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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 trpících zánětlivou bolestí 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 
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. 
 
Podpořeno výzkumným záměrem MSM0021620816 MŠMT České republiky 
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SUMMARY 
 
Background and aims: Neurobiological mechanisms of pain are very complex. We have 
investigated possibilities to enhance pain suppression by simultaneous intervention into 
several neurobiological and neurochemical mechanisms of pain origin, development and 
modulation. 
 The first aim of this Thesis was to investigate changes in analgesic efficacy of several 
analgesics in combination with selected drugs affecting nervous system after systemic 
administration.  
 The role of various mediators in pain transmission and in antinociceptive activity of 
drugs on the supraspinal level is still poorly-understood. Therefore the second aim of this 
Thesis was to ascertain changes of levels of pain mediators in vivo in supraspinal brain 
structures (in periaqueductal gray matter, central amygdala, striatum) in pain and under the 
drug influence.  
Methods: The analgesic efficacy of combinations of analgesics with neurotropic drugs was 
investigated in the writhing test in mice. Interactions between analgesics and neurotropic 
drugs were evaluated by the isobolographic analysis, which enables to distinguish the supra-
additive (synergistic) interactions from solely additive and sub-additive ones. A possible 
negative effect of neurotropic drugs on motor functions was determined in the rota-rod test in 
mice.   
 Changes of levels of pain mediators in the brain during pain and under the drug 
influence in rats were measured by microdialysis in vivo coupled with a high performance 
liquid chromatography. A model of inflammatory pain induced by intraplantar injection of 
carrageenan and a model of neuropathic pain produced by a spared sciatic nerve injury model 
were used in rats. We evaluated pain in plantar and von Frey filament test. 
Results: We found a synergy (supra-additivity) of analgesic effect only in combination of 
rilmenidin with paracetamol or ibuprofen, in combination of gabapentin with diclofenac or 
nimesulide and in combination of URB597 with diclofenac. In other combinations we found 
simple aditivity (gabapentin with ibuprofen, gabapentin with metamizol, URB597 with 
paracetamol and L-NAME with diclofenac) or sub-additivity (paracetamol with gabapentin or 
L-NAME). 
 Our microdialysis experiments revealed that inflammatory pain induced by 
intraplantar injection of carrageenan is associated with an increase of glycine levels in 
periaqueductal gray matter and that paracetamol decreases such an increase. Intrathecal 
application of mGlu8 receptor agonist (S)-3,4-DCPG into the central amygdala reduced the 
thermal hyperalgesia in the plantar test in rats suffering from inflammatory pain and increased 
glutamate and serotonine levels and  decreased GABA levels in the central amygdala. 
Administration of (S)-3,4-DCPG into the striatum caused glutamate levels increase, while the 
mGlu7 receptor agonist, AMN082, has no effect on striatal glutamate levels. Administration 
of (S)-3,4-DCPG or AMN082 increased the striatal GABA levels. Local administration of 
(S)-3,4-DCPG into the striatal region caused antinociception, while local administration of 
AMN082 into the striatum caused hyperalgesia.  
Conclusion: The present findings of analgesic synergy in combinations of rilmenidin with 
paracetamol and gabapentin with diclofenac (or gabapentin with nimesulide) could be utilized 
in pain treatment after an additional confirmation. Our results indicating that gabapentin and 
L-NAME block the analgesic activity of paracetamol, but not that of non-steroidal anti-
inflammatory drugs, could be a starting point for a further study of mechanism of action in 
paracetamol.  
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 Changes in mediator levels in vivo in supraspinal brain structures detected in the 
present Thesis in different pain states and under  influence of selected drugs can contribute to 
a further study of supraspinal neurochemical mechanisms of pain and drug effects on them.  
 
