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ABSTRAKT 

V této bakalářské práci byla rozvedena problematika opiátových receptorů se 

zaměřením na µ opiátový typ. Práce byla rozdělena na dva hlavní oddíly - literární 

úvod a experimentální část. Cílem teoretické části práce bylo shrnutí dostupných 

informací o  µ-typu opiátového receptoru z   hlediska morfologického a 

farmakologického. Důraz byl kladen také na vzájemné interakce µ receptoru 

s ostatními typy opiátových receptorů. Hlavním cílem experimentální části práce bylo 

stanovit počet opiátových receptorů všech tří typů v mozkové kůře potkana, tedy určit 

celkové množství vazebných míst v této tkáni. Stanovení bylo provedeno metodou 

vazebných pokusů s radioaktivně značenými ligandy. Sledována byla specifická vazba 

neselektivního antagonisty opiátových receptorů [3H]diprenorphine k receptorům 

v preparátu hrubých membrán z mozkové kůry dospělého potkana. Maximální vazebná 

kapacita tkáně byla stanovena 236 fmol na miligram proteinů a hodnota rovnovážné 

disociační konstanty [3H]diprenorphine byla určena 149 pmol dm–3. Všechny vazebné 

pokusy byly provedeny v saturačním uspořádání a byly hodnoceny pomocí nelineární 

regresní analýzy. 
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ABSTRACT 

The topic of the opioid receptors was analyzed in this work, particularly the  

µ-type. The whole research was divided into two parts - the theoretical summary and 

the experimental part. The main goal of the theoretical part was to summarize the 

known facts about µ-type of opioid receptors from the morphological and 

pharmacological point of view. The stress was also laid on the interactions between 

µ receptor and the other types. The main goal of the experimental part was to determine 

the total number of the opioid receptors of all three types in the rat cortex, thus assess 

the total number of binding sites in this tissue. This assignment was performed by the 

binding experiments with radiolabeled ligands. The specific bound of the nonselective 

antagonist [3H]diprenorphine was observed.  This experiment was carried out in the 

sample of brain tissue from the cortex of an adult rat. The maximum binding capacity 

of this tissue was determined to be 236 fmol in a milligram of proteins and the 

equilibrium dissociation constant was 149 pmol dm–3. All of the performed 

experiments were carried out in the saturation layout and were analyzed by the 

nonlinear fit of the data.  
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SEZNAM ZKRATEK A POUŽITÝCH SYMBOL Ů 

 

λ vlnová délka [nm] 

A absorbance  

AC adenylát cykláza 

B specifická vazba 

BCA kyselina bicinchonininová 

BSA hovězí sérový albumin 

Bmax celkový počet vazebných míst ve tkáni 

c molární koncentrace [mol.l–1] 

(c)AMP (cyklický) adenosin monofosfát 

CNS centrální nervová soustava 

DAMGO [D-Ala2,N-Me-Phe4,Gly-ol5]enkefalin 

DPDPE [D-Pen2,5]enkefalin 

EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová 

F koncentrace volného radioligandu 

GDP/GTP guanosin difosfát/ guanosin trifosfát 

Kd rovnovážná disociační konstanta komplexu ligand-receptor 

m hmotnost [kg] 

Mr relativní molekulová hmotnost 

mRNA mediátorová/ informační ribonukleonová kyselina 

PEI polyethylenimin 

pH záporný dekadický logaritmus koncentrace oxoniových iontů 

SEM směrodatná odchylka střední hodnoty 

TRIS tris(hydroxymethyl)aminomethan 
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1 ÚVOD 

Společným znakem všech živých organismů je schopnost vnímat vnější podněty a 

reagovat na ně. Děje se tak na základě mnoha signalizačních kaskád, pomocí kterých je 

vnější podnět (signál) přepraven do buňky. Signál může mít povahu jak fyzikální (tlak, 

teplota), tak chemickou. Signály jsou do buněk předávány vazbou signální molekuly na 

specifický protein buňky (receptor). Každá buňka dokáže odpovědět jen na ty signály, 

pro které má exprimovaný příslušný receptor. To je důvodem, proč každá buňka 

reaguje na jiný druh podnětu.  Receptor je protein umístěný buď na povrchu buňky 

v její plazmatické membráně a nebo uvnitř buňky. Každý receptor má svá typická 

specifická místa, na něž se váží signální molekuly (hormony, neurotransmitery, léčiva) 

a vyvolávají příslušnou odpověď organismu. Na receptory se někdy pohlíží jako na 

statické proteinové celky, je však důležité si uvědomit, že receptory jsou dynamické 

struktury, které mohou zaujímat mnoho konformací, mohou mezi sebou vzájemně 

interagovat, případně se spojovat do dimerních a vícemerních celků [1].  

Opiátové receptory řadíme mezi receptory spřažené s G-proteiny (GTP vázající 

proteiny). Jsou lokalizovány v plazmatické membráně buňky, část jejich proteinového 

řetězce na povrchu buňky přijímá signály z vnějšího prostředí a vnitřní část receptoru je 

spojena s regulačními mechanismy uvnitř buňky. Endogenními ligandy těchto 

receptorů jsou endogenní opiátové peptidy - endorfiny. Látky opiátového charakteru, 

jako je morfin, heroin nebo kodein, mají široké fyziologické i farmakologické účinky. 

S činností opiátových receptorů souvisí dva důležité pojmy: tolerance a závislost 

vznikající při dlouhodobém podávání opiátů. Tolerance je projevem adaptivních změn 

receptoru, kdy stejná dávka postupně vyvolává menší odpověď. Závislost je způsobená 

změnami v organismu, které jsou vyvolané chronickým podáváním návykových látek. 

Projeví se v podobě abstinenčních příznaků při náhlém ukončení jejich příjmu.  

Dosud jsou známy tři typy opiátových receptorů, které se označují písmeny řecké 

abecedy: µ (mí), δ (delta) a κ (kappa). Objevení těchto typů předcházelo mnoho 

pokusů. Zejména v sedmdesátých letech byly oblíbené vazebné pokusy s radioaktivně 

značenými ligandy. V roce 1976 bylo prohlášeno, že existují tři skupiny opiátových 

receptorů: µ, κ a σ (sigma), rok poté byly objeveny ještě δ receptory [2]. Později se 

vědci shodli, že sigma receptory farmakologicky neodpovídají skupině definované jako 
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opiátové receptory a byly z ní vyřazeny. Těmto objevům předcházelo nalezení 

přirozených opiátů - endomorfinů, zkráceně endorfinů. Další výzkumy směřovaly ke 

klonování receptorů, což umožnilo jejich podrobnější zkoumání z hlediska 

morfologického a farmakologického. 

Cílem této bakalářské práce je:  

Shrnout poznatky o µ-typu opiátového receptoru s důrazem na morfologii, 

farmakologii a interakce s ostatními typy opiátových receptorů v teoretické části.  

