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Souhrn v češtině
Cílem naší práce bylo zjistit, zda a jak se mění exprese a produkce COX-1 a COX-2 v míše
u různých typů bolestí a zjistit vliv vybraných analgetik na expresi a produkci COX-1
a COX-2 v lumbální části míchy v modelu zánětlivé bolesti.
Všechny experimenty, které byly provedeny v rámci disertační práce, byly provedeny
na laboratorních potkanech. Bolest byla měřena v plantar testu nebo pomocí von Freyových
filament. Exprese jednotlivých cyklooxygenáz byla testována pomocí real-time PCR analýzy,
zatímco produkce COX-1 a COX-2 byla sledována pomocí ELISA metody.
Zjistili jsme, že při periferní bolesti může být v míše zvýšena exprese a produkce nejen
COX-2, ale i COX-1 a že profil změn exprese a produkce COX-1 a 2 v míše je u různých typů
bolestí různý. Při zánětlivé bolesti způsobené intraplantární aplikací karageninu se v míše
zvyšovala exprese COX-2, neměnila se však exprese COX-1. Naproti tomu u neuropatické
bolesti se v míše exprese COX-2 nezvyšovala, ale docházelo k výraznému zvýšení exprese
COX-1, a to až po dlouhé latenci 21 dní. K indukci obou cyklooxygenáz docházelo v modelu
pooperační bolesti a osteoartrózy. Změny exprese a produkce COX-1 a 2 v míše nebyly
statické, ale vyvíjely se v čase.
Analgetika podaná v ekvianalgetických dávkách (ED50) měla v modelu zánětlivé bolesti různý
vliv na expresi a produkci míšních cyklooxygenáz. Zatímco selektivní COX-1 nebo COX-2
inhibitory (FR122047 nebo celecoxib) působily inhibičně již na úrovni exprese jednotlivých
cyklooxygenáz, neselektivní COX inhibitor (diklofenak), preferenční COX-2 inhibitor
(meloxikam) a metamizol působily na úrovni blokády produkce COX proteinu. Opioidní
analgetikum

tramadol

a

paracetamol

neovlivňovaly

COX-1 ani 2 v míše v modelu zánětlivé bolesti.
Podpořeno výzkumným záměrem MSM0021620816 MŠMT.
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Souhrn v angličtině
The aim of the present dissertation thesis was to determine changes of expression
and production of COX-1 and COX-2 in the spinal cord in different pain models
and to ascertain effects of selected analgesics on the expression and production of COX-1
and COX-2 in the lumbar spinal cord in a model of inflammatory pain.
All experiments performed in the dissertation were carried out in laboratory rats. The pain
was measured in the plantar test and using von Frey filaments. Expression of cyclooxygenases
has been tested using real-time PCR analysis, while the production of COX-1 and COX-2
was monitored using the ELISA method.
We found that during peripheral pain conditions there may be upregulated not only expression
and production of spinal COX-2 but also that of COX-1 depending on pain character.
In the inflammatory pain caused by intraplantar injection of carrageenan, expression
of COX-2 was markedly increased while that of COX-1 did not change. By contrast, during
neuropathic pain expression of COX-2 in spinal cord did not increase, but there
was a significant increase in expression of COX-1, albeit after a long latency of 21 days.
The induction of both cyclooxygenases occured in the model of postoperative pain
and osteoarthritis. Changes in expression and production of COX-1 and 2 in the spinal cord
were not static, but changed over time.
Different

analgesics

administered

at

analgesic

ED50s

produced

different

effects

on the expression and production of spinal cyclooxygenases in the inflammatory pain model.
While selective COX-1 or COX-2 inhibitors (FR122047 or celecoxib, respectively) acted
inhibitory already at the level of expression of corresponding cyclooxygenases (COX-1
or COX-2, respectively), a non-selective COX inhibitor (diclofenac), a preferential COX-2
inhibitor (meloxicam) and metamizole operated inhibitory only at the level of production
of COX protein. Opioid analgesic tramadol and paracetamol did not change expression
or production of COX-1 or 2 in the spinal cord in the model of inflammatory pain.