Supported by research grant MSM0021620816 MŠMT of Czech Republic. 
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1. Úvod 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 zasáhem 
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 a spol. 1980), což  se stalo podkladem zavedení kombinovaného analgetika Ataralgin 
(Fousková a spol. 1982), které se často používá od r. 1981 dodnes.  V této dizertační práci 
jsme se zaměřili na studium kombinací neopioidních analgetik  s některými novými 
neurofarmaky, která mají analgetický potenciál. Pro rigorózní zhodnocení povahy interakcí 
farmak v těchto kombinacích jsme použili izobolografickou analýzu. Zjištěné výsledky by 
mohly 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 
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 (4.1, 4.2, 4.4 a 4.5 autoreferátu), které jsou předmětem disertační 
práce, probíhala v Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ruská 
87, část (4.3 a 4.6 - 4.7 autoreferátu) 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. 
 V disertační práci jsme proto hledali racionální analgetické kombinace analgetik s 
neurofarmaky, zejména takové, které by měly supra-aditivní (synergní) účinek umožňující 
zvýšit analgetickou účinnost a snížit toxicitu kombinovaných látek. V kombinačních 
experimentech jsme metodou izobolografické analýzy, jež umožňuje matematicky odlišit 
supra-aditivitu od aditivity a sub-aditivity účinku kombinovaných farmak, zkoumali postupně 
neopioidní analgetika paracetamol, metamizol, diklofenak, ibuprofen a nimesulid s novými 
neurofarmaky, u nichž byl před nedávnem objeven analgetický potenciál jako např. modulátor 
spinálních vápníkových kanálů gabapentin, který se používá v léčbě neuropatické bolesti a 
jako anitepileptikum, a jehož analgetická aktivita byla prokázána v četných preklinických i 
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klinických studiích léčby bolesti (Cheng a Chiou, 2006) nebo agonista centrálních 
imidazolinových receptorů rilmenidin, antihypertenzivum, jehož analgetický účinek byl 
poprvé popsán v r. 2007 u myší ve formalinovém testu (Sabetkasaie et al., 2007). Hodnotili 
jsme kombinace s inhibitorem hydrolázy amidů mastných kyselin, látkou URB597, která 
prokázala antinociceptivní aktivitu např. v testu peritoneálního dráždění (Naidu et al., 2009) a 
ve formalinovém testu (Mallet et al., 2008) u myší, v testu šlehnutí ocasem u potkanů (De 
Novellis et al., 2008) a inhibitor syntázy oxidu dusného, látku L-NAME, rovněž samostatně 
analgeticky účinnou v modelech viscerální bolesti (Abacioglu et al., 2000; Duarte a Ferreira, 
2000; Fischer et al., 2002) nebo formalinem způsobené zánětlivé bolesti (Bhat et al., 2008; 
Ortiz et al., 2006). Látky URB597 a L-NAME byly kombinovány s diklofenakem a 
paracetamolem. Zvlášť poslední jmenovaná kombinace byla testována s cílem najít nejen 
novou směs vhodnou k mírnění bolesti u lidí, ale i přiblížit mechanismus účinku 
paracetamolu, v jehož vysvětlení dosud panuje značná nejistota. Předpokládá se inhibice 
centrálních cyklooxygenáz (Anderson 2008), interference se serotoninergním či 
endokanabinoidním systémem (Mallet et al. 2008; Hasanein, 2009). 
 Na kombinační experimenty volně navázaly experimenty využívající techniku 
mikrodialýzy napojenou na vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii, které cestou 
sledování změn hladin mediátorů zapojených do přenosu bolesti na centrální úrovni v oblasti 
periakveduktální šedi, centrální amygdaly a striata (glycin, glutamát, gama-aminomáselná 
kyselina, serotonin) měly napomoci specifikovat mechanismy účinku vybraných analgetik a 
neurofarmak.  
 Oblast mozkové periakveduktální šedi (PAG) vzbuzuje velký zájem ve výzkumu 
bolesti již několik desetiletí. Zapojení PAG do přenosu bolesti bylo popsáno např. v práci 
Renno a Beitze, kdy periferní zánět způsobený injekcí kompletního Freundova adjuvans do 
zadní planty potkanů signifikantně snížil uvolňování GABA (Renno a Beitz, 1999). 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. My jsme využili dosavadních 
zkušeností s mikrodialýzou v oblasti PAG pro osvětlení centrálních účinků analgetika 
paracetamolu. 
 Centrální amygdala (CeA) je mozkovou strukturou, která se spolu s PAG podílí na 
tvorbě odpovědi na bolest u zvířat i lidí. 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 byla definována jako 
„nociceptivní amygdala“ pro svůj vysoký obsah neuronů přímo zapojených do okruhů bolesti 
(Bourgeais et al., 2001; Neugebauer et al., 2004). Navíc bylo pozorováno, že v podmínkách 
chronické bolesti (artritida, neuropatická bolest) dochází k senzitizaci CeA a její neurony se 
plasticky mění (Han et al., 2005; Ikeda et al., 2007; Ji a Neugebauer, 2007). Do dnešní doby 
existuje dostatek dokladů o zapojení metabotropních glutamátových receptorů (mGlu1-8) do 
kontroly bolesti v CeA (Neugebauer, 2007). Např. stimulace CeA selektivním agonistou 
mGlu8 receptorů (Schmid a Fendt, 2006), (S)-3,4-dikarboxyphenylglycinem neboli (S)-3,4-
DCPG, měla za následek analgesii a úlevu od úzkosti pozorovanou v modelu revmatické 
bolesti u potkanů (Palazzo et al., 2008). 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. 
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Lepší náhled do neurochemických změn odehrávajících se v CeA po podání mGlu8 agonisty 
(S)-3,4-DCPG cestou sledování hladin glutamátu, GABA a serotoninu a pomocí mikrodialýzy 
u normálních a zánětlivou bolestí trpících zvířat měly přinést naše experimenty. 
 Konečně bylo popsáno, že dráhy striata, které se podílejí na kontrole hybnosti, se 
podílejí také na modifikaci bolesti (Vilela, 1994). Jiným zajímavým uplatněním striata je jeho 
role v placebo účinku analgetik (Lidstone, 2007). My jsme vůbec poprvé, pomocí 
mikrodialýzy a agonistů metabotropních glutamátových receptorů mGlu8 a 7, (S)-3,4-DCPG 
a AMN082, hodnotili bolest a biochemické účinky látek zasahujících do glutamátergní a 
GABA transmise v této oblasti. 
 
2. Cíle disertační práce 
  
 Tato dizertační práce měla 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. 
 
