zvýšení extracelulární koncentrace 

glycinu v PAG a že paracetamol zánětem navozené zvýšení hladin glycinu v PAG snižuje. 

Ovlivnění hladin glycinu v PAG může být jedním z mechanismů účinku paracetamolu na 

supraspinální úrovni. 

 - 133 - 



   

 

5. 6. Význam mGlu8 receptorů v centrální amygdale a jejich vliv na práh termální 

bolesti a na hladiny glutamátu, GABA a serotoninu v modelu karageninem indukované 

zánětlivé bolesti 

 

 Zabývali jsme se výzkumem role mGlu8 metabotropních receptorů v centrální 

amygdale (CeA) a jejich vlivem na hladiny mediátorů v mozku a na transmisi bolesti u 

normálních zvířat a zvířat trpících zánětlivou bolestí navozenou karageninem a zjistili jsme, 

že analgetické působení látky (S)-3,4-DCPG, která je selektivním agonistou mGlu8 receptorů 

(Thomas et al., 2001), podané do CeA je doprovázeno zvýšením hladin glutamátu a 

serotoninu a snížením hladin GABA v této oblasti.  

 Zároveň v předkládané disertační práci agonista mGlu8 receptorů, (S)-3,4-DCPG, 

potlačil termální hyperalgesii u potkanů v modelu karageninem navozené zánětlivé bolesti 

(výsledek plantar testu; 4.2.2.5). Takové pozorování je v souladu s dříve publikovanými 

pracemi, v nichž (S)-3,4-DCPG působil antinocicepci a mj. také proti úzkosti v modelu 

kaolinem a karageninem navozené artritidy kolenního kloubu (Palazzo et al., 2008), zatímco 

na zdravá zvířata látka vliv neměla. Jindy systémově (i.p.) a intrathekálně přímo do oblasti 

PAG podaný (S)-3,4-DCPG působil u potkanů proti bolesti zánětlivé i neuropatické 

(Marabese et al., 2007a). V jiné práci bylo také pozorováno zvýšené uvolňování glutamátu a 

potlačení uvolňování GABA po cílené stimulaci mGlu8 receptorů (S)-3,4-DCPG v oblasti 

PAG, přičemž efekty (S)-3,4-DCPG byly zvráceny podáním (RS)-methylserin-O-fosfátu 

(MSOP), antagonisty podskupiny III mGluR (Marabese et al., 2005). Stejně tak byl zánětlivou 

a neuropatickou bolest potlačující účinek (S)-3,4-DCPG blokován po podání MSOP intra-

PAG injekcí u myší (Marabese et al., 2007a). Konečně v experimentu prováděném na 

potkanech aplikace (S)-3,4-DCPG do oblasti PAG vyprovokovala aktivitu anti-nociceptivních 

OFF buněk a zrušila pro-nociceptivní aktivitu ON buněk v RVM (Marabese et al., 2007b). 

Výše uvedené výsledky dokládají analgetické působení agonisty mGlu8 receptorů, které je 

přímo spojeno se stimulací descendentních drah bolesti a osy PAG-RVM. Zatímco o úloze 

PAG-RVM v modulaci bolesti dnes nemáme pochyb (Morgan et al., 1991; Vanegas, 2004), o 

roli CeA zatím nemáme tolik informací jako o PAG a RVM, abychom mohli s jistotou 

předpovědět, zda její stimulací konkrétními farmaky bude bolestivý signál pouze modulován 

nebo zesílen či zcela zeslaben. Co je však dnes již jisté, je zapojení CeA do čití a transmise 

bolesti. CeA přímo spolupracuje s dalšími strukturami mozkového kmene, zejména PAG a 

RVM, s nimiž se podílí na formování výsledné odpovědi na bolest (Fields, 2000; Gauriau a 
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Bernard, 2002; Heinricher a McGaraughty, 1998; Helmstetter, 1992; Millan, 1999; Rhudy a 

Meagher, 2000). Studie provedené v posledním desetiletí hovoří o CeA spíš jako o struktuře, 

kde se generuje bolest nebo stimuly, které případně již vzniklou bolest zintenzivňují (Crown 

et al., 2000; Greenwood-Van et al., 2001; Manning, 1998). A ačkoli by se zdálo, že CeA ve 

spolupráci s PAG-RVM přispívá k facilitaci bolesti, v disertační práci popsané zvýšení hladin 

glutamátu a snížení hladin GABA v CeA spojené s analgetickým účinkem (S)-3,4-DCPG po 

stimulaci mGlu8 receptorů v amygdale bude proto spíše spojeno s aktivací descendentních 

drah bolesti a její inhibicí. 