Supported by the Czech Ministry of Education grant MSM0021620816.
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Úvod
Prostaglandiny jsou známé jako důležité prozánětlivé mediátory a cyklooxygenáza jako
enzym zodpovědný za jejich syntézu. Farmakologicky je aktivita cyklooxygenázy inhibována
nesteroidními protizánětlivými látkami. Existují dvě základní izoformy tohoto enzymu,
cyklooxygenáza-1 (COX-1) a cyklooxygenáza-2 (COX-2). COX-1 je někdy nazývána také
jako tzv. konstitutivní cyklooxygenáza, která se v lidském těle vyskytuje fyziologicky
a je zodpovědná za syntézu konstitučních prostaglandinů. Inducibilní cyklooxygenáza-2
je exprimovaná ve zvýšené míře zejména při patologických stavech v organismu včetně
zánětu, kdy vede k syntéze prozánětlivých prostaglandinů.
Až do nedávné doby byla právě přítomnost COX-2 dávána striktně do souvislosti
s patologickými stavy v organismu. Novější studie však naznačují, že tomu tak není.
Ve spinální míše jsou konstitutivně přítomny obě formy cyklooxygenázy, zatímco na periferii
je konstitutivně přítomna COX-1 a aktivita COX-2 je indukována lokálním poškozením
tkáně. Prozatím ale nemáme dostatek znalostí, na jaké úrovni a jaké izoformy cyklooxygenáz
by bylo potřeba ovlivnit při tlumení různých typů bolestí. Na základě rešerše literatury jsme
si udělali přehled o současném poznání, týkající se exprese a produkce COX-1 a COX-2
na míšní úrovni v námi vybraných modelech bolesti. Tento přehled uvádí tabulka 1 (Tab. 1).

COX-1
exprese

COX-1
produkce

COX-2
exprese

COX-2
produkce
a

Beiche1996,
Beiche 1998, cHay
1997, dHay 1998,
e
Seybold 2003,
f
Seibert 1994,
g
Ebersberger 1999
h
Zhu 2003, iRirie
2006, jKroin 2004

b

nemění se
a,b,c,f

nemění se b,e,g

↑ a,b,c,d,f

↑ b,e,g

operace

↑i

↑ h,i

?

nemění se j

osteoartróza
neuropatie

?
?

?
?

?
nemění se k

?
?

zánět

k

Broom 2004

Tab. 1 - Exprese a produkce COX-1 a COX-2 na míšní úrovni v různých modelech
bolesti (↑=zvýšení, ↓= snížení, ? = nebylo testováno).
V naší práci jsme se pokusili prozkoumat výše uvedené modely bolesti z hlediska úlohy
jednotlivých cyklooxygenáz na míšní úrovni spolu s detailním zaměřením se na expresi
a produkci míšních COX-1 a COX-2 v modelu zánětlivé bolesti po podání námi vybraných
analgetik, mezi která patřil paracetamol, selektivní COX-1 inhibitor FR122047, neselektivní
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COX-1,2 inhibitor diklofenak a metamizol, preferenční COX-2 inhibitor meloxikam,
selektivní COX-2 inhibitor celecoxib a z opioidních analgetik tramadol.

Cíle dizertace
Disertační práce měla dva hlavní cíle:
1/ Zjistit zda, případně jak, se mění exprese a produkce COX-1 a COX-2 v míše
u různých typů bolestí.
Je známo, že při zánětlivé bolesti dochází na míšní úrovni ke zvýšení exprese
a produkce COX-2, nikoliv však COX-1. Snažili jsme se proto zjistit, zda je tomu tak
i u jiných typů bolestí. Změny exprese a produkce míšní COX-1 a COX-2 jsme zjišťovali
v experimentálních modelech:
a/ zánětlivé bolesti,
b/ pooperační bolesti,
c/ osteoartrózy,
d/ neuropatické bolesti.
2/ Zjistit jak působí různá analgetika v ekvipotentních dávkách na expresi a produkci
COX-1 a COX-2 v míše u zánětlivé bolesti.
Údaje o účinku farmak, včetně analgetik, na expresi a produkci COX-1 a COX-2 v míše
u různých typů bolestí jsou zcela ojedinělé a neposkytují žádnou ucelenější informaci. Proto
jsme se snažili zjistit a porovnat účinky šesti neopioidních a jednoho opioidního analgetika
ve srovnatelných ekvianalgetických dávkách na expresi a produkci COX-1 a COX-2 v míše
u zánětlivé bolesti (v experimentálním modelu, který je zatím nejpropracovanějším v této
oblasti).