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. 
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3. Metody 
 
 V prezentované disertační práci jsme z analgetických testů používali test 
peritoneálního dráždění, plantar test a von Freyův test, z ostatních testů potom test rotující 
tyčky. U některých zvířat jsme vyvinuli neuropatickou bolest částečným přetětím sedacího 
nervu. 
 K získání křivek závislosti účinku na dávce a hodnot ED50 farmak byla použita 
metoda lineární regrese, ke statistickému hodnocení izobolografickou analýzou byl používán 
standardně Studentův t-test, v hodnocení statisticky významných rozdílů basálních a farmaky 
měněných hladin neurotransmiterů byla využívána analýza rozptylu (analysis of variance; 
ANOVA). 
 
3. 1. Test peritoneálního dráždění  

 
Jednoduchý test peritoneálního dráždění (Collier et al., 1968) je modelem akutní 

viscerální bolesti a používá se hlavně u myší. Principem testu peritoneálního dráždění je 
sledování počtu charakteristických pohybů 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. Mírou analgetické účinnosti sledovaných látek, případně kombinací více látek, je 
zmenšení celkového počtu bolestivých odpovědí.  

 
Test byl prováděn 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. 
Kontrolní zvířata byla testována vždy společně se zvířaty ovlivněnými látkou. 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 (%). 

 
3. 2. Plantar test 
 

Plantar test (Hargreaves et al., 1988) je metodou měření akutní bolesti. Využívá 
tepelný podnět k vyvolání bolestivé reakce. Fotobuňka měří reakční čas (dobu latence), za 
který pokusné zvíře odtáhne končetinu ze směru působení bolestivého stimulu. Je dodáván 
jako aparatura, kterou vyrábí Ugo Basile. 
 
3. 3. Von Freyův test 
 
 Von Freyův test je metodou měření allodynie. Hodnotí bolest působenou mechanicky 
vláknem. Síla vlákna (g) a reakční čas (ms), při kterém zvíře reaguje na tlakový podnět, jsou 
považovány za práh bolesti. Test jsme používali ke kontrole rozvoje neuropatické bolesti u 
potkanů, se kterými byla později prováděna mikrodialýza ve striatu. Je dodáván jako 
aparatura a vyrábí ji Ugo Basile. 
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3. 4. Částečné přetětí nervu 
 
 Částečné přetětí nervu (angl. spared nerve injury; SNI) je 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. V našich experimentech jsme dosahovali maxima bolesti u zvířat, u 
kterých bylo provedeno SNI, 14. den po provedení operačního zákroku. Operace probíhaly u 
anestezovaných zvířat tak, že na zadní končetině, její dorsální straně, byl proveden asi 1 cm 
řez kůží, poté byla odkryta svalovina a nalezen sedací nerv. Ze tří větví sedacího nervu byly 
podvázány společný lýtkový a holenní nerv, zalýtkový nerv byl ponechán volný. Následovalo 
přestřižení dvou podvázaných nervů distálně od podvazu. Takto částečně přerušený nerv byl 
zasunut zpět pod svalovinu, rána byla zasypána práškovým antibiotikem a uzavřena 
chirurgickou nití. 
 
3. 5. 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 
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.   
 
3. 6. Izobolografická analýza kombinací dvou léčiv 
 
 Izobolografická analýza je grafická metoda, která umožňuje přesně matematicky a 
statisticky hodnotit výsledný účinek dvou látek použitých ve stejný čas. Zpravidla začíná 
získáním kompletních matematických informací o jednotlivých látkách použitých do 
kombinace. Jako první jsou zjištěny křivky závislosti účinku na dávce a chyby měření těchto 
křivek (nejčastěji v podobě 95 % meze spolehlivosti). Data se stejně určují pro obě 
individuální sloučeniny v testovaném páru analgetik, antihypertenziv atp. Jak pro individuální 
farmaka, tak pro kombinaci, jsou určovány izoboly.  
 Izobol je soubor dávek (koncentrací) 2 nebo více sloučenin, které, pokud jsou 
přítomny vedle sebe, dosahují určité konstantní hladiny svého účinku v systému, v němž jsou 
sledovány. Nejčastěji se jedná o dávky 2 agonistů podávaných společně, přičemž každý z 
agonistů, pokud je podán samostatně, dosahuje kýženého efektu. Dále se pro jednoduchost v 
izobolografické analýze uvažuje linearita založená na konceptu tzv. „aditivity“ (Loewe, 
1953). Termín aditivita ve vztahu k ekvivalentním dávkám léčiv, kdy množství látky A je 
srovnatelné s množstvím látky B, vyjadřuje v jednoduchosti stav, za kterého přídavkem 
definovaného množství látky B k dávce A dosáhneme maximálního efektu, který by dosáhla 
vyšší dávka samotné látky B. Látky mají vzájemně konstantní relativní účinnost. Jsou 
vzájemně zaměnitelné, podobně jako látka B nahradí látku A v kombinaci, opačně může 
dávka látky A doplnit účinek látky B.  
 Dále pracujeme s kombinacemi látek A a B smíchaných v určitém poměru 
(libovolném, např. 1:1, 1:50), které podáme v experimentu zvířatům a získáme experimentální 
křivku závislosti účinku na dávce směsi spolu s hodnotou experimentální ED50 směsi. Křivky 
závislosti účinku na dávce samotných látek A a B, hodnoty ED50 pro individuální léčiva 
dávají vzniknout linii aditivity na isobologramu (vzniká jejich spojením) a aditivní páry dávek 
dvou látek A a B (nulová interakce) představují na isobologramu body linie aditivity. 
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Uprostřed linie aditivity se nachází hodnota teoretické ED50 kombinace. Hodnotu teoretické a 
experimentální ED50 kombinované směsi vzájemně porovnáváme statistickým testem 
(nejčastěji Studentovým t-testem). Pokud v experimentu získáme body (páry dávek 
kombinovaných látek), jež působí při použití dávek významně nižších či vyšších, než jaké 
očekáváme na linii aditivity, jedná se o supra-aditivitu (synergismus), resp. sub-aditivitu. V 
případě supra-aditivity experimentální bod představující aktivní pár dávek dvou látek v 
kombinaci bude ležet pod linií aditivity jako je to mu v isobologramu na obr. 1. Izobolografie 
umožňuje matematicky vyjádřit také stupeň synergie jako interakční index (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 je výsledný index γ = 1, interakce látek je 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.  