 V plantar testu jsme také pozorovali, že látka (S)-3,4-DCPG nemění práh pro termální 

bolest u zvířat, která nedostávala do planty karagenin a netrpěla zánětlivou bolestí. Že 

farmakologická manipulace mGlu8 receptorů je účinná pouze ve spojení s patologickým 

stavem zvířat (formalinem, karageninem či kaolinem způsobenou zánětlivou bolestí) bylo 

popsáno v nedávné době (Marabese et al., 2007a; Palazzo et al., 2008). Výsledek naší studie 

tak potvrdil nedávno publikovaná data. 

 Podobně jako neměl (S)-3,4-DCPG vliv na termální práh bolesti u zvířat ušetřených 

podání karageninu, (S)-3,4-DCPG neměnil ani extracelulární koncentrace serotoninu, 

glutamátu a GABA v centrální amygdale u zvířat za fyziologických podmínek. Obdobné bylo 

pozorování, při němž (S)-3,4-DCPG neovlivnil basální hladiny neurotransmiterů v plátcích 

hippocampu zdravých dospělých potkanů (Ayala et al., 2008), nebo kdy (S)-3,4-DCPG 

aplikovaný do CeA neměl žádný vliv na úzkostné chování u normálních potkanů (Stachowicz 

et al., 2005). Zatímco za fyziologických podmínek se zdá být nociceptivní aktivita neuronů 

CeA minimální, za patologického stavu, při chronické bolesti, je možné v CeA pozorovat 

facilitaci glutamátergní a inhibici GABAergní transmise (Neugebauer et al., 2004; 

Neugebauer, 2007). V disertační práci popisujeme, že karageninem indukovaná zánětlivá 

bolest byla spojená s krátkodobým snížením basální hladiny GABA v CeA mimo buňky (ve 

150. min mikrodialýzy) a naopak zvýšením hladin GABA ke konci mikrodialýzy, zatímco 

extracelulární bazální hladiny glutamátu a serotoninu v CeA karagenin neovlivnil. Předchozí 

mikrodialyzační studie monitorující hladinu uvedených neurotransmiterů v CeA bohužel 

chybí. Z poslední doby máme pouze výsledky mikrodialýzy v oblasti NRM a PAG, kde bylo 

pozorováno zvýšení hladin extracelulárního serotoninu v modelu karageninem indukovaného 

zánětu (Palazzo et al., 2004; Zhang et al., 2000). Tedy efekt odlišný, než jaký jsme pozorovali 

v souvislosti se zánětlivou bolestí v CeA my (žádná změna v hladinách serotoninu). V této 

souvislosti stojí za povšimnutí skutečnost, že podání (S)-3,4-DCPG do CeA upravilo bolestí 

indukované snížení hladin serotoninu na rovinu hladin zvířat kontrolní skupiny bez bolesti a 
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léčby. V našem pokusu jsme také pozorovali signifikantní zvýšení hladin GABA v poslední 

hodině mikrodialýzy (240. a 300. min), které zdá se koreluje s vystupňovanou bolestí u zvířat 

podrobených pouze podání karageninu. Domněnku přitom podporuje výsledek plantar testu, 

kdy od 180. min je u „karageninových zvířat; zvířat se zánětem neléčených“ jasně patrná 

termální hyperalgesie, která přetrvává až do konce mikrodialyzačního pokusu. Konečně 

zvýšení CeA extracelulárních hladin GABA v souvislosti se zánětlivou bolestí indukovanou 

karageninem připomíná výsledky našeho pozorování zvýšení hladin glycinu v PAG po podání 

karageninu. Že by karagenin působil ve strukturách mozkového kmene účastnících se 

modulace bolesti zvýšení extracelulárních hladin inhibičních neurotransmiterů? A bylo by 

vhodné hledat protizánětlivá léčiva, analgetika, která budou hladiny inhibičních 

neurotransmiterů v mozku snižovat? To jsou otázky, které zodpoví naše příští experimenty.  

 Zvýšení hladin extracelulárního serotoninu stejně jako vzestup koncentrace glutamátu 

po intra-CeA perfuzi (S)-3,4-DCPG se zdá být nelogický vzhledem k vlastnostem mGlu8 

receptorů, na které (S)-3,4-DCPG selektivně působí jako jejich agonista. mGlu8 je 

presynaptický receptor spojený s inhibicí neuronální transmise, uvolňování neurotransmiterů 

do synaptické štěrbiny (Cartmell a Schoepp, 2000; Schaffhauser et al., 1998). Přitom vzestup 

koncentrací extracelulárního glutamátu v reakci na stimulaci mGlu8 receptorů byl již jednou 

popsán (Marabese et al., 2005), podobně tomu bylo i po aktivaci mGlu4 receptorů v 

entorhinální mozkové kůře (Evans et al., 2000). Konečně zvýšení hladin serotoninu po 

farmakologické stimulaci mGlu8 receptorů bylo popsáno rovněž v oblasti PAG (Maione et 

al., 1998). 