Stanovit celkové množství všech typů opiátových receptorů v mozkové kůře potkana 

metodou vazebných pokusů s radioaktivně značenými ligandy v praktické části. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Typy opiátových receptorů 

Jak již bylo řečeno, rozeznáváme µ-, δ- a κ-typy opiátových receptorů, které se 

liší aminokyselinovým složením svého proteinového řetězce, specifitou vazby 

k jednotlivým opiátovým ligandům, a tím i fyziologickými účinky na organismus. 

Každý typ opiátového receptoru je kódován jiným genem. Nicméně struktura 

jednotlivých typů opiátových receptorů je velmi podobná, aminokyselinové složení je 

shodné ze 60% [3]. Největší podobnost je v transmembránových oblastech, až 76%, 

naopak extracelulární části receptorů jsou velmi odlišné. Všechny výše uvedené typy 

receptorů mají i své podtypy.  Jednotlivé podtypy jsou kódovány stejným genem a 

rozdíly vznikají až v posttranskripčních modifikacích syntetizované mRNA[1].  

Celkový počet typů a podtypů receptorů je zatím předmětem diskuzí. 

Pro µ receptory jsou typickými endogenními ligandy β-endorfiny a enkefaliny, 

mezi významné exogenní ligandy patří morfin a DAMGO ([D-Ala2,N-Me-Phe4,Gly-

ol5]enkefalin). Aktivace tohoto typu receptoru vyvolává snížené vnímání bolesti, 

zpomalení dýchání, euforii, ztrátu tělesné hmotnosti, uvolnění prolaktinu a snížení 

motility střev [4]. Tyto receptory dokáží také zprostředkovat účinky jiných, než 

opiátových drog, například kanabinoidů, alkoholu nebo nikotinu. Aktivace µ receptorů 

je výrazně spojena se vznikem tolerance [1].  

Pro δ receptor jsou specifickými endogenními ligandy leucin- a methionin- 

enkefaliny, mezi exogenní ligandy patří DPDPE ([D-Pen2,5]enkefalin). Aktivací 

δ receptorů dochází k potlačení strachu a deprese. Je prokázáno, že δ receptory mohou 

funkčně spolupracovat s µ receptory a podporovat tak jejich činnost. Například 

navázání specifické molekuly na δ receptor sníží vnímání bolesti, které je regulováno 

přes µ receptor [5]. 

 Poněkud odlišné jsou κ receptory, pro které jsou typické opačné funkce, než 

u µ a δ receptorů [6]. Aktivací κ receptorů dochází k potlačení příjemných pocitů 

vyvolaných aktivací µ receptoru, a tím i k potlačení vzniku závislosti plynoucí 

z chronického užívání morfinu [7]. Schopnost vázat se na κ receptory má dynorfin A a 

ketocyklazocin.  
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Kromě výše zmíněných látek, které receptory aktivují, se mohou na všechny typy 

receptorů vázat látky jako naloxon, naltrexon a další, které jejich činnost potlačují [8].  

2.2 Morfologie µ receptoru 

Z hlediska lékařského využití je významným typem µ receptor, který specificky 

váže morfin a zprostředkovává jeho bolest potlačující účinky. Tento receptor má 

několik různých podtypů, které se liší fyziologickým účinkem. Většina zdrojů uvádí 

dva podtypy [3][4], jiné zdroje hovoří o třech i více podtypech [1][5]. Mí receptor se 

skládá, stejně jako ostatní typy receptorů, z dlouhého polypeptidového řetězce.  Délka 

řetězce je u každého rodu obratlovců různá, µ-receptor potkana se skládá z 398 

aminokyselinových zbytků, µ-receptor člověka jich má přesně 400 [9][3][10]. 

Polypeptidový řetězec sedmkrát prochází plazmatickou membránou a vznikají tak tři 

extracelulární a tři intracelulární smyčky, N-konec polypeptidového řetězce je vně 

buněčné membrány, C-konec uvnitř. V první a ve druhé extracelulární smyčce je 

přítomen cystein, který tvoří disulfidickou vazbu (Obr. 2.1). C-konec polypeptidového 

řetězce obsahuje dva cysteinové zbytky, které ve spojení s plazmatickou membránou 

tvoří ještě čtvrtou a pátou intracelulární smyčku [11], starší zdroj uvádí tvorbu pouze 

jedné smyčky [3], jiný zdroj tvorbu těchto smyček neuvádí vůbec [4][12]. Oblast čtvrté 

a páté smyčky řetězce je až k druhému cysteinovému zbytku vysoce konzervativní a 

vyskytuje se u všech podtypů opiátových receptorů. Tvorba těchto intracelulárních 

smyček hraje důležitou roli ve spojení opiátových receptorů s proteiny signalizační 

kaskády.  

Mí receptory se velmi rychle obnovují a právě v tomto procesu hraje opět 

důležitou roli C-konec polypeptidového řetězce. Nejprve musí proběhnout endocytóza 

receptoru, která je iniciována navázáním specifické molekuly na C-koncovou 

cytoplazmatickou doménu [13]. Poté se receptor může buď vrátit do plazmatické 

membrány, čímž se zvýší senzitivita buňky k danému podnětu, nebo může být 

dopraven do lysozomu, kde je degradován. Tento proces hraje důležitou roli 

v regulačních procesech buňky. 
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Obr. 2.1 Struktura µ opiátového receptoru; černě jsou vyznačeny aminokyseliny 

přítomné ve všech typech receptorů, šedivě jsou vyznačeny aminokyseliny přítomné 

ještě buď v δ nebo v κ receptorech a bílé jsou aminokyseliny specifické pro  

µ receptor [14]. 

 

2.3 Farmakologie µ receptoru 

Každý typ receptoru váže různé skupiny látek (ligandů). Existují dva základní 

druhy: agonisté a antagonisté. Po navázání látky ze skupiny agonistů, dochází ke 

stimulaci receptoru, přenosu signálu do buňky a k vytvoření buněčné odpovědi. Při 

interakci receptoru s antagonistou k přenosu signálu nedochází, receptor není 

aktivován. Ligandy lze dále rozdělit na specifické a nespecifické. Nespecifický ligand 

se dokáže s podobnou afinitou vázat na více typů receptorů. Příkladem takového 

ligandu je agonista morfin nebo antagonista naloxon. Specifické ligandy jsou látky, 

které upřednostňují vazbu na jeden typ receptoru, jejich afinita k němu je minimálně 

stonásobná oproti afinitám k ostatním typům receptorů. Pro µ receptor je to především 
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DAMGO. Přestože jsou si receptory strukturně velmi příbuzné, dokáže ligand 

jednotlivé typy spolehlivě rozlišovat [14].  

Při zkoumání specifických vlastností jednotlivých ligandů je problémem  

ko-exprese receptorů, což znemožňuje zkoumat účinek konkrétního ligandu na jeden 

typ receptoru. Řešením je klonování receptorů, díky kterému lze receptory sledovat 

izolovaně, případně tvořit modifikované receptory [9]. V řadě pokusů byla zkoumána 

afinita ligandů k modifikovanému receptoru, jejichž cílem bylo nalezení částí 

nezbytných pro vazbu ligandu [3]. V jedné studii se ukázalo, že N-konec na vázání 

ligandů nemá žádný vliv a důležitou roli hraje až první extracelulární smyčka. 