.  
Obr. 1. 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).  
 
 K hodnocení kombinací jsme používali statistický program vyvinutý Ing. Zdeňkem 
Rothem. 
 
3. 7. Mikrodialýza  
 
 Mikrodialýza je stejně jako dialýza proces, při kterém jsou od sebe odděleny látky s 
různou rozpustností a velikostí přechodem přes polopropustnou membránu z prostředí s vyšší 
koncentrací těchto látek do prostředí s nižší koncentrací. Předpona mikro odpovídá využití 
miniaturních nástrojů, membrán a tkání při provádění techniky. Ta v sobě zahrnuje A) 
přípravu zvířat na odebírání perfuzátů (zavedení kanyly do odpovídající mozkové struktury) a 
B) vlastní mikrodialyzační pokus prováděný podle následujícího schématu: 
 
A) 24 nebo 48 hod před provedením mikrodialýzy je zvířatům v anestezii zavedena kanyla 
pro odběr mikrodialyzátů do určené mozkové struktury pomocí stereotaxického přístroje a 
podle koordinát atlasu (Paxinos a Watson, 1986). Zvířatům je ostříhána srst na hlavě a 
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proveden jeden longitudinální řez dlouhý cca 1 cm na hlavě táhnoucí se z místa Bregmova 
švu k lambdovému. Pro kanylu je vyvrtán zubní vrtačkou 1 otvor v lebce v místě zkoumané 
mozkové struktury, další otvor slouží k umístění šroubu, jež kotví kanylu v lebce. Kanyla je 
poté spojena s ukotvujícím šroubem dentálním cementem. Po chirurgickém zákroku je zvíře 
opatrně vyjmuto ze stereotaxického přístroje a ponecháno v chovné nádobě k zotavení. 
 
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); do CeA koordináty: A – 2,3 
mm, L + 4,00 mm, V 8,7 mm; do striata koordináty: A – 0,2 mm, L + 3,00 mm, V 5,5 mm 
(Paxinos a Watson, 1986). 
 
B) Zvířata s naoperovanou mikrodialyzační kanylou umístěná samostatně v boxech plantar 
testu jsou po 1 hod přivykání na prostředí připojena k mikrodialyzační pumpě. Mozkem 
proudí umělý mozkomíšní mok a po jedné hodině stabilizace mikrodialýzy je jímán perfuzát v 
30 minutových intervalech. Po nasbírání perfuzátů obsahujících basální hladinu mediátorů je 
zvířatům připojeným k pumpě intrathekálně po dobu 30 min aplikováno léčivo. Dále jsou 
sbírány další perfuzáty v 30 minutových intervalech. Zvířata jsou po skončení pokusu 
podrobena euthanasii. Usmrceným zvířatům jsou vyjmuty mozky a histologicky je ověřována 
přesnost zavedení kanyly do odpovídající struktury. 
 
 Při všech experimentech bylo se zvířaty zacházeno 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 po schválení projektů pokusů pověřenými institucemi. 
           
3. 8. Stanovení koncentrací neurotransmiterů v perfuzátech vysokoúčinnou kapalinovou 
chromatografií (HPLC) 
 
 Stanovení glycinu probíhalo HPLC s fluorescenční detekcí po derivatizaci* činidlem 
4-chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazolem (NBD-Cl). Derivatizační reakce probíhala v 
prostředí borátového pufru, za tepla a za kontinuálního třepání, byla ukončena ponořením do 
ledové lázně. Z připravené směsi bylo manuálně nastřikováno 20 μl na kolonu chromatografu. 
 Chromatografické podmínky byly následující: Shimadzu (Kyoto, Japan) 
chromatografický systém skládající se z  DGU-14A degaseru, pumpy LC-10ADVP a 
spektrofluorimetrického detektoru RF-10AXL. Analyty byly rozdělovány na 250 mm x 4 mm 
(5 μm), Discovery HS C18 koloně. Chromatografie probíhala v isokratickém modu. Mobilní 
fáze o složení fosfátový pufr : acetonitril 75:25 (v/v) protékala kolonou rychlostí 1,0 ml/min. 
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.  
 