Materiál a metodika
Experimentální zvířata - ve všech experimentech, které byly provedeny v rámci této
disertační práce, jsme používali potkaní samce kmene Wistar albino (VÚFB Konárovice).
Zvířata byla chována za standardních laboratorních podmínek (při kontrolované teplotě
20 – 24 °C) v místnosti s řízeným denním režimem 12 hodin světlo/12 hodin tma.
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Experimentální modely bolesti
Model zánětlivé bolesti – k vyvolání zánětlivé bolesti docházelo po intraplantárním podání
150 µl 1% λ-karageninu (KAR) (Sigma-Aldrich) do pravé zadní tlapky experimentálních
zvířat. Jako kontrolní byla použita skupina zvířat, kterým byl intraplantárně podán stejný
objem fyziologického roztoku.
Model pooperační bolesti – model pooperační bolesti byl proveden dle Brennana (Brennan et
al. 1996). V anestezii (navozené podáním kombinace ketaminu a xylazinu) byl
experimentálním zvířatům proveden podélný řez na plantě zadní tlapky, protínající kůži,
fascii a sval, který byl následně sešit pomocí 1-2 stehů. Jako kontrolní byla použita skupina
zvířat, které nebyla incize tlapky provedena.
Model osteoartrózy – osteoartróza byla navozena pomocí intraartikulárního podání
monojódacetátu (2 mg/25 µl) (Sigma-Aldrich) do pravého kolene anestetizovaných (pomocí
halothanu) zvířat. Kontrolní skupině byl do pravého kolenního kloubu injikován fyziologický
roztok.
Model neuropatické bolesti – pro naše experimenty jsme zvolili model částečného poranění
nervu (SNI) dle Decosterd a Woolfa (Decosterd and Woolf 2000). V tomto modelu
je v průběhu anestezie experimentálním zvířatům provedeno podvázání a následné odstranění
dvou ze tří koncových částí sedacího nervu (holenního a lýtkového). Po zákroku je rána
ošetřena antibiotiky a sešita. U kontrolních zvířat je proveden podobný zákrok s tím rozdílem,
že sedací nerv je pouze stlačen pomocí pinzety (zhruba na dobu 30 sekund).

Metody měření bolesti
Plantar test – testování nocicepční citlivosti zadních končetin na tepelný podnět bylo
prováděno pomocí plantar testu (Plantar test 7371, Ugo Basile, Itálie) před a ve vybraných
časech po indukci bolesti dle postupu, který byl popsán v roce 1988 (Hargreaves et al. 1988).
von Freyova filamenta - testování nocicepční citlivosti zadních končetin na mechanický
podnět bylo provedeno pomocí von Freyových filament (Ugo Basile, Itálie) před
a ve vybraných časech po navození osteoartrózy.
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Molekulárně-biologické metody
Izolace RNA – jednotlivé části lumbální části míchy, stabilizované v RNAlater roztoku, byly
homogenizovány pomocí mechanického homogenizátoru Ultra-Turrax T8 (Ika). RNA byla
izolována pomocí Rneasy Mini kitu (Qiagen) v souladu s instrukcemi od výrobce.
Reverzní transkripce – RNA vzorky byly reverzní transkripcí za použití RT pufru, nukleotidů,
MgCl2, náhodných hexametrů, Rnázového inhibitoru a reverzní transkriptázy (vše Applied
Biosystems) přepsány do komplementární DNA (cDNA), která byla použita jako templát
pro kvantitativní PCR reakci.
Polymerázová řetězová reakce (PCR) – detekce COX-1 a COX-2 byla provedena pomocí
PCR na termocykleru MJ Research PTC-200 za použití sekvenčně specifických forward
a reverse primerů:
COX-1 forward: TTCCAGGAGTTCACAGGAGAGAAG
COX-1 reverse: AGAAAGGAGCC-CCCATCTCTATC
COX-2 forward: TCAAGACAGATCAGAAGCGAGGA
COX-2 reverse: CCTCTCCACCGATGACCTGATAT
Kvantitativní PCR v reálném čase – kvantifikace množství transkriptu vybraných genů
v jednotlivých vzorcích byla provedena pomocí PCR v reálném čase. Exprese jednotlivých
genů byla měřena na přístroji Real-time PCR 7300 (Applied Biosystems). Analýza změn
exprese jednotlivých genů byla provedena pomocí relativní kvantifikace, která porovnává
relativní změnu genové exprese v testovaném vzorku oproti kontrolnímu vzorku.
ELISA – produkce COX-1 a COX-2 proteinu byla stanovena za použití specifických
primárních monoklonnálních (Alpha Diagnostic a Kamiya Biomedical Company)
a sekundárních polyklonnálních protilátek (Acris Antibodies) metodou ELISA. Výsledná data
byla měřena pomocí elisa readeru (Tucan) při 450 nm.
Použitá analgetika
V rámci této disertační práce byla použita následující analgetika: paracetamol (PAR),
diklofenak (DIKLO), meloxikam (MEL), celecoxib (CEL), FR122047, tramadol (TRAM)
a metamizol (MET).
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Statistická analýza
Výsledky získané v plantar testu (PWL= latence odtažení tlapky) jsou vyjádřeny jako
průměrné hodnoty ± S.E.M. (střední chyba průměru). Statistická analýza byla provedena
pomocí analýzy rozptylu pro opakované měření.
Výpočet hodnot ED50
Na základně hodnot naměřených v plantar testu jsme pomocí vzorce pro výpočet %MPE
a následné lineární regrese získali (v různých časových intervalech od podání) pro jednotlivá
analgetika hodnoty ED50. %MPE jsme počítali podle vzorce:

%MPE =

PWL zánět léčené − PWL zánět neléčené
. 100
PWL kontroly − PWL zánět neléčené

Změna genové exprese byla měřena pomocí real-time PCR. Získaná data byla analyzována
metodou relativní kvantifikace (2-ΔΔCt).
∆𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶(cílový gen) − 𝐶𝐶𝐶𝐶(kontrolní gen)

∆∆𝐶𝐶𝐶𝐶 = ∆𝐶𝐶𝐶𝐶(cílový gen) − ∆𝐶𝐶𝐶𝐶(kalibrátor)
Statisticky významné změny genové exprese byly testovány pomocí analýzy rozptylu nebo
t-testu. Výsledná data jsou vyjádřena jako průměrné hodnoty ± S.E.M. (střední chyba
průměru).
Výsledky získané pomocí metody ELISA jsou vyjádřeny pomocí OD nebo stimulačních
indexů (optická denzita testované skupiny vs. optická denzita kontrol) ± S.E.M. (střední
chyba průměru). Statistická analýza byla provedena pomocí analýzy rozptylu nebo
nepárového t-testu.
Statistická významnost byla definována v případě, že hodnota p byla menší než 0,05
(*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).
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Výsledky
Změny exprese a produkce míšní COX-1 a COX-2 u různých typů bolestí

Změny míšní COX u zánětlivé a pooperační bolesti
Experimentální model zánětlivé bolesti byl vyvolán intraplantárním podáním 1% karageninu
do pravých zadních tlapek experimentálních zvířat. Zánětlivá reakce byla charakterizována
otokem, zčervenáním a zvětšením objemu postižené tlapky.
Dvě hodiny po podání karageninu nedocházelo v modelu zánětlivé bolesti k žádným změnám
v expresi míšní COX-1 mRNA a exprese této izoformy cyklooxygenázy byla srovnatelná
s kontrolní skupinou, které byl intraplantárně podán fyziologický roztok. Exprese COX-2
mRNA však byla v porovnání jak s kontrolní skupinou, tak v porovnání s expresí COX-1
mRNA, signifikantně zvýšena. Šest hodin po podání karageninu docházelo k dalšímu
navýšení exprese COX-2 mRNA, a to jak v porovnání s kontrolní skupinou zvířat,
tak v porovnání s expresí COX-1 mRNA (p<0,001), která zůstávala i po 6 hodinách
po indukci zánětlivé reakce neměnná, srovnatelná s kontrolní skupinou.
V modelu pooperační bolesti byl v anestezii (kombinace ketaminu a xylazinu) proveden 1 cm
dlouhý řez protínající kůži, fascii a sval, bez zasažení šlach. Po zákroku byla rána sešita
jedním až dvěma stehy.
Dvě hodiny po operaci byla exprese mRNA pro COX-1 srovnatelná s kontrolní skupinou
zvířat, 6 hodin po operaci však docházelo k signifikantnímu navýšení exprese COX-1 mRNA
v porovnání s kontrolními zvířaty (p<0,001). Dvě hodiny po operaci docházelo ke zvýšení
exprese COX-2 mRNA (p<0,001). Po 6 hodinách od operace však nebyly v porovnání
s kontrolami zaznamenány žádné statisticky signifikantní rozdíly v expresi COX-2 mRNA
(Obr. 1).
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Obr. 1 - Relativní exprese COX-1 a COX-2 mRNA v lumbální části míchy 2 a 6 hodin
po intraplantární aplikaci karageninu nebo po operaci. Údaje znázorňují průměrné
exprese z 8 zvířat spolu s vyjádřením střední chyby průměru (S.E.M.). Hvězdičky
znázorňují statisticky signifikantní rozdíl v porovnání s kontrolní skupinou (p<0,001).