Například od δ receptoru se tato smyčka liší pouze sedmi aminokyselinami (Obr. 2.1). 

Právě tyto aminokyseliny jsou klíčové pro rozpoznávání mezi µ a δ receptorem [14]. 

Jiný výzkum naopak přikládá rozhodující význam druhé a třetí intracelulární smyčce, 

stejně jako N-konci polypeptidového řetězce [9]. Dále se ukázalo, že na afinitu ligandů 

mají vliv sodíkové ionty, jejichž přítomnost zvyšuje afinitu receptoru pro některé 

antagonisty a afinitu k agonistům snižuje.  

Spekuluje se, která část receptoru je klíčová pro spojení s dalšími proteiny 

signalizační kaskády. Podle [3] k tomuto účelu slouží druhá transmembránová doména, 

konkrétně zde přítomná kyselina asparagová. Její nahrazení kyselinou glutamovou 

nemá na spojení s G-proteiny žádný vliv na rozdíl od jejího nahrazení za asparagin. 

Tento pokus ukazuje, že záporný náboj v druhé transmembránové doméně je nezbytný 

pro optimální spojení receptoru s G-proteiny signalizační kaskády [3]. Jiné studie 

ukázaly, že existuje více než jedna funkční konformace receptoru, což způsobuje 

obrovskou farmakologickou diverzitu. Dalším možným důvodem diverzity účinku 

opiátových receptorů je popsaná tvorba dimerních i oligomerních celků stejných 

i odlišných receptorových typů [9]. 

2.4 Signalizační kaskáda 

Signalizační kaskáda je soubor procesů, které se odehrají od navázání signální 

molekuly na receptor až po vyvolání konkrétní buněčné odpovědi. Obecným projevem 

činnosti opiátových receptorů je utlumení nervového přenosu. Tento útlum µ opiátový 

receptor realizuje interakcí s trimerními G-proteiny třídy Gi/Go. 
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Mí receptor se skládá ze sedmi helikálních transmembránových oblastí. 

Navázáním signální molekuly na extracelulární část receptoru dojde ke změně pozice 

třetího, šestého a sedmého helixu, čímž se změní intracelulární struktura receptoru. 

Tato konformační změna umožní interakci receptoru s dosud neaktivním G-proteinem 

přítomným na vnitřní straně plazmatické membrány, čímž dojde k jeho aktivaci.  

G- protein je trimerní struktura skládající se z podjednotek α, β a γ. V neaktivním stavu 

váže jeho α podjednotka GDP, po interakci s receptorem se GDP uvolní a naváže se 

GTP, čímž se G-protein aktivuje. V aktivovaném stavu se komplex G-proteinu rozdělí 

na α podjednotku a βγ komplex. Obě části jsou schopné difundovat v plazmatické 

membráně a předávat signál dalším přítomným proteinům. Délka trvání signálu je 

řízena podjednotkou α, která má vnitřní GTPázovou aktivitu a po čase dojde 

k hydrolýze vázaného GTP na GDP, G-protein se vrátí do neaktivního trimerního 

uspořádání [1].  

Opiátovým receptorem aktivovaná α podjednotka trimerního G-proteinu třídy 

Gi/Go. inhibuje činnost adenylát cyklázy (AC). Enzym AC syntetizuje cAMP z AMP, 

které je významnou signální molekulou (druhým poslem). Přenáší signál k enzymům 

přítomných v cytosolu, v jádře nebo v cytoplazmatické membráně a je klíčovou 

molekulou pro spouštění fosforylace v buňce. Může vyvolat krátkodobou nervovou 

inhibici aktivací proteinkináz v buňce nebo může vyvolat dlouhodobý efekt fosforylací 

proteinů ovlivňujících transkripci genů [1]. V této signalizační kaskádě je neméně 

důležitý mechanismus jejího vypnutí, to zajišťuje enzym cAMP fosfodiesteráza, který 

štěpí cAMP zpět na AMP a tím signál ruší [4].  Byly popsány i případy, kdy je AC 

naopak stimulována při aktivaci opiátových receptorů. Tato stimulace je výsledkem 

interakce AC s aktivním βγ komplexem a je tak produkováno zvýšené množství 

cAMP [14].   

Dalším mechanizmem jak opiátové receptory tlumí činnost nervové soustavy je 

interakce s iontovými kanály. Opiátové receptory umístěné na presynaptických 

membránách blokují činnost napěťově závislých vápníkových kanálů, čímž brání 

uvolňování neurotransmiterů do synaptické štěrbiny a snižují vzrušivost buňky. Toto je 

principem analgetického působení látek opiátového charakteru [4][10]. Jiným 

mechanismem pro snížení citlivosti buňky je znemožnění vzniku akčního potenciálu. 

Toho je dosaženo otevřením iontových kanálů pro draslík, což způsobí jeho proudění 
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ven z buňky. V klidovém stavu je membrána polarizovaná, uvnitř převládá záporný 

náboj. Hodnota klidového membránového potenciálu se pohybuje v rozmezí od -70 mV 

do -90 mV. Otevřením draslíkových kanálů dojde k hyperpolarizaci membrány a tím 

i k inhibici nervového přenosu [3][10].  

Činnost opiátových receptorů, jak bylo popsáno, většinou utlumuje aktivitu 

nervové soustavy, přesto však existují  druhy opiátů s povzbudivými účinky. Stimulace 

nervové soustavy je dosaženo nepřímou cestou skrze systém inhibičních a 

disinhibičních procesů. Aktivací opiátových receptorů v presynaptické membráně je 

inhibováno uvolňování kyseliny γ-aminomáselné, což je inhibiční neurotransmiter. To 

má za následek neustálé uvolňování dopaminu a stimulaci příslušných receptorů, což 

vede k stimulaci organismu [4]. Přímé propojení opiátových receptorů se stimulačními 

mechanismy zatím nebylo prokázáno [3]. 

2.5 Vlastnosti morfinu 

Nejznámějším zástupcem látek opiátového charakteru je silně psychoaktivní 

molekula - morfin. Byl izolován již v roce 1804 z opia a masivně byl používán ve 

2. světové válce jako prostředek tišící bolest. Molekula morfinu se skládá z celkem pěti 

uhlíkových cyklů. Jsou to benzenové jádro, tři šestičlenné cykly, z nichž jeden je 

dusíkatý heterocyklus a posledním je pětičlenný kyslíkatý heterocyklus (Obr. 2.2). 

Důležitou roli hraje fenolová skupina na třetím uhlíku, hydroxylová skupina na šestém 

uhlíku a terciární dusík v heterocyklu. Methylací hydroxylové skupiny na třetím uhlíku 

vzniká kodein, zatímco heroin je acetylovaný 

morfin na uhlíku tři a současně i šest. Terciární 

dusík je důležitý pro analgetické působení morfinu, 

pokud změníme dusík na kvartérní, není už schopen 

prostoupit do centrálního nervového systému, čímž 

se jeho účinky podstatně snižují. Na analgetické 

působení morfinu má dále vliv jeho optická aktivita, 

pouze levotočivý izomer je fyziologicky aktivní 

látka [4]. 