 Stanovení glutamátu a GABA bylo prováděno HPLC s fluorescenční detekcí po 
derivatizaci ortho-phtaladehydem. Předkolonová derivatizace probíhala za pokojové teploty.
 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). Mobilní fáze se 
skládala ze složky (A) pufru 0,01 M octanu sodného smíšeného s methanolem (10%) a 
tetrahydrofuranem (2,5%) a složky (B) 100% methanol. Eluce byla gradientová. Průtok 
                                                 
* derivatizace – převedení látky chemickou reakcí na lépe stanovitelnou danou analytickou metodou bez zásahu 
do její molekulové struktury. 

 - 12 - 



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. 
 
 Koncentrace serotoninu byla stanovována HPLC s elektrochemickou detekcí. Mobilní 
fáze (octanový pufr s obsahem 10% methanolu) protékala systémem průtokovou rychlostí 1,0 
ml/min. K oddělení serotoninu od dalších analytů přítomných v mikrodialyzátech docházelo 
na koloně Ultrasphere  ODS column (75 mm x 4,6 mm). 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.   
 
4. Výsledky a diskuse 
 
4. 1. Rilmenidin + paracetamol, rilmenidin + ibuprofen 
 
 V testu peritoneálního dráždění vykázala všechna léčiva na dávce závislou 
antinocicepci. Hodnoty ED50 jednotlivých léčiv popisuje tabulka 1. Kombinační experimenty 
prokázaly supra-aditivitu analgetického působení rilmenidinu v kombinaci s paracetamolem a 
ibuprofenem. Výsledky znázorňují vzorové isobologramy na obr. 2 a 3. Zjištěné hodnoty 
experimentální ED50 a teoretické ED50 stanovené pro kombinace s rilmenidinem a hodnoty 
interakčního indexu shrnuje tabulka 2. Index interakce γ statisticky < 1, odpovídá supra-
aditivitě (jestliže výsledný index γ = 1, interakce látek je aditivní; γ > 1 odpovídá sub-
aditivitě). Efekt obou kombinací s rilmenidinem je asi dvojnásobný oproti efektu, který 
bychom získali pouhým součtem účinků dvou zkombinovaných farmak.  
 
Tabulka 1. Dávky vyvolávající 50% maximální účinek (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 

 
Tabulka 2: Hodnoty experimentální a teoretické ED50 kombinací rilmenidinu s paracetamolem a ibuprofenem a 
hodnoty interakčního indexu příslušné kombinace. 

Rilmenidin + Experimentální 
ED50 (mg/kg) 

Teoretická 
ED50 (mg/kg) 

Interakční 
index (γ) Výsledek 

Paracetamol 56,35±20,86 109,23±35,05 0,52±0,07 supra-aditivita 
Ibuprofen 18,07±5,41 34,00±9,39 0,53±0,06 supra-aditivita 
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Obr. 2. 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 supra-aditivní (p < 0,05; Studentův t-test). 
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Obr. 3. 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). 
 
 Protože předchozí experimenty poukázaly na výhodné spojení rilmenidinu s 
paracetamolem či ibuprofenem, zkoumali jsme v testu rotující tyčky vliv dávky blížící se 
ED50 stanovené pro rilmenidin v testu peritoneálního dráždění, dávky 2,63 mg/kg podané 
orálně 30 min před testem, 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. 4). 
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Obr. 4. 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). 
 
 Předpokládaným mechanismem supra-aditivity analgetického efektu kombinací 
rilmenidin/paracetamol a rilmenidin/ibuprofen je útlum centrální tvorby prostaglandinů 
působená paracetamolem či ibuprofenem (Bjorkman, 1995) spolu se snížením tonu sympatiku 
a útlumem glutamátergní transmise působené rilmenidinem (Sabetkasaie et al., 2007).  
 
4. 2. Gabapentin + paracetamol, gabapentin + metamizol, gabapentin + diklofenak, 
gabapentin + ibuprofen, gabapentin + nimesulid 
 
 V testu peritoneálního dráždění jsme pozorovali sub-aditivitu antinocicepčního 
působení gabapentinu v kombinaci s paracetamolem, vzájemnou aditivitu analgetického 
účinku gabapentinu a metamizolu nebo gabapentinu a ibuprofenu a supra-aditivitu kombinace 
gabapentin/diklofenak a kombinace gabapentin/nimesulid. 
 Zjištěné hodnoty ED50 jednotlivých farmak a hodnoty experimentální ED50 a 
teoretické ED50 stanovené pro kombinace a hodnoty interakčního indexu shrnují tabulky 3 a 
4. Efekt kombinace gabapentin/diklofenak je asi trojnásobný oproti efektu, který bychom 
získali pouhým součtem účinků individuálních farmak; efekt kombinace 
gabapentin/nimesulid asi dvojnásobný. 
 
Tabulka 3. Dávky vyvolávající 50% maximální účinek (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 
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Tabulka 4: Hodnoty experimentální a teoretické ED50 kombinací gabapentinu s analgetiky a hodnoty 
interakčního indexu příslušné kombinace. 