 Rozmanité studie se zabývaly působením (R, S)-DCPG, smíšeného mGlu8 agonisty a 

AMPA antagonisty, na dráze mezi striatem a globus pallidus a poukázaly na excitaci neuronů 

v této dráze prostřednictvím inhibice GABA transmise (Cartmell a Schoepp, 2000; Morl et 

al., 2002; Ossowska et al., 2007). mGlu8 receptor je přitom lokalizován nejen na zakončeních 

glutamátergních neuronů, ale i na GABAergních synapsích (Bradley et al., 1999; Wittmann et 

al., 2001). Snížení hladin extracelulární GABA, jaké jsme pozorovali v naší práci, zapadá do 

kontextu inhibičního působení skupiny III mGlu receptorů na uvolňování neurotransmiterů. 

Výsledek potvrdil dříve popsané snížení hladin GABA po podání (S)-3,4-DCPG do oblasti 

PAG (Marabese et al., 2005). Je pravděpodobné, že mGlu8 receptory v amygdale 

zprostředkovávají účinky na uvolňování neurotransmiterů spíš na inhibičních GABAergních 

než na glutamátergních synapsích, podobně jako v PAG (Marabese et al., 2005; Marabese et 

al., 2007a). Velmi bude záležet také na koncentraci (S)-3,4-DCPG použité do experimentů. 

Na základě výše uvedených výsledků studií na zvířatech se domníváme, že zvýšení hladin 
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glutamátu a serotoninu v CeA je způsobeno především odblokováním GABA 

zprostředkované inhibice neurotransmise v této oblasti. 

 V disertační práci jsme popsali analgetický účinek (S)-3,4-DCPG lokálně podaného do 

CeA v modelu karageninem indukované zánětlivé bolesti. Účinek látky byl provázený 

zvýšeným uvolňováním glutamátu a serotoninu a snížením uvolňování GABA do 

extracelulárního prostoru CeA. Receptory mGlu8 v CeA se v budoucnu mohou stát cílem 

působení farmak, která budou normalizovat serotoninergní transmisi porušenou v souvislosti s 

chronickou bolestí a mohou napomoci také léčbě afektivních poruch doprovázejících bolest. 

 

5. 7. Působení agonistů mGluR (S)-3,4-DCPG a AMN082 na hladiny glutamátu a GABA 

ve striatu u zvířat s rozvinutou neuropatickou bolestí 

 

 V experimentech této disertační práce jsme nejprve u potkanů vyvinuli neuropatickou 

bolest částečným přetětím sedacího nervu v zadní končetině s následným zánětem a otokem v 

nervu (spared nerve injury, SNI) (Decosterd a Woolf, 2000). Později, přesně za 14 dní po 

operaci nervu, tj. v době kdy je neuropatie spolu s mechanickou allodynií a termální 

hyperalgesií u zvířat již dostatečně silná, jsme na bolest působili agonisty mGlu receptorů 

podávaných infůzí přímo do striata. Z výsledků testování zvířat von Freyovými filamenty, jež 

hodnotí mechanickou allodynii, je patrné, že během dvou týdnů se po částečném přetětí 

sedacího nervu rozvíjí neuropatická bolest. Efekt je dobře patrný v porovnání s kontrolní 

skupinou zvířat (operovaných, ale bez zásahu do nervu), u níž nedocházelo ke zkrácení 

reakčního času ani ke zmenšení síly, kterou jsou zvířata schopná snášet. Naše zvířata proto 

byla po 14 dnech zařazena do mikrodialyzačního pokusu, jak tomu bylo i v případě 

mikrodialýzy a stanovení extracelulárních koncentrací histaminu u neuropatických potkanů, 

jimž byla rovněž navozena neuropatická bolest cestou SNI (Huang et al., 2007). Podobně ve 

vůbec první práci popisující model SNI neuropatické bolesti je doporučeno dále 

experimentovat se zvířaty po 2 týdnech od operačního zákroku, v čase, kdy bývá u potkanů 

pozorována největší bolest (Decosterd a Woolf, 2000). 