Při perorálním podání morfinu pouze 40 až 

50 % dávky pronikne do nervového systému. 

O
N

CH3

H

OH

OH

Obr. 2.2 Strukturní vzorec   
………….morfinu 
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Důvodem je špatná rozpustnost v tucích, ionizace molekuly při fyziologickém pH a 

rychlá konjugace s kyselinou glukuronovou při průchodu játry.  

Aby mohl být morfin z těla vyloučen, musí proběhnout řada reakcí měnících jeho 

strukturu a polaritu. Tato přeměna probíhá v játrech a je souhrnně označována jako 

proces biotransformace a je rozdělena na dvě fáze. První fáze je zprostředkována 

činností mikrosomálních enzymových systému, zejména cytochromem P450, a skládá 

se převážně z oxidoredukčních dějů. Malá část morfinu je přeměněna demethylací na 

normorfin, případně methylací na kodein. Druhá fáze biotransformace sestává se 

syntetických reakcí a je katalyzována enzymem UDP-glukuronosyltransferáza. Dochází 

ke konjugaci morfinu s kyselinou glukuronovou. Vzniká morfin-6-glukuronid, který má 

analgetické účinky, a morfin-3-glukuronid v poměru 6:1. Poločas eliminace morfinu je 

přibližně 120 minut. Některá farmaka jako je diklofenak, naloxon, benzodiazepiny a 

heterocyklická antidepresiva mohou narušit průběh biotransformace morfinu, 

konkrétně jeho konjugaci s kyselinou glukuronovou, a tím eliminaci zpomalit [4].  

Chronické působení morfinu má za následek zvýšenou aktivaci opiátových 

receptorů a s tím spojený rozvoj tolerance. Dochází ke změnám v signalizační kaskádě, 

k znemožnění interakce receptoru s G-proteinem a k snížení celkového počtu receptorů 

přítomných v plazmatické membráně [15]. Jiná studie změnu počtu receptorů popírá 

[16]. Výše uvedené účinky morfinu jsou způsobeny změnami ve fosforylaci buněčných 

proteinů (adenylát cykláza, β podjednotka G-proteinu a dalších), čímž se mění jejich 

schopnosti asociace. Fosforylace AC způsobí zvýšení její citlivosti vůči βγ komplexu, 

který její činnost stimuluje. Původně inhibiční spojení opiátový receptor - AC, 

zprostředkované α podjednotkou Gi-proteinu, je vystřídáno stimulačním spojením 

s βγ komplexem [15]. Fosforylované βγ komplexy dále interagují se serin/threonin 

kinázami, které způsobují fosforylaci příslušných aminokyselin na receptoru, vlivem 

čehož dochází k jeho desenzitizaci [15]. Celý mechanizmus vzniku tolerance zatím 

není znám. Chronické podávání morfinu má řadu vedlejších účinků jakými je potlačení 

činnosti dýchací soustavy, nízký tlak, snížení motility střev, uvolnění histaminu, což 

má za následek zčervenání pokožky a kopřivku nebo stimulaci chemoreceptorů, což 

způsobuje nevolnost a zvracení.  

Mechanizmus vzniku fyzické závislosti na morfinu je předmětem zkoumání. 

Předpokládá se, že klíčová je role µ receptorů v možné kombinaci s δ receptory. 
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Z tohoto hlediska je zajímavá protichůdná činnost µ/δ a κ receptorů. Aktivace  

κ receptorů vede k potlačení nepříjemných vedlejších účinků zprostředkovaných 

aktivací µ receptorů. Fyzická závislost je syndrom, který se objevuje při opakovaném 

podávání morfinu. Po náhlém ukončení příjmu nebo při současném podávání 

kompetitivních antagonistů morfinu se dostavují abstinenční příznaky. Mezi nejčastější 

patří zimnice, slzení, husí kůže, bolesti svalů a ztráty tělních tekutin [7].  

Další studie ukázaly, že účinky morfinu jsou odlišné v závislosti na pohlaví 

jedince. Při nízkých dávkách morfinu jsou účinky shodné, rozdíly nastávají až při 

středních a velkých dávkách do 30mg/kg. Výsledkem je zjištění, že samičky potkanů 

daleko lépe snáší i vyšší dávky morfinu, na rozdíl od samečků, kde příjemné pocity 

opadly již s dávkou kolem 15 mg/kg [17]. Zatím nejsou známy studie, které by 

podobné rozdíly sledovaly u lidí. 

2.6 Interakce receptorů 

Vztahy mezi receptory mají zásadní vliv na výsledný účinek aplikované látky. 

Receptory spolu mohou interagovat mnoha způsoby. Rozlišujeme interakce místní, 

které se týkají receptorů ve stejné tkáni, a interakce vzdálené, které popisují vztah 

receptorů v odlišných tkáních a mohou se uskutečnit například mezi receptory 

přítomnými v mozku a v míše. Místní i vzdálené interakce lze rozdělit podle jejich typu 

na funkční, které ovlivňují činnost receptoru, a fyzické, kde dochází k přímému 

spojování receptorů do dimerních i vícemerních celků. Rozlišujeme symetrické, 

asymetrické, potenciační a inhibiční funkční interakce. Pokud jsou receptory 

v asymetrickém vztahu, činnost jednoho receptoru ovlivňuje činnost druhého, ale 

naopak to neplatí. V symetrickém vztahu se receptory ovlivňují vzájemně. Tento vliv 

může být potenciační, tedy stimulační a nebo inhibiční, kdy je činnost receptoru 

potlačována [5]. Obecně platí, že spolu mohou interagovat receptory stejných i různých 

druhů. 

Nyní se předpokládá, že opiátové receptory se nevyskytují samostatně, ale 

většinou v podobě homo-oligomerních nebo hetero-oligomerních celků. Doposud není 

jasné, jestli se všechny receptory vyskytují v podobě homomerů a heteromerů nebo zda 

existují i samostatné receptory. Redukčním působením dochází ke vzniku 

disulfidických vazeb v extracelulárních smyčkách receptorů, a tím k jejich spojování. 
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Důležitou roli při interakcích receptorů hrají i jejich intracelulární C-konce. Zatím byly 

popsány homomerní celky µ-µ, δ-δ, κ-κ a pouze µ-δ a δ-κ heteromerní komplexy. 

Vznik receptorových komplexů je důležitý například při amplifikaci signálu, protože 

aktivací jednoho receptoru se zároveň aktivuje i druhý [11].  