Gabapentin + Experimentální 
ED50 (mg/kg) 

Teoretická 
ED50 (mg/kg) 

Interakční 
index (γ) Výsledek 

Paracetamol 127,61±56,98 59,95±16,77 2,13±0,06 sub-aditivita 
Metamizol 12,67±5,26 14,22±9,55 0,89±0,14 aditivita 
Diklofenak 1,94±0,74 5,85±0,97 0,33±0,04 supra-aditivita 
Ibuprofen 7,24 ± 2,31 6,82 ± 2,74 1,06 ± 0,09 aditivita 
Nimesulid 3,44 ± 0,85 6,29 ± 3,38 0,55 ± 0,11 supra-aditivita 

 
 Protože kombinace gabapentinu s diklofenakem a 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 v porovnání s referenční skupinou zvířat ovlivněných diazepamem (10 mg/kg). 
 Popsaná supra-aditivita kombinace gabapentin/diklofenak  potvrdila výsledky nedávno 
publikované studie se stejnou kombinací hodnocenou izobolografickou analýzou ve 
formalinovém testu (Picazo et al., 2006). V souladu s výsledkem prezentovaným v této 
disertační práci je také supra-aditivita popsaná u kombinace gabapentin/nimesulid. Pouhá 
adice antinocicepční aktivity gabapentinu a metamizolu či gabapentinu a ibuprofenu vypovídá 
o nezávislosti mechanismů účinku těchto dvou léčiv. V kombinaci gabapentin/paracetamol se 
analgetický účinek léčiv vzájemně rušil. Nedostatek myorelaxační aktivity gabapentinu u 
myší na rotující tyčce, který jsme prokázali, odpovídá dřívějším nálezům (Jones et al., 2005) a 
hovoří pro dobrý bezpečnostní profil látky už dnes používané v adjuvantní léčbě bolesti u lidí. 
 
4. 3. URB597 + paracetamol, URB597 + diklofenak 
 
 V testu peritoneálního dráždění jsme pozorovali aditivitu antinocicepčního působení 
inhibitoru hydrolázy amidů mastných kyselin URB597 v kombinaci s paracetamolem a supra-
aditivitu látky v kombinaci s diklofenakem. 
 Zjištěné hodnoty ED50 kombinovaných farmak a hodnoty experimentální ED50 a 
teoretické ED50 stanovené pro kombinace stejně jako hodnoty interakčního indexu shrnují 
tabulky 5 a 6. Efekt kombinace URB597/diklofenak je asi trojnásobný oproti efektu 
samotných farmak.  
 
Tabulka 5. Dávky vyvolávající 50% maximální účinek (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 

 
 
Tabulka 6: Hodnoty experimentální a teoretické ED50 kombinací URB597 s paracetamolem a diklofenakem a 
hodnoty interakčního indexu příslušné kombinace. 

URB597 + Experimentální 
ED50 (mg/kg) 

Teoretická 
ED50 (mg/kg) 

Interakční 
index (γ) Výsledek 

Paracetamol 0,097±0,093 0,108±0,070 0,90±0,13 aditivita 
Diklofenak 0,035±0,023 0,095±0,052 0,37±0,11 supra-aditivita 
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 Protože jsme popsali jednoduchou aditivitu (neboli součet účinku dvou individuálních 
farmak) analgetického působení inhibitoru FAAH, látky URB597, a paracetamolu, je 
pravděpodobné, že za antinocicepční aktivitu paracetamolu nezodpovídá pouze jeho aktivní 
metabolit, N-(4-hydroxyphenyl)arachidonylamid (AM404), tvořený z paracetamolu 
působením FAAH (Sinning et al., 2008), ale že se uplatní ještě jiný centrální mechanismus 
účinku paracetamolu na úrovni mozku a míchy. Pokud by tomu tak nebylo, efekt kombinace 
URB597/paracetamol by nepřesáhl analgetický účinek samotného URB597. Látkou URB597 
zprostředkované zablokování FAAH, při němž se netvoří antinocicepčně aktivní metabolit 
paracetamolu AM404, nepotlačilo ani nezvýšilo analgetickou aktivitu paracetamolu. Naproti 
tomu u kombinace URB597/diklofenak byla pozorována supra-aditivita analgetického účinku. 
Pozorování učiněná v předkládané disertační práci tak potvrdila nedávno publikovanou 
synergii URB597 a diklofenaku pozorovanou v testu peritoneálního dráždění u myší (Naidu et 
al., 2009). Uvedené nálezy přispívají k přesvědčení, že inhibice cyklooxygenáz nemá pro 
mechanizmus účinku paracetamolu takový význam jaký má v mechanismu účinku 
diklofenaku.  
 
4. 4. L-NAME + paracetamol, L-NAME + diklofenak, L-NAME + URB597 
 
 V testu peritoneálního dráždění jsme pozorovali sub-aditivitu antinocicepčního 
působení L-NAME v kombinaci s paracetamolem, vzájemnou aditivitu analgetického účinku 
L-NAME a diklofenaku a aditivitu u kombinace L-NAME/URB597.  
 Zjištěné hodnoty ED50 jednotlivých farmak a hodnoty experimentální ED50 a 
teoretické ED50 stanovené pro kombinace spolu s hodnotami interakčního indexu shrnují 
tabulky 7 a 8.  
 
Tabulka 7. Dávky vyvolávající 50% maximální účinek (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 

 
Tabulka 8: Hodnoty experimentální a teoretické ED50 kombinací L-NAME s paracetamolem, diklofenakem a 
URB597 a hodnoty interakčního indexu příslušné kombinace. 