 Během mikrodialýzy jsme u neuropatických zvířat zaznamenali obrovský nárůst 

hladin glutamátu v oblasti striata po podání mGlu8 agonisty (S)-3,4-DCPG, avšak žádnou 

změnu po podání mGlu7 agonisty AMN082 oproti bazálním koncentracím neurotransmiterů 

změřených před podáním léčiv. Podání týchž látek zvýšilo v obou případech hladinu GABA 

ve striatu oproti jejím bazálním koncentracím. V disertační práci se tak objevily výsledky 

zcela nové. Bohužel zatím nikdo před námi se nezabýval přímo změnami koncentrací 
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glutamátu a GABA po podání mGlu7 a 8 receptorových agonistů do oblasti striata u 

neuropatických potkanů. Ojedinělá práce, již dříve citovaná v souvislosti s CeA, která 

hodnotila účinky (S)-3,4-DCPG na hladiny neurotransmiterů glutamátu a GABA, byla 

publikována v r. 2005, ale probíhala v PAG. Tehdy (S)-3,4-DCPG podaný do oblasti PAG 

zvýšil hladinu glutamátu, avšak snížil hladiny GABA ve struktuře (Marabese et al., 2005). 

Snížení hladiny GABA je v rozporu s naším nálezem (zvýšení hladin GABA), je však 

pravděpodobné, že souhra uvolňování GABA a glutamátu v PAG neodpovídá poměrům ve 

striatu, navíc za patologického stavu, neuropatické bolesti. Vysoký procentuální nárůst 

koncentrace glutamátu ve striatu po podání (S)-3,4-DCPG v porovnání s naším předešlým 

experimentem provedeným v oblasti CeA (505% nárůst ve striatu oproti v CeA naměřené 

změně 208%) si vysvětlujeme mj. použitím 10ti násobně vyšší koncentrace agonisty mGlu8 

receptorů (100μM (S)-3,4-DCPG na místo původních 10 μM). Positivní je poznání, že látka 

zřejmě spolehlivě působí na mGlu8 receptory ve smyslu zvýšení hladin glutamátu v různých 

systémech centrální nervové soustavy bezprostředně po podání, jak to bylo pozorováno v 

předkládané disertační práci v oblasti striata i CeA  a experimentech provedených Marabese a 

kolegy (Marabese et al., 2005).  

 Zatímco podání AMN082, agonisty mGlu7 receptorů, do striata nezpůsobilo žádnou 

významnou změnu koncentrací glutamátu ve struktuře, hladina GABA se po podání látky 

zvýšila zhruba o polovinu původně naměřených bazálních koncentrací. To je zajímavé zjištení 

především ve vztahu k již dříve popsanému pro-nociceptivnímu působení AMN082 

(Marabese et al., 2005; Marabese et al., 2007b; Palazzo et al., 2008). Přitom nezapomínejme, 

že (S)-3,4-DCPG měl na hladiny GABA ve striatu velmi podobný efekt (nárůst koncentrací 

GABA po podání neuropatickým zvířatům přibližně o polovinu v porovnání s bazálními 

koncentracemi). Na rozdíl od našich výsledků, v mikrodialyzační studii monitorující hladinu 

GABA a glutamátu v nucleus accumbens pozorovali experimentátoři po podání AMN082 

snížení hladiny GABA doprovázené zvýšením hladin glutamátu (Li et al., 2008). Konečně 

aplikace AMN082 do oblasti ventrolaterální PAG snížila jak hladiny glutamátu, tak 

koncentrace GABA (Marabese et al., 2007b). Určitým zklamáním je, že ačkoli AMN082 

principielně působí jako agonista mGlu7 receptorů pro glutamát (Dolan et al., 2009), 

neovlivnil významně hladinu glutamátu ve striatu. Zdá se proto, že AMN082 ve striatální 

oblasti působí především na mGlu7 receptory lokalizované na GABAergních nervových 

zakončeních (Li et al., 2009), a jeho aktivita na glutamátergních nervových zakončeních je 

skryta v působení GABA.  
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 Změny hladin neurotransmiterů v oblasti striata byly pozorovány za současného 

testování termální hyperalgesie u zvířat v plantar testu. Zatímco AMN082 působil bolest a 

jeho podání neuropatickým zvířatům vedlo k bezprostřednímu zkrácení doby latence do 

odtažení končetiny, jež trvalo až do konce mikrodialýzy, podání (S)-3,4-DCPG naopak 

působilo antinocicepci s výjimkou poslední hodiny mikrodialýzy, kdy také (S)-3,4-DCPG 