Příkladem vzniku hetero-oligomerů je µ-δ komplex, který má zcela nové 

farmakologické vlastnosti oproti samotnému µ a δ receptoru. Vlivem fyzického spojení 

receptorů dochází k extracelulárním změnám, čímž vzniká zcela nové vazebné místo a 

dále dochází i k intracelulárním konfirmačním změnám, což umožňuje spojení s jinými 

G-proteiny. Afinita µ-δ komplexu k selektivním ligandům pro µ a δ receptory je 

podstatně nižší a je pro obě látky stejná. Hlavním agonistou tohoto komplexu je 

deltorphin-II. Komplex je spojen s dalšími proteiny signalizační kaskády odlišnou 

cestou než je tomu u samostatně se vyskytujících receptorů. Uplatňují se G-proteiny, 

které nejsou citlivé na pertusis toxin, konkrétně Gz proteiny. Ke vzniku heteromerů 

dochází buď přímo při translaci nebo ihned po ní, později se komplex již nevytvoří 

[18]. Tyto komplexy mají význam především v předávání signálů v místech, kde 

dochází k současnému uvolňování více endogenních opiátových peptidů najednou [11]. 

Předpokládá se, že heteromery jsou podstatou několika již dříve popsaných 

receptorových podtypů, δ2 a κ2 [5].  

Opiátové receptory mohou interagovat i s ostatními typy receptorů spřažených  

s G-proteiny především s β2-adrenoreceptory. Přesný význam těchto spojení zatím 

nebyl popsán. Vázání odlišných ligandů ani inhibice AC nebyly u komplexů s δ a 

κ receptory pozorovány, zaznamenány byly pouze změny v internalizaci receptorů [11].  

Podrobná znalost receptorových interakcí umožní syntézu nových léčiv, která 

budou účinnější a zároveň jejich návykovost bude nízká. Jsou známy dimerní 

enkefaliny, které dokáží interagovat s více receptory zároveň, čímž se podstatně zvýší 

jejich účinnost [11]. 

Jedním z příkladů lokálních interakcí je propojení µ receptorů s δ a κ receptory. 

Ty mohou pozměnit analgetické působení zprostředkované µ receptorem. Interakce 

mezi µ a δ receptory je stimulační, mezi µ a κ je inhibiční. Vzhledem k velkému 

množství podtypů se předpokládá, že ne každý podtyp je schopen tvořit komplex 

s jiným receptorem, proto se ne všechny receptory interakcí účastní [5]. Dále se 

ukázalo, že podávání κ antagonisty při léčbě morfinem zabránilo rozvoji tolerance. 
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Podrobnější prozkoumání tohoto typu interakce by mohlo pomoci vyvinout opiátová 

analgetika, která by bylo možné podávat bez rizika vzniku závislosti [7].  

2.7 Výskyt µ receptoru v mozku 

K lokalizaci receptorů v mozku se používají různé metody. Zkoumání začalo 

v sedmdesátých letech vazebnými pokusy se značenými radioligandy [2], později byly 

receptory lokalizovány pomocí značených sond metodou in situ hybridizace [19], která 

sleduje výskyt mRNA příslušného receptoru. Dále se využívají imunohistochemické 

metody [20], které určují přítomnost receptoru aplikací specifických protilátek a 

metoda autoradiografie [21][22], která umožňuje přímou vizualizaci rozmístění 

receptorů vazbou radioligandu. Metodou vazebných pokusů získáme informaci 

o hustotě receptorů zastoupených ve zkoumané části mozku, naopak autoradiografie 

umožňuje lokalizovat receptor na řezu mozku s velkou přesností, ale její provedení je 

velmi náročné. Metoda in situ hybridizace neumožňuje zkoumat přímo funkční 

receptor, pouze lokalizaci jeho mRNA mechanismem hybridizace se značenou sondou 

o sekvenci komplementární k hledané mRNA. Pomocí této metody nelze sledovat 

transport receptorů z místa syntézy do ostatních částí mozku.  

Výsledky studií ukazují, že největší koncentrace µ opiátových receptorů je 

v následujících oblastech: neocortex, hippocampus, thalamus a corpus-striatum (Obr 3). 

Neocortex a corpus-striatum jsou součástí koncového mozku [23]. Neocortex tvoří jeho 

povrch a zprostředkovává smyslové vnímání - vidění, sluch, hmat. Vydává pokyny 

k pohybu. U člověka je centrem vyššího mentálního uvažování a emotivních odpovědí. 

Mí receptory jsou podle [21][24] nejvíce zastoupené v I. a IV. a podle [22] i ve III. 

vrstvě mozkové kůry. Corpus-striatum je součástí bazálních ganglií [23], která jsou 

shlukem neuronů a tvoří šedou hmotu. Jsou zanořena do bílé hmoty koncového mozku, 

takže se oblast jeví pruhovaná, odtud vychází i její název. Bazální ganglia zpracovávají 

iniciační impulsy pro pohyb. Mí receptory jsou rozmístěny ve formě malých shluků po 

celé oblasti striata [20][24]. Thalamus je součástí mezimozku [23] a je zodpovědný za 

přenos smyslových vjemů do mozkové kůry. Ovlivňuje vědomí a spánek. Poškození 

thalamu provází Parkinsonovu chorobu [25]. Mí receptory se nacházejí v celé oblasti 

thalamických jader zejména v reuniens thalamus, centrolateral thalamus a rhomboid 

thalamus [24][22]. Hippocampus je součástí limbického systému [23] a je funkčně 
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propojen s thalamem a mozkovou kůrou, ovlivňuje prostorovou paměť a navigaci. 

U člověka je klíčový pro dlouhodobou paměť a schopnost učit se [26][27]. Receptory 

jsou umístěny v pyramidových buňkách, které jsou spojeny s neurony aferentních drah. 

Mí opiátové receptory bývají nejčastěji na somatodentritické části neuronu a 

zprostředkovávají postsynaptický přenos signálu.  

 

Obr. 2.3 Anatomická stavba mozku potkana. Oblasti označené šedou barvou jsou části 

mozku s nejvyšší hustotou µ opiátových receptorů. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Chemikálie a roztoky 

Při přípravě tlumivých roztoků bylo vždy přesně navážené množství Tris base (Fluka, 

USA, čistota 99 %) rozpuštěno v deionizované vodě a pH bylo upraveno 

koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou (Penta, ČR). Dále byla použita sacharóza, 

chlorid hořečnatý (Serva, Německo) a kyselina ethylendiamintetraoctová (Lachema, 

ČR, čistota 97 %). K přípravě roztoků pro stanovení proteinů byl použit čistý hydroxid 

amonný, čistý pentahydrát síranu měďnatého, vinan sodný (Lachema, ČR), uhličitan 

sodný a bicinchonininová kyselina (Sigma-Aldrich, USA). Jako standard byl použit 

hovězí sérový albumin (Sigma-Aldrich, USA). K vazebným pokusům byl používán 

[3H]diprenorphine (American Radiolabeled Chemicals, USA) a naloxone (Sigma-

Aldrich, USA). Při měření aktivity vzorků byl používán scintilační roztok CytoScint 

(MP Biomedicals, USA). Pokud není uvedeno jinak, byly chemikálie v p.a. čistotě. 