Změny míšní COX u osteoartrózy
Osteoartróza byla navozena intraartikulární aplikací monojódacetátu (2 mg/25 µl) do pravého
kolene experimentálních zvířat. Relativní exprese COX-1 a COX-2 mRNA byla sledována
ve 4 různých časových intervalech od navození osteoartrózy.
První den po aplikaci monojódacetátu byly hladiny míšních COX-1 a COX-2 mRNA mírně
zvýšeny (p<0,05). Exprese míšní COX-2 mRNA byla několikanásobně zvýšena 5. den
po aplikaci monojódacetátu (p<0,001) a tato exprese zůstávala téměř neměnná až do 31. dne
experimentu (p<0,001). Exprese míšní COX-1 mRNA se během pokusu postupně zvyšovala,
s maximálními hladinami 31. den po aplikaci monojódacetátu (p<0,001). Měsíc po aplikaci
monojódacetátu byla exprese obou izoforem cyklooxygenáz téměř vyrovnaná (Obr. 2).
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Obr. 2 - Relativní exprese a produkce COX-1 a COX-2 mRNA v lumbální části míchy
u kontrolní skupiny a u zvířat, kterým byl aplikován do pravého kolenního kloubu
monojódacetát. Každý sloupec vyjadřuje průměr z 8 zvířat s vyjádřením střední chyby
průměru (S.E.M.). Hvězdičky znázorňují signifikantní rozdíly mezi osteoartritickými
a kontrolními zvířaty (p<0,05, p<0,01, p<0,001).
Produkce míšních COX proteinů korespondovala s jejich expresí. Produkce obou proteinů
byla zvýšená již na začátku experimentu (p<0,001). Nejvýraznější produkce COX-2 proteinu
byla zaznamenána 5. den po indukci osteoartrózy (p<0,001). Nejvyšší produkce COX-1
proteinu byla zaznamenána 31. den po aplikaci monojódacetátu (p<0,001) (Obr. 3).
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Obr. 3 - Produkce COX-1 a COX-2 proteinu v lumbální části míchy u kontrolní skupiny
a u zvířat, kterým byl aplikován do pravého kolenního kloubu monojódacetát. Každý
sloupec vyjadřuje průměr z 8 zvířat. Výsledky jsou vyjádřeny jako stimulační index
± S.E.M. Hvězdičky znázorňují signifikantní rozdíly mezi osteoartritickými
a kontrolními zvířaty (p<0,001).
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Změny míšní COX u neuropatické bolesti
Z velké škály modelů neuropatické bolesti jsme se na našem pracovišti zaměřili na model
částečného poranění nervu (SNI) (Decosterd and Woolf 2000). Při tomto modelu
je experimentálním zvířatům proveden v anestezii (kombinace ketaminu a xylazinu) řez
na stehně. Po odkrytí svaloviny a odhalení samotného sedacího nervu dochází nejprve k ligaci
a následně k odstranění dvou ze tří větví sedacího nervu (holenního a lýtkového).
Po jednom týdnu od provedení operace nebyly v porovnání s kontrolní skupinou pozorovány
žádné signifikantní rozdíly v expresi, ani v produkci COX-1 a COX-2 (Obr. 4).
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Obr. 4 – Exprese a produkce míšních cyklooxygenáz 7 dní po SNI. Každý sloupec
vyjadřuje průměr ze 6 zvířat s vyjádřením střední chyby průměru (S.E.M.).