působil pro-nociceptivně. Zvlášť poslední uvedená skutečnost se zdá být způsobena spíš 

bolestí stresovou po celém dni stráveném v pokuse než účinkem (S)-3,4-DCPG. S ohledem na 

krátkodobý nárůst hladin glutamátu v perfuzátech, se domníváme, že efekt (S)-3,4-DCPG 

podaného přímo do striata byl krátký a trval nejvýše 1 hod. Taková v krátké době po podání 

dosažená analgesie způsobená (S)-3,4-DCPG a pro-nociceptivní charakter působení AMN082 

byly pozorovány v nedávné době také v testu šlehnutí ocasem u potkanů (Marabese et al., 

2007b). mGlu8 agonista (S)-3,4-DCPG působil analgesii u neuropatických zvířat stejně jako u 

zvířat trpících karageninem a kaolinem způsobenou zánětlivou bolestí (Marabese et al., 

2007a). V rozporu s naším pozorováním a výše uvedenou studií využívající test šlehnutí 

ocasem je ale práce, v níž agonista mGlu7 receptorů AMN082 působil proti zánětlivé i 

pooperační bolesti (Dolan et al., 2009) u potkanů zkoušených plantar testem. V práci Dolana a 

jeho kolegů (Dolan et al., 2009) však do testu vstupovala zvířata se zánětlivou a pooperační 

bolestí rozvinutou v krátké době, zatímco naše zvířata trpěla neuropatickou bolestí po dobu 2 

týdnů před podáním mGlu7 agonisty AMN082. Je pravděpodobné, že na hyperalgesickém 

účinku AMN082, který jsme pozorovali v disertační práci, se podílejí plastické změny 

glutamátergních i GABAergních neuronů (Dalezios et al., 2002; Ferraguti et al., 2005; Pelkey 

et al., 2006; Pelkey et al., 2007) spojené s chronickou neuropatickou bolestí (Obata a 

Noguchi, 2008; Zimmermann, 2001).  

 Součástí mikrodialyzačních experimentů ve striatu bylo také hodnocení vlivu zavedení 

kanyly do této oblasti na motorické funkce zvířat. V testu rotující tyčky jsme nepozorovali u 

potkanů žádnou poruchu motorických funkcí. Podobné zkušenosti získali další 

experimentátoři, kteří prováděli mikrodialýzu v oblasti striata u potkanů (Baumann et al., 

2008; Bernay et al., 2009; Mitala et al., 2008). Dokonce, Ding a jeho kolegové ve studii 

publikované v r. 2004 popisují, že pravidelným tréninkem na rotující tyčce je možné zlepšit 

motorické funkce potkanů i po rozsáhlém ischemickém poškození striata (Ding et al., 2004). 

Vzhledem k popsaným zkušenostem věříme, že mikrotrauma způsobené zavedením kanyly do 

striata v našich experimentech, nemělo vliv na výsledky hodnocení neurotransmiterů a bolesti, 

které nás především při pokusech ve striatu zajímaly. 
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6. Závěr a zhodnocení cílů práce 

 

 Tato dizertace měla dva hlavní cíle.  

 Prvním cílem bylo experimentálně zjišťovat změny analgetické účinnosti některých 

analgetik při kombinaci s vybranými neurofarmaky, a to při celkovém podání. Hledali jsme 

možnost zvýšit tlumení bolesti současným zasáhem do několika neurobiologických a 

neurochemických mechanizmů vzniku, přenosu a modulace bolesti.  Pro rigorózní zhodnocení 

povahy interakcí farmak ve vybraných kombinacích jsme použili izobolografickou analýzu, 

která umožňuje rozlišit supra-aditivní (synergické) interakce od aditivních a sub-aditivních. U 

některých nadějných kombinací pro využití v klinické praxi jsme ověřovali i jejich případný 

nepříznivý vliv na motorické funkce (testem rotující tyčky). 

 

Tabulka 8. Souhrnná tabulka výsledků analgetické účinnosti kombinací analgetik 

s neurofarmaky testovaných v této dizertační práci. Symboly ↑, +, ↓ vyznačují povahu 

analgetických interakcí uvedených analgetik při kombinaci s vybranými neurofarmaky podle 

izobolografické analýzy v testu peritoneálního dráždění u myší: ↑ = signifikantní synergie 

(supra-aditivita), + = aditivita, ↓ = signifikantní sub-aditivita. 