Veškeré roztoky byly připravovány z deionizované vody Mili-Q. 

3.2 Příprava tkáně 

3.2.1 Roztoky 

Pufry:  TMES - 20 mmol dm–3 TRIS HCl, 3 mmol dm–3 MgCl2, 1 mmol dm–3 EDTA, 

250 mmol dm–3 sacharóza, pH 7,4 

 TME  - 50 mmol dm–3 TRIS HCl, pH 7,4 

3.2.2 Postup práce 

K přípravě hrubých membrán byly použity mozkové kůry tři měsíce starých 

potkanů kmene Whistar. Postup přípravy byl zpracován podle metody [28] a [29]. 

Nejprve byl připraven 10% homogenát mozkové tkáně s vychlazeným TMES pufrem 

v homogenizátoru podle Pottera (Eurostar per-b, IKA, Německo) při 1900 ot./min, píst 

pětkrát nahoru a dolů, na ledu. Jádra a zbytky buněk byly odstraněny centrifugací 

homogenátu, (centrifuga universal 30RF, Hettich, Německo), při 2500 ot./min (1000g), 

15 minut, 4 °C. Supernatant byl centrifugován 30 minut při 18 200 ot./min (40 000g), 

4 °C, (rotor 50.2TI, Beckman-Coulter, USA). Pelet byl resuspendován TME pufrem 
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o stejném objemu jako původní homogenát a inkubován 30 minut při 25 °C. Naředěný 

pelet byl poté centrifugován za stejných podmínek a ještě jednou promyt. Výsledný 

pelet byl resuspendován v TME pufru o třetinovém objemu než původní homogenát. 

Takto připravené hrubé membrány byly zamraženy v tekutém dusíku a uchovávány 

v mrazícím boxu při teplotě – 75 °C. 

3.3 Stanovení proteinů 

3.3.1 Roztoky 

Standard BSA, c = 1 mg ml–1 

Desetkrát zředěný standard BSA: 50 µl BSA + 450 µl deionizované vody 

A: 8 mg uhličitanu sodného + 1,6 mg vinanu sodného doplněno na objem 100 ml, pH 

upraveno na 11,25 pomocí 10mol dm–3 NaOH 

B: 4 mg BCA ve 100 ml deionizované vody 

C: 0,4 mg pentahydrátu síranu měďnatého v 10 ml deionizované vody 

Pracovní roztok: 1 díl roztoku C + 25 dílů roztoku B + 26 dílů roztoku A 

3.3.2 Postup práce 

Na mikrotitrační destičce byla připravena řada standardů BSA s obsahem proteinů 

v rozpětí od 0,2 µg do 50 µg proteinů ve 100 µl, viz. Tab. 3.1. Vzorky hrubých 

membrán byly nejprve naředěny destilovanou vodou (k 10 µl vzorku hrubých membrán 

bylo přidáno 990 µl deionizované vody), stanoveno bylo vždy 100 µl naředěného 

vzorku v triplikátu. Stanovení bylo provedeno BCA metodou [30].  

 

Tab. 3.1 Příprava standardních roztoků BSA s rostoucím obsahem proteinů pro 

stanovení množství proteinů ve vzorku pomocí kalibrační přímky. 

č. standardu BL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

µg BSA 0 0,2 0,5 1,0 1,5 2,5 4 6 10 15 20 30 50 

µl BSA 
(0,1 µg/µl) 

- 2 5 10 15 25 40 60 100 - - - - 

µl BSA 
(1 µg/µl) 

- - - - - - - - - 15 20 30 50 

µl H2O 100 98 95 90 85 75 60 40 - 85 80 70 50 
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Do každé jamky bylo přidáno 100 µl pracovního roztoku a destička byla 30 minut 

inkubována při teplotě 60 °C. Mikrotitrační destička byla čtena při vlnové délce 

562 nm (přístroj Synergy HT, BioTek Instruments, USA) a výsledky byly zpracovány 

v programu Gen 5, ver. 1.08. Množství proteinů ve vzorku bylo vypočteno z rovnice 

 

kde Y je absorbance vzorku, X je koncentrace proteinů ve vzorku a A, B, C jsou 

konstanty charakteristické pro dané měření, určené nelineární regresní analýzou hodnot 

absorbance  řady standardů BSA. 

3.4 Vazebné pokusy 

3.4.1 Teoretický úvod 

Vazebné pokusy s radioligandy umožňují sledovat interakce receptorů s různými 

chemickými látkami. Pomocí této metody je možné získat celkový počet vazebných 

míst v daném vzorku nebo lze pomocí selektivních ligandů určit jaké typy receptorů se 

ve tkáni nachází. Existuje více typů uspořádání vazebných pokusů, ale všechny sledují 

množství radioligandu vázaného na tkáň ve vzorku. Podle uspořádání experimentu 

rozlišujeme vazebné pokusy saturační (určení afinity radioaktivně značeného ligandu a 

maximální vazebné kapacity tkáně), kompetitivní (stanovení rovnovážné inhibiční 

konstanty neznačeného ligandu k receptoru) a kinetické (popisují rychlost disociace a 

asociace radioligandu k receptoru) [31].  

3.4.2 Roztoky 

[3H]Diprenorphine - radioaktivně značený antagonista opiátových receptorů, Specifická 

radioaktivita = 1,88.1012 Bq mmol–1  

Naloxone hydrochlorid dihydrát - nespecifický antagonista všech typů opiátových 

receptorů, Mr = 399,87 

Inkubační pufr - TME pufr, 50 mmol dm–3 Tris HCl, pH 7,4 

0,3% (hmot.) polyethylenimin (PEI) 

ABC ++= .X.XY 2
  (3.1) 
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3.4.3 Optimalizace metody 

Při optimalizaci metody jsme se zaměřili na určení závislosti vazby 

[3H]diprenorphine na množství hrubých membrán v preparátu. Bylo tedy sledováno 

množství specificky vázaného [3H]diprenorphine v jedné konstantní koncentraci 

v závislosti na rostoucím množství hrubých membrán. Vždy 1 nmol dm–3 

[3H]diprenorphine byl inkubován s připravenými hrubými membránami v množství 50, 

75, 100 a 150 µg proteinů 1 hodinu při 25 °C v celkovém objemu reakční směsi 0,5 ml 

inkubačního pufru. Nespecifická vazba byla stanovena inkubací v přítomnosti 

50 µmol dm–3 naloxonu. Stanovení byla provedena v triplikátu. Reakce byla ukončena 

přidáním 3 ml vychlazeného inkubačního pufru a vakuovou filtrací přes filtry GF/C 

namočené 1 hodinu v 0,3% roztoku PEI. Filtry byly následně promyty dvakrát třemi 

mililitry inkubačního pufru. Radioaktivita zachycená na filtrech byla stanovena 

kapalnou scintilační spektrometrií přístrojem německé firmy Ray-Test ve 4 ml 

scintilačního roztoku CytoScint, 5 min.  