Žádné signifikantní rozdíly v expresi obou cyklooxygenáz a snížená produkce COX-2
proteinu (p<0,05) v porovnání s kontrolní skupinou byla zaznamenána 14 dní po SNI operaci
(Obr. 5).

13

Real-time PCR

ELISA

1.5

0.25

Kontroly
SNI

0.20
1.0
0.15

OD

relativní exprese mRNA

Kontroly
SNI

0.10
0.5
0.05

0.0

0.00
COX-1

COX-1

0.25

Kontroly
SNI

*
Kontroly
SNI

0.20

1.0
0.15

OD

relativní exprese mRNA

1.5

0.10

0.5
0.05

0.0

0.00

COX-2

COX-2

Obr. 5 – Exprese a produkce míšních cyklooxygenáz 14 dní po SNI operaci. Každý
sloupec vyjadřuje průměr ze 6 zvířat s vyjádřením střední chyby průměru (S.E.M.).
V porovnání s kontrolními zvířaty, byla ve skupině SNI zaznamenána snížená produkce
COX-2 proteinu (p<0,05).
Signifikantně zvýšené hladiny COX-1 mRNA (p=0,001) v porovnání s kontrolní skupinou
byly zaznamenány 21 dní po SNI operaci. Exprese COX-2 mRNA zůstávala neměnná a byla
srovnatelná s kontrolní skupinou. Produkce COX proteinu korespondovala s expresí (Obr. 6).
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Obr. 6 – Exprese a produkce míšních cyklooxygenáz 21 dní po SNI operaci. Každý
sloupec vyjadřuje průměr ze 6 zvířat s vyjádřením střední chyby průměru (S.E.M.).
Ve skupině SNI docházelo při srovnání s kontrolními zvířaty k signifikantnímu navýšení
exprese COX-1 mRNA (p=0,001), bez významných změn v expresi COX-2 mRNA.

Účinek farmak na expresi a produkci míšní COX-1 a COX-2 u zánětlivé bolesti
Na základě našich předchozích experimentů jsme pomocí vzorce pro výpočet %MPE
a následné lineární regrese vypočítali hodnoty ED50 jednotlivých analgetik po jejich
p.o. podání v modelu karageninem indukované zánětlivé bolesti. Hodnoty ED50 jednotlivých
analgetik 5. hodinu po jejich p.o. podání, tak jak byly použity pro další experimenty uvádí
tabulka 2 (Tab. 2).
Vliv vybraných analgetik na expresi a produkci jednotlivých izoforem cyklooxygenáz
na míšní úrovni jsme testovali na modelu karageninem indukované zánětlivé bolesti. Schéma
pokusu bylo shodné pro všechna analgetika. Jednu hodinu po intraplantárním podání
karageninu bylo p.o. podáno analgetikum (dávka rovnající se hodnotě ED50 v 5. hodině
po p.o. podání – Tab. 2). Po 6 hodinách od podání karageninu (resp. 5 hodin
po podání léčiva) byla zvířata usmrcena a následně jim byla vyjmuta lumbální část míchy,
která sloužila jako výchozí materiál pro stanovení exprese a produkce COX-1 a COX-2.

Analgetikum ED50 (mg/kg), p.o.
Paracetamol
89.1
Diklofenak
8.7
Meloxikam
20.4
Tramadol
18.6
FR122047
10
Matamizol
204
Celecoxib
9.1
Tab. 2 – Hodnoty ED50 jednotlivých analgetik 5. hodinu po jejich p.o. podání v modelu
karageninem indukované zánětlivé bolesti.