 

 rilmenidin gabapentin URB597 L-NAME 
paracetamol ↑ ↓ + ↓ 
diklofenak  ↑ ↑ + 
ibuprofen ↑ +   
metamizol  +   
nimesulid  ↑   

 
 
 Byla prokázána supra-aditivita (synergie) analgetického účinku rilmenidinu s 

paracetamolem nebo ibuprofenem a synergie antinocicepčního působení kombinací 

gabapentin/diklofenak a gabapentin/nimesulid. Dále byla zjištěna aditivita (prostý součet 

analgetického účinku kombinovaných látek) u kombinací gabapentin/metamizol, 

gabapentin/ibuprofen, URB597/paracetamol a L-NAME/diklofenak. Kombinace 

paracetamolu s gabapentinem a L-NAME nebyly výhodné (sub-aditivita analgetického 

účinku).  Z hlediska případného ověření zjištěné synergie analgetického účinku v klinické 

praxi se nám jeví jako nejzajímavější kombinace rilmenidin s paracetamolem a gabapentin 

s diklofenakem (nebo s nimesulidem). Z hlediska teoretického významu získaných výsledků 
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považujeme za zajímavé a podnětné naše zjištění protichůdné povahy interakce mezi 

gabapentinem a paracetamolem (sub-aditivita) na jedné straně a mezi gabapentinem a 

nesteroidními antirevmatiky (supra-aditivita) na straně druhé. Naše výsledky svědčí pro to, že 

gabapentin (a L-NAME) blokují mechanizmy, které potřebuje paracetamol (nikoliv však 

NSA) ke svému analgetickému působení. Tato zjištění by se mohla stát východiskem při 

objasňování mechanizmu analgetického účinku paracetamolu. Ten je u tohoto dlouho a široce 

používaného analgetika dosud prakticky neznámý. 

 

 Druhým hlavním cílem této dizertační práce bylo zjišťovat změny hladin mediátorů 

bolesti in vivo v supraspinálních strukturách mozku (v periakveduktální šedi, centrální 

amygdale, striatu) při bolesti a pod vlivem farmak. K tomuto výzkumu jsme použili metodu 

mikrodialýzy in vivo a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC). Tabulka 9 

shrnuje hlavní výsledky, které jsme dosáhli v tomto směru výzkumu 

 

Tabulka 9. Výsledky stanovení neurotransmiterů zapojených do přenosu bolesti a jejich 

ovlivnění použitými analgetiky. 

 

Mozková 

struktura 

Stanovovaný 

mediátor 
Použitý model bolesti Léčivo  Hlavní efekt 

PAG glycin 

zánětlivá bolest způsobená 
intraplantární aplikací 
karageninu, měřená v 

plantar testu (citlivostí k 
tepelnému podnětu) 

paracetamol 
(podání per 

os) 

zvýšila se 
hladina glycinu 

v PAG; 
paracetamol ji 

snižoval 

CeA 
glutamát 
GABA 

serotonin 

zánětlivá bolest způsobená 
intraplantární aplikací 
karageninu, měřená v 

plantar testu  

(S)-3,4-DCPG 
(intrathékální 
podání infúzí 

do oblasti 
CeA) 

 (S)-3,4-DCPG  
působil 

analgeticky; 
zvýšil hladinu 
glutamátu a 
serotoninu; 

snížil hladinu 
GABA  

striatum glutamát 
GABA 

neuropatická bolest 
 (SNI, spared nerve injury) 

von Freyův test 
plantar test 
rota rod test 

(S)-3,4-DCPG 
AMN082 

(intrathékální 
podání infúzí 

do oblasti 
striata) 

 (S)-3,4-DCPG, 
ale ne AMN082 
zvýšil hladinu 

glutamátu;  (S)-
3,4-DCPG nebo 
AMN082 zvýšil 
hladinu GABA 
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 Hlavním zjištěním v mikrodialýze bylo, že karageninem indukovaný zánět (zánět 

plosky nohy) vede ke zvýšení extracelulární koncentrace glycinu v PAG a že paracetamol toto 

zánětem způsobené zvýšení hladin glycinu v PAG snižuje. V centrální amygdale bylo 

pozorováno, že analgetický efekt selektivního agonisty mGlu8 receptorů, (S)-3,4-DCPG, je 

doprovázen zvýšením hladin glutamátu a serotoninu a snížením hladin GABA. V práci jsme 

se poprvé zabývali úlohou striata v modulaci bolesti a popsali změny hladin glutamátu v 

oblasti po podání mGlu8 agonisty (S)-3,4-DCPG a zvýšení hladin GABA po podání mGluR 

agonistů (S)-3,4-DCPG a AMN082. Tyto výsledky by mohly mít význam pro další poznání 

supraspinálních neurochemických mechanizmů bolesti a účinku farmak na ně. 