3.4.4 Saturační uspo řádání vazebných pokus ů 

Celkový počet vazebných míst ve vzorku hrubých membrán a hodnota 

rovnovážné disociační konstanty [3H]diprenorphine byly určeny pomocí saturačního 

uspořádání. V tomto uspořádání bylo sledováno množství specificky vázaného 

radioligandu v závislosti na jeho měnící se koncentraci. Stanovena byla celková a 

nespecifická vazba radioligandu [3H]diprenorphine při jeho osmi různých 

koncentracích 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,13; 0,06 a 0,03 nmol dm–3 v triplikátu. Připravené 

hrubé membrány v množství 100 µg proteinů byly inkubovány s příslušnou koncentrací 

radioligandu 1 hodinu při 25 °C v celkovém objemu reakční směsi 0,5 ml inkubačního 

pufru. Nespecifická vazba byla stanovena inkubací v přítomnosti 50 µmol dm–3 

naloxonu. Reakce byla ukončena přidáním 3 ml vychlazeného inkubačního pufru a 

vakuovou filtrací přes filtry GF/C namočené 1 hodinu v 0,3% roztoku PEI. Filtry byly 

následně promyty dvakrát třemi mililitry inkubačního pufru. Radioaktivita zachycená 

na filtrech byla stanovena kapalnou scintilační spektrometrií přístrojem německé firmy 

Ray-Test ve 4 ml scintilačního roztoku CytoScint, 5 min.  
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3.4.5 Hodnocení 

K vyhodnocení dat z vazebných pokusů byla stanovena celková vazba 

radioligandu, která odpovídá radioaktivitě zachycené na filtrech. Filtrací vzorků 

inkubovaných v přítomnosti naloxonu byla stanovena vazba nespecifická a z těchto 

hodnot byla vypočítána specifická vazba radioligandu podle rovnice  

B = C – Ns (3.2) 

kde B je specifická vazba [dpm], C je celková vazba [dpm] a Ns je vazba 

nespecifická [dpm]. Koncentrace radioligandu byla určena ze stanovení alikvotu 

radioaktivity přidávané ke vzorkům.  

Získaná data byla vyhodnocena pomocí nelineární regrese i pomocí Scatchardova 

vynesení v programu GraphPad Prism ver. 5.00. Hodnoty Kd  a Bmax byly určeny 

nelineární regresní analýzou dat podle rovnice:  

dKF

F.B
B

+
= max  (3.3) 

kde B je specifická vazba [fmol mg–1], F je koncentrace radioligandu [nmol dm–3], Bmax 

je maximální vazebná kapacita tkáně [fmol mg–1] a Kd je rovnovážná disociační 

konstanta radioligandu [nmol dm–3]. 

Linearizací rovnice (3.3) dostaneme rovnici pro Scatchardovo vynesení (3.4), ze 

které lze přímo určit parametry Bmax a Kd. Hodnota Bmax odpovídá úseku na ose x a Kd 

je záporná převrácená hodnota směrnice přímky. 

dd K

B
B

KF

B max1 +−=  (3.4) 

kde B je specifická vazba [fmol mg–1], F je koncentrace radioligandu [nmol dm–3], Kd 

je rovnovážná disociační konstanta radioligandu [nmol dm–3] a Bmax je maximální 

vazebná kapacita tkáně [fmol mg–1]. 
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4 VÝSLEDKY 

4.1 Stanovení proteinů 

Koncentrace proteinů byla stanovena ve vzorku hrubých membrán připravených 

z mozkové kůry tři měsíce starých potkanů kmene Whistar. Bylo provedeno stanovení 

BCA metodou a jako standardní látka byl použit hovězí sérový albumin. Naměřené 

body kalibrační křivky (Obr. 4.1) byly proloženy nelineární regresní analýzou podle 

rovnice (3.1), (str. 22) a množství proteinů ve vzorku hrubých membrán bylo následně 

odečteno. Výsledná koncentrace proteinů v preparátu hrubých membrán byla rovna 

10,5 ± 0,12 mg ml–1. Výsledek je uveden ve tvaru průměr ±  SEM získaný ze dvou 

nezávislých provedení metody, každé vykonané v triplikátu. 
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Obr. 4.1 Kalibrační křivka pro stanovení množství proteinů ve vzorku hrubých 

membrán.  

Na osu x je vynášeno množství proteinů v jednotlivých standardech BSA standardní 

látky, c [µg].  

Na osu y je vynášena hodnota absorbance naměřená při vlnové délce 562 nm, A562. 
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4.2 Vazebné pokusy  

4.2.1 Optimalizace metody 

Cílem optimalizačních pokusů bylo nalezení vhodné koncentrace hrubých membrán ve 

vzorku pro saturační vazebné pokusy. Zkoumána byla závislost vazby 

[3H]diprenorphine o konstantní koncentraci 1 nmol dm–3 na různém množství proteinů 

v preparátu hrubých membrán (Obr. 4.2). Membrány byly inkubovány jednu hodinu při 

25 °C v přítomnosti radioligandu. Stanovení nespecifické vazby bylo provedeno 

inkubací membrán v přítomnosti 50 µmol dm–3 naloxonu. Byla sledována celková, 

nespecifická a specifická vazba pro čtyři koncentrace: 50, 75, 100 a 150 µg proteinů ve 

vzorku. V uvedeném koncentračním rozpětí proteinů celková, nespecifická i specifická 

vazba lineárně rostla, hodnoty specifické vazby jsou uvedeny v Tab. 4.1. Nespecifická 

vazba se pohybovala od 38 do 22 % celkové vazby v závislosti na rostoucím obsahu 

hrubých membrán ve vzorku.   

 
 

Tab. 4.1 Průměrné hodnoty specifické vazby  [3H]diprenorphine pro různá množství 

hrubých membrán v preparátu. 

Hrubé membrány 
[µg prot] 

50 75 100 150 
 

Specifická vazba 
[fmol] 
 

8,9 ± 0,7 16,5 ± 1,7 22,2 ± 3,2 34,8 ± 4,7 

Výsledek je uveden ve formě průměr ± SEM ze tří pokusů provedených v tripletu. 
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Obr. 4.2 Znázornění závislosti specifické vazby [3H]diprenorphine na množství 

proteinů v preparátu. Jednotlivé body reprezentují průměr ± SEM ze tří nezávislých 

měření provedených v triplikátu. 

Na osu x je vynášeno množství přidávaných proteinů, m [µg]. 

Na osu y je vynášeno množství specificky vázaného [3H]diprenorphine, B [fmol]. 
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4.2.2 Saturační uspo řádání vazebných pokus ů 

Všechny vazebné pokusy v této sérii byly provedeny v saturačním uspořádání. 