L-NAME + Experimentální 
ED50 (mg/kg) 

Teoretická 
ED50 (mg/kg) 

Interakční 
index (γ) Výsledek 

Paracetamol 39,93±34,90 23,75±9,06 1,68±0,08 sub-aditivita 
Diklofenak 12,59±3,59 21,45±14,34 0,59±0,13 aditivita 
URB597 34,02±37,69 24,28±13,83 1,40±0,12 aditivita 

 
 V experimentu hodnoceném izobolografickou analýzou jsme odkryli vzájemně 
negativní interakci inhibitoru NO syntázy L-NAME a paracetamolu, proto předpokládáme, že 
alespoň část antinociceptivní aktivity paracetamolu závisí na dostupnosti NO. Zároveň jsme 
nepozorovali vzájemnou interakci antinocicepčního působení inhibitoru NO syntázy a 
inhibitoru cyclooxygenázy, kombinace L-NAME/diklofenak hodnocená izobolografickou 
analýzou vyústila ve vzájemně aditivní efekt látek. Z výsledku naší studie vyplývá, že 
systémy NOS a COX v modulaci viscerální bolesti u myší na sobě nejsou vzájemně závislé a 
každý systém přispívá k nocicepci vlastním mechanismem. Podobně L-NAME působil 
inhibici NO syntázy, ale nijak neovlivnil analgetický efekt URB597 (adice účinků). 
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Mechanismy inhibice NO syntázy a inhibice FAAH se proto pravděpodobně vzájemně 
neovlivňují.  
 
4. 5. Účinek karageninu, paracetamolu a jejich kombinace na hladinu glycinu v 
periakveduktální šedi 
 
 Abychom v mikrodialyzačním experimentu neplýtvali náročnou operací připravenými 
zvířaty, určili jsme analgetickou dávku paracetamolu, která bude objektivně působit proti 
karageninem způsobené zánětlivé bolesti u zvířat nejprve v plantar testu. 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 v plantar testu v době 
maxima zánětlivé bolesti (4. hod po aplikaci karageninu do pravé zadní planty potkanům). 
 Ve vlastním mikrodialyzačním experimentu jsme pracovali se třemi skupinami zvířat, 
z nichž jedna byla skupina kontrolní neovlivněná farmakem a ani zánětlivou bolest působící 
látkou, karageninem. Další dvě skupiny tvořila zvířata, jimž byla karageninem navozena 
bolest. Části z těchto zvířat byl k úlevě od bolesti podán per os paracetamol 300 mg/kg. 
 Celkem bylo do pokusu zařazeno 18 zvířat, u nichž bylo histologicky prokázáno 
zavedení kanyly do oblasti PAG. Nalezené koncentrace glycinu v PAG u jednotlivých skupin 
zvířat zobrazuje graf na obrázku 5. 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 (obr. 5), intraplantární (i. pl.) 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.   

 
Obr. 5. 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 (destilovaná voda p.o. a i.pl. 150 μl 0,9% NaCl).  
 
 Ovlivnění hladin glycinu v PAG může být jedním z mechanismů účinku paracetamolu 
na supraspinální úrovni. 
 
4. 6. Vliv (S)-3,4-DCPG na nalezené hladiny glutamátu, GABA a serotoninu v CeA 
 
 Do mikrodialyzačního experimentu, ve kterém jsme zkoumali nocicepční okruhy CeA 
a účinky agonisty mGlu8 receptorů, látky (S)-3,4-DCPG, bylo zařazeno celkem 34 potkanů. 
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Hladiny glutamátu, GABA a serotoninu jsme měřili u zvířat testovaných současně na termální 
hyperalgesii v plantar testu. 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 aplikován 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 aplikováno 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. Průměrná bazální koncentrace 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 a jsou popsány 
obrázky 6, 7 a 8. Agonista mGlu8 receptorů, (S)-3,4-DCPG, v plantar testu působil proti 
bolesti (obr. 9). 
 Průměrná bazální hodnota glutamátu nalezená v CeA byla 32±3 pmol/10 μl (n = 9 
zvířat); průměrná bazální hodnota GABA v CeA odpovídá 0.98±0.59 pmol/10 μl (n = 9 
zvířat). Průměrná bazální hodnota serotoninu v CeA byla 22±2 fmol/20 μl (n = 9 zvířat). 

 
Obr. 6. Hodnoty hladiny extracelulárního glutamátu měřené před, při a po perfuzi umělým cerebrospinálním 
mokem (ACSF) 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. 
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Obr. 7. Hodnoty extracelulární hladiny GABA měřené před, při a po perfuzi umělým cerebrospinálním mokem 
(ACSF) 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. podáním 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. 

 
Obr. 8. Hodnoty hladiny extracelulárního serotoninu měřené před, při a po perfuzi umělým cerebrospinálním 
mokem (ACSF) 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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Obr. 9. Doba latence do odtažení končetiny během mikrodialýzy v centrální amygdale po aplikaci 
fyziologického roztoku (150 μl) nebo karageninu (150 μl, 1% roztoku) do pravé planty. Doba perfuze ACSF 
nebo (S)-3,4-DCPG (10 μM, 30 min) do CeA je znázorněna silnou čárkou v grafu. Aplikace karageninu 
způsobila snížení v době latence do odtažení končetiny s maximem ve 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 analgesii. 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). 
 