 Postupně jsme se tak zabývali všemi úkoly stanovenými v disertační práci a věříme, že 

cíle práce byly splněny. 
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7. Souhrn 

 

Zdůvodnění a cíle: Neurobiologické mechanizmy bolesti jsou velmi komplexní. Hledali jsme 

možnost zvýšit tlumení bolesti současným zasáhem do několika neurobiologických a 

neurochemických mechanizmů vzniku, přenosu a modulace bolesti.  

 Prvním cílem této dizertace proto bylo experimentálně zjišťovat změny analgetické 

účinnosti některých analgetik při kombinaci s vybranými neurofarmaky, a to při celkovém 

podání.  

 Úloha různých mediátorů v bolesti a účinku farmak na bolest je na supraspinální 

úrovni zatím málo prozkoumána. Druhým cílem této dizertace proto bylo zjišťovat změny 

hladin mediátorů bolesti in vivo v supraspinálních strukturách mozku (v periakveduktální 

šedi, centrální amygdale, striatu) při bolesti a pod vlivem farmak.  

Metody: Analgetická účinnost kombinací analgetik s neurofarmaky byla zjišťována v testu 

peritoneálního dráždění u myší. Interakce analgetik s neurofarmaky byly hodnoceny tzv. 

izobolografickou analýzou, která umožňuje odlišit supra-aditivní (synergické) interakce od 

pouze aditivních a sub-aditivních. Případný  nepříznivý vliv neurofarmak na motorické 

funkce byl zjišťován v testu rotující tyčky u myší.  

 Změny hladin mediátorů v mozku při bolesti a vlivem farmak jsme zjišťovali u 

potkanů metodou mikrodialýzy in vivo napojenou na vysokoúčinnou kapalinovou 

chromatografii. Použili jsme model zánětlivé bolesti navozené intraplantární aplikací 

karageninu a model neuropatické bolesti způsobené částečným poraněním sedacího nervu  u 

potkanů. Bolest jsme měřili v plantar testu a von Freyovými vlákny.  

Výsledky: Synergii (supra-aditivitu) analgetického účinku jsme zjistili pouze při kombinaci 

rilmenidinu s paracetamolem nebo s ibuprofenem,  při kombinaci gabapentinu s diklofenakem 

nebo s nimesulidem a při kombinaci URB597 s diklofenakem. Ostatní kombinace vykazovaly 

buď aditivitu (gabapentin s ibuprofenem nebo metamizolem, URB597 s paracetamolem a L-

NAME s diklofenakem) nebo subaditivitu (paracetamol s gabapentinem nebo s L-NAME) .  

 V mikrodialyzačních experimentech bylo zjištěno, že zánětlivá bolest způsobená 

intraplantární aplikací karageninu je spojena se zvýšením hladin glycinu v periakveduktální 

šedi a že paracetamol toto zvýšení snižuje. Intrathékální aplikace agonisty mGlu8 receptorů 

(S)-3,4-DCPG do centrální amygdaly působila v plantar testu proti termální hyperalgesii u 

potkanů při zánětlivé bolesti a vedla k vzestupu hladin glutamátu a serotoninu spolu s 

poklesem hladin GABA. Podání agonisty mGlu8 receptorů (S)-3,4-DCPG vedlo ke zvýšení 

hladin glutamátu ve striatu, zatímco agonista mGlu7 receptorů, AMN082 neměl na hladiny 
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glutamátu ve striatu vliv. Podání (S)-3,4-DCPG nebo AMN082 zvýšilo ve striatu hladinu 

GABA. Lokální podání (S)-3,4-DCPG do oblasti striata působilo proti bolesti, zatímco lokální 

podání AMN082 do striata způsobilo hyperalgesii. 

Závěr: Zjištěná synergie analgetického účinku kombinace rilmenidinu s paracetamolem a 

gabapentinu s diklofenakem (nebo s nimesulidem) by se po dalším ověření mohla výhodně 

uplatnit v terapii bolesti. Naše výsledky svědčící pro to, že gabapentin a L-NAME blokují 

analgetické působení paracetamolu, nikoliv však nesteroidních antirevmatik, by se mohly stát 

východiskem při objasňování mechanizmu analgetického účinku paracetamolu. 