Vždy stejné množství hrubých membrán bylo inkubováno jednu hodinu v přítomnosti 

[3H]diprenorphine o různých koncentracích. Z předchozích pokusů byla vybrána 

koncentrace 100 µg hrubých membrán na vzorek, koncentrace radioligandu se 

pohybovala v rozmezí od 4 nmol dm–3 do 0,03 nmol dm–3. Nespecifická vazba byla 

stanovena inkubací hrubých membrán v přítomnosti 50 µmol dm–3 naloxonu. Ve 

vybraném koncentračním rozmezí radioligandu nespecifická vazba lineárně rostla a 

pohybovala se v rozmezí od 8 do 40 % celkové vazby v závislosti na rostoucí 

koncentraci [3H]diprenorphine. Saturační křivka se v tomto uspořádání pokusu téměř 

blíží hodnotě maximální vazebné kapacity preparátu (Bmax). Data byla zpracována 

nelineární regresní analýzou podle rovnice (3.3) a  jsou  znázorněna na obr. 4.3 a 

pomocí Scatchardova vynesení, rovnice (3.4) a obr. 4.4. Celkové množství vazebných 

míst (Bmax), v preparátu hrubých membrán z mozkové kůry 3 měsíce starých potkanů,  

bylo stanoveno 236 ± 14 fmol mg–1 proteinů. Rovnovážná disociační konstanta (Kd), 

[3H]diprenorphine k opiátovým receptorům obsaženým v preparátu, byla určena 

149 ± 6 pmol dm–3. Výsledky jsou uvedeny ve tvaru průměr ± SEM ze tří nezávislých 

experimentů provedených v triplikátu.  
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Obr. 4.3 Saturační křivka znázorňující specifickou vazbu [3H]diprenorphine  

k vazebným místům v preparátu hrubých membrán v závislosti na jeho rostoucí 

koncentraci. Množství hrubých membrán bylo konstantně  100 µg proteinů na vzorek. 

Koncentrace [3H]diprenorphine se pohybovala v rozpětí 0,03 - 4 nmol dm–3. Jednotlivé 

body reprezentují průměr ± SEM ze tří nezávislých měření provedených v triplikátu. 
 

Na osu x je vynášena koncentrace volného radioligandu, F [nmol dm–3]  

Na osu y je vynášena koncentrace specificky vázaného radioligandu, B [fmol mg–1].  
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Obr. 4.4 Vyhodnocení saturačního experimentu pomocí Schatchardova vynesení.  

Výsledky reprezentují průměr ± SEM ze tří nezávislých měření provedených 

v triplikátu. 

Na osu x je vynášeno množství specificky vázaného radioligandu, B [fmol mg–1]. 

Na osu y je vynášen poměr specificky vázaného radioligandu ku koncentraci volného 

radioligandu, B/F. 
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5  DISKUSE 

Hlavním cílem praktické části této práce bylo stanovit obsah všech typů 

opiátových receptorů v plazmatických membránách mozkové kůry potkana a 

rovnovážnou disociační konstantu použitého radioizotopu metodou vazebných pokusů 

s radioaktivně značenými ligandy. Ke splnění tohoto cíle byl vybrán jako nejvhodnější 

radioligand [3H]diprenorphine, který je neselektivním antagonistou všech typů 

opiátových receptorů. Preparát plazmatických membrán byl připraven z mozkových 

kůr tři měsíce starých potkanů kmene Whistar pomocí obecně používané centrifugační 

metody. Touto metodou nebyl připraven zcela čistý preparát plazmatických membrán, 

proto jsou označovány jako hrubé membrány.  

Nejprve byla provedena optimalizace metody, ve které byla sledována závislost 

celkové, nespecifické a specifické vazby [3H]diprenorphine na množství proteinů ve 

vzorku. Všechny tři typy vazby radioligandu lineárně rostly ve zvoleném rozpětí 

obsahu proteinů (50 - 150 µg prot.) ve vzorcích. Za optimální množství proteinů ve 

vzorku pro následující sérii pokusů bylo zvoleno 100 µg proteinů. Při tomto množství 

proteinů byla nespecifická vazba dostatečně nízká, okolo 25 - 30 % vazby celkové, a 

představuje tedy přijatelný poměr mezi celkovou a nespecifickou vazbou. Celková 

spotřeba tkáně je ještě relativně nízká.  

Cílem saturačních pokusů je určení celkového obsahu opiátových receptorů 

v mozkové kůře potkana a určení rovnovážní disociační konstanty zvoleného 

radioligandu [3H]diprenorphine. V tomto uspořádání vazebného pokusu byla sledována 

specifická vazba [3H]diprenorphine na receptory obsažené v preparátu hrubých 

membrán v závislosti na měnící se koncentraci tohoto radioligandu. Naměřená data 

byla zpracována nelineární regresní analýzou podle rovnice (3.3) i pomocí 

Scatchardova vynesení, rovnice (3.4), pro demonstraci obou způsobů vyhodnocování 

dat. Prezentovány jsou pouze výsledky nelineární regresní analýzy. Analýza dat 

pomocí Scatchardova vynesení je výhodná pro zobrazení dat, ale není vhodná pro 

vyhodnocování, protože proměnná na ose x je zároveň použita k výpočtu proměnné y, 

což porušuje předpoklady pro lineární regresi. Hodnoty Kd a Bmax určené touto 

metodou jsou pouze přibližné, správné výsledky poskytuje nelineární regresní analýza 

dat [31]. Nelineární regresní analýzou byl stanoven celkový obsah vazebných míst ve 
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vzorku hrubých membrán (Bmax) 236 ± 14 fmol mg–1 proteinů a hodnota rovnovážné 

disociační konstanty [3H]diprenorphine (Kd) 149 ± 6 pmol dm–3. Stanovené množství 

opiátových receptorů v mozkové kůře potkana bylo v souladu s publikovanými údaji, 

ať již bylo množství opiátových receptorů v preparátech stanoveno přímo vazbou 

[3H]diprenorphine [32][33] či pomocí specifických radioligandů pro jednotlivé typy 

opiátových receptorů  [28]. Hodnota rovnovážné disociační konstanty 

[3H]diprenorphine k opiátovým receptorům v mozkové kůře potkana je též ve shodě 

s literárními údaji [32][33]. Případné minimální rozdíly stanovených parametrů 

s literárními údaji mohou vyplývat z odlišné přípravy plazmatických membrán nebo 

provedení vazebných pokusů.  
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6 ZÁVĚR 

V této práci byly shrnuty poznatky o µ-typu opiátových receptorů z hlediska 

morfologického i farmakologického s ohledem na jeho interakce s ostatními podtypy 

opiátových receptorů. Metodou vazebných pokusů s radioaktivně značenými ligandy 

byl určen celkový počet opiátových receptorů všech tří podtypů v mozkové tkáni. 

Stanovení bylo prováděno na preparátu hrubých membrán z mozkové kůry tři měsíce 

starých potkanů kmene Whistar pomocí neselektivního antagonisty opiátových 

receptorů - [3H]diprenorphine. Maximální vazebná kapacita této tkáně byla stanovena 

236 ± 14 fmol na miligram proteinů. Dále byla určena rovnovážná disociační konstanta 

použitého radioizotopu, která má hodnotu 149 ± 6 pmol dm–3. Cíle vytyčené v úvodu 

práce se podařilo splnit.  
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