 Výsledky znázorněné na obrázcích 6–9 demonstrují antinocicepční působení (S)-3,4-
DCPG podaného intrathékální infúzí do oblasti CeA. Látka v modelu karageninem navozené 
zánětlivé bolesti potlačila termální hyperalgesii u potkanů (obr. 9). Analgetický účinek (S)-
3,4-DCPG byl přitom doprovázen zvýšením hladin glutamátu a serotoninu a snížením hladin 
GABA v CeA (obr. 6,7,8). Dosažené výsledky jsou v souladu s dříve publikovanou prací, v 
níž (S)-3,4-DCPG působil proti bolesti v modelu kaolinem a karageninem navozené artritidy 
kolenního kloubu (Palazzo et al., 2008). Receptory mGlu8 v CeA se v budoucnu mohou stát 
cílem působení farmak.  
 
4. 7. Vliv (S)-3,4-DCPG a AMN082 na hladiny glutamátu a GABA ve striatu 
neuropatických potkanů 
 
 Do mikrodialyzačního experimentu, ve kterém jsme zkoumali bolest a látky 
ovlivňující mGlu8 a 7 receptory, (S)-3,4-DCPG a AMN082, bylo zařazeno celkem 18 
potkanů, u nichž bylo histologicky ověřeno zavedení kanyly do striatální oblasti. Hladiny 
aminokyselin glutamátu (Obr. 10) a GABA (Obr. 11) jsme měřili u zvířat trpících 
neuropatickou bolestí a u zvířat normálních (bez neuropatické bolesti). Během mikrodialýzy 
byla u všech zvířat hodnocena termální hyperalgesie v plantar testu (Obr. 12).  
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Obr. 10. Hodnoty hladiny extracelulárního glutamátu měřené před, při a po perfuzi umělým cerebrospinálním 
mokem (ACSF) 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. 
 

 
Obr. 11. 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. 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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Obr. 12. 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 působilo bolest v porovnání s obdobím mikrodialýzy před podáním léčiva a to až do konce 
mikrodialýzy. * změna oproti bazální hladině; p < 0,05; one way ANOVA (Neuman-Keuls test). 
 
 Během mikrodialýzy jsme u neuropatických zvířat zaznamenali obrovský nárůst 
hladin glutamátu v oblasti striata po podání mGlu8 agonisty (S)-3,4-DCPG (obr. 10), avšak 
žádnou změnu po podání mGlu7 agonisty AMN082 (obr. 11) oproti bazálním koncentracím 
mediátorů změřených před podáním léčiv. Podání týchž látek zvýšilo v obou případech 
hladinu GABA ve striatu oproti jejím bazálním koncentracím. V disertační práci se objevily 
výsledky zcela nové. Součástí mikrodialyzačních experimentů ve striatu bylo také hodnocení 
vlivu zavedení kanyly do této oblasti na motorické funkce zvířat, přičemž v testu rotující 
tyčky nebyla pozorována u potkanů žádná porucha motorických funkcí.  
 
5. 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). Výsledky jsou shrnuty v tabulce 
9. 
 
Tab. 9. 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  ↑   
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 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 
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, který 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 10 shrnuje hlavní výsledky, kterých jsme dosáhli v tomto směru výzkumu 
 
Tabulka 10. Výsledky stanovení neurotransmiterů zapojených do přenosu bolesti a jejich ovlivnění použitými 
analgetiky. 
Mozková 
struktura 

Stanovovaný 
mediátor Použitý model bolesti Léčivo Hlavní efekt 

PAG ggllyycciinn  

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 
gglluuttaammáátt  
GGAABBAA  

sseerroottoonniinn  

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 gglluuttaammáátt  
GGAABBAA  

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 

 
 Hlavním zjištěním v mikrodialýze bylo, že karageninem indukovaný zánět (zánět 
plosky nohy) vede ke zvýšení extracelulární koncentrace glycinu v PAG a že paracetamol toto 
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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. 
  
6. Seznam zkratek 
A – anterior – vpřed od Bregmova švu 
ACSF – artificial cerebrospinal fluid (umělý mozkomíšní mok) 
AM404 - N-(4-hydroxyphenyl)arachidonylamid 
AMN082 - N,N'-dibenzhydrylethan-1,2-diamin dihydrochlorid 
ANOVA – analysis of variance (analýza rozptylu) 
CeA – centrální amygdala 
ED50 – střední efektivní dávka (dosis efectiva media)  
FAAH – fatty acid amido hydrolase (hydroláza amidů mastných kyselin) 
GABA – kyselina gama-aminomáselná 
HPLC – high performance liquid chromatography (vysokoúčinná kapalinová chromatografie) 
i.p. - intraperitoneální 
i.pl. – intraplantární 
L – laterálně (stranou od Bregmova švu) 
L-NAME - Nω-nitro-L-arginin methyl ester 
MPE – maximal possible effect (maximální dosažitelný účinek) 
MS – mez spolehlivosti 
NBD-Cl – 4-chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol 
NO – oxid dusnatý 
p.o. – per os 
PAG – periaqueductal gray (periakveduktální šeď) 
(S)-3,4-DCPG – (S)- 3,4-dikarboxyphenylglycin 
SEM – standard error of the mean (střední chyba průměru) 
SNI – spared nerve injury (částečné přetětí nervu) 
URB597 – 3'-karbamoylbiphenyl-3-yl ester kyseliny cyklohexylkarbámové  
V – ventrálně od Bregmova švu 
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