 Zjištěné změny hladin mediátorů in vivo v supraspinálních strukturách mozku při 

bolesti a pod vlivem farmak mohou mít význam pro další poznání supraspinálních 

neurochemických mechanizmů bolesti a účinku farmak na ně. 
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8. Seznam zkratek 

 

A – anterior – vpřed od Bregmova švu 

ACC – anterior cingular cortex 

ACSF – artificial cerebrospinal fluid (umělý mozkomíšní mok) 

AM404 - N-(4-hydroxyphenyl)arachidonylamid 

AMN082 - N,N'-dibenzhydrylethan-1,2-diamin dihydrochlorid 

AMPA – kyselina α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionová 

ANOVA – analysis of variance (analýza rozptylu) 

AP – akční potenciál 

ATP – adenosin trifosfát 

BDNF – z mozku odvozený neurotropní faktor (brain-derived neurotrophic factor) 

CCI – chronic constriction injury (chronické zaškrcení nervu) 

CeA – centrální amygdala 

CFA – complete Freund's adjuvans (kompletní Freundovo adjuvans) 

cGMP – cykllický guanosin monofosfát 

CGRP – calcitonin gene related peptid 

CNS – centrální nervová soustava 

COX - cyklooxygenáza 

CRL – chemická referenční látka 

DRCs – dose-response curves (křivky závislosti účinku na dávce) 

EC – endocannabinoids (endokanabinoidy) 

eNOS – endoteliální syntáza oxidu dusnatého 

ETC – extracelulární tekutina 

FAAH – fatty acid amido hydrolase (hydroláza amidů mastných kyselin) 

GABA – kyselina gama-aminomáselná 

GPe – globus pallidus exterior 

GPi – globus pallidus interior 

HETE – hydroxyeikosatetraenová kyselina 

HPLC – high performance liquid chromatography (vysokoúčinná kapalinová chromatografie) 

5-HT – serotonin 

IASP – Mezinárodní asociace pro studium bolesti (International Association for Studying 

Pain) 

IBU - ibuprofen 
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ID – internal diameter (vnitřní rozměr) 

IEC – ion exchange chromatography (iontově výměnná chromatografie) 

iNOS – inducibilní syntáza oxidu dusnatého 

Intra-CeA – do centrální amygdaly 

i.p. - intraperitoneální 

i.pl. – intaplantární 

L – laterálně (stranou od Bregmova švu) 

LC – locus coerulus 

LC-CeA – laterokapsulární centrální amygdala 

LD – letální dávka 

LLC – liquid-liquid chromatography (chromatografie kapalina-kapalina) 

L-NAME - Nω-nitro-L-arginin methyl ester 

MAGL – monoacylglycerol lipáza 

MK-801 – dizocilpin 

MPE – maxima possible effect (maximální dosažitelný účinek) 

MPV-2426 – fadolmidin 

MS – mez spolehlivosti 

MaS – mass spektrometry (hmotnostní spektrometrie) 

MSOP – (RS)-metylserin-O-fosfát 

NBD-Cl – 4-chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol 

NBQX - 2,3-dioxo-6-nitro-7-sulfamoylbenzo(f)quinoxalin 

NCX-701 – nitro-paracetamol 

NGF – nerve growth factor (nervový růstový faktor) 

NMDA – N-methyl-D-aspartát 

NMRI – Naval Medical Research Institute 

nNOS – neuronální syntáza oxidu dusnatého 

NO – oxid dusnatý 

NOS – syntáza oxidu dusnatého 

NRM – nucleus raphae magnus 

NSA – nesteroidní antirevmatika/antiflogistika 

OD – outer diameter (vnější rozměr) 

one-way ANOVA – analýza rozptylu s jedním faktorem 

OPA – ortho-phtalaldehyd 

p.o. – per os 
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PAG – periaqueductal gray (periakveduktální šeď) 

PAR - paracetamol 

PE - polyethylen 

PPQ – phenyl-p-quinon 

PWL – paw withdraval latency (latence do odtažení končetiny) 

RIL - rilmenidin 

RVM – rostroventral medulla (rostroventrální prodloužená mícha) 

(S)-3,4-DCPG – (S)- 3,4-dikarboxyphenylglycin 

SEM – standard error of the mean (střední chyba průměru) 

SNI – spared nerve injury (částečné přetětí nervu) 

SNr – substantia nigra pars reticularis 

STN – subthalamic nucleus (subthalamické jádro) 

SZÚ – Státní zdravotní ústav 

∆9-THC - ∆9-tetrahydrokanabinol 

TRPV(1) – transient receptor potential vanilloid (1)   

URB597 – 3'-karbamoylbiphenyl-3-yl ester kyseliny cyklohexylkarbámové  

V – ventrálně od Bregmova švu 
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