V porovnání se zdravými kontrolami, nedocházelo k výrazným změnám v expresi míšní
COX-1 mRNA, s výjimkou skupiny, které byl po vyvolání zánětlivé reakce podán selektivní
COX-1 inhibitor FR122047. U této skupiny zvířat docházelo k signifikantnímu snížení
exprese COX-1 mRNA (p<0,05). K signifikantnímu snížení exprese COX-1 mRNA
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docházelo také ve srovnání se skupinou, které byl intraplantárně podán karagenin a následně
p.o. destilovaná voda nebo metamizol (Obr. 7).
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Obr. 7 – Relativní exprese míšní COX-1 mRNA při zánětu ovlivněném p.o. podáním
různých analgetik. Jednotlivé sloupce znázorňují průměrné exprese ze 6 zvířat spolu
s vyjádřením střední chyby (S.E.M.). Hvězdičky znázorňují statisticky signifikantní
rozdíl v porovnání s kontrolní skupinou (p<0,05). Křížky znázorňují signifikantní
rozdíly mezi jednotlivými skupinami (p<0,05).

Produkce COX-1 proteinu korespondovala s výsledky z real-time PCR analýzy. V porovnání
s kontrolními zvířaty, docházelo k signifikantnímu snížení tvorby COX-1 proteinu ve skupině
zvířat, kterým byl po karageninu podán COX-1 selektivní inhibitor FR122047 (p<0,01)
(Obr. 8).
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Obr. 8 – Produkce COX-1 proteinu v lumbální části míchy v modelu zánětlivé bolesti
po podání různých analgetik. Výsledky jsou vyjádřeny jako stimulační index ± S.E.M.
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Hvězdičky znázorňují statisticky signifikantní rozdíl v porovnání s kontrolní skupinou
(p<0,01).

Exprese COX-2 mRNA byla v porovnání s kontrolní skupinou zvířat zvýšena nejen
po intraplantárním podání karageninu, což bylo potvrzeno již v našich předchozích
experimentech, ale k statisticky významnému navýšení exprese COX-2 mRNA na míšní
úrovni docházelo i ve skupinách, kterým byl 1 hodinu po karageninu p.o. podán paracetamol,
diklofenak, meloxikam, tramadol či metamizol (p<0,01, p<0,001). Statisticky signifikantní
navýšení exprese COX-2 mRNA po podání meloxikamu při periferně navozeném zánětu
bylo zaznamenáno i v porovnání se skupinou paracetamolu či celecoxibu (p<0,05, p<0,01)
(Obr. 9).
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Obr. 9 – Relativní exprese COX-2 mRNA v lumbální části míchy u kontrolní skupiny
a u zvířat, kterým byl intraplantárně aplikován karagenin a 1 hodinu poté byla
p.o. podána různá analgetika. Jednotlivé sloupce znázorňují průměrné exprese
ze 6 zvířat spolu s vyjádřením střední chyby (S.E.M.). Hvězdičky znázorňují statisticky
signifikantní rozdíl v porovnání s kontrolní skupinou (p<0,01, p<0,001). Křížky
znázorňují signifikantní rozdíly mezi jednotlivými skupinami (p<0,05, p<0,01).

Pomoci ELISA metody jsme v porovnání s kontrolní skupinou zaznamenali zvýšenou
produkci COX-2 proteinu ve skupině zvířat, které byl podán samotný karagenin
nebo ve skupinách, kdy byl po karageninu podán paracetamol a tramadol (p<0,01, p<0,001).
K statisticky signifikantnímu navýšení produkce COX-2 proteinu ve skupině tramadolu
docházelo i ve srovnání se skupinou zvířat, které byl p.o. podán diklofenak, meloxikam,
metamizol či celecoxib (p<0,05, p<0,01, p<0,001). Signifikantně snížená tvorba COX-2
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proteinu byla zaznamenána po podání celecoxibu, a to jak v porovnání s kontrolní skupinou
zvířat (p<0,05), tak v porovnání se skupinou zvířat, které byl podán karagenin a následně
destilovaná voda nebo paracetamol (p<0,05, p<0,001) (Obr. 10).
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Obr. 10 – Produkce COX-2 proteinu v lumbální části míchy v modelu zánětlivé bolesti
po podání různých analgetik. Výsledky jsou vyjádřeny jako stimulační index ± S.E.M.
Hvězdičky znázorňují statisticky signifikantní rozdíl v porovnání s kontrolní skupinou
(p<0,05, p<0,01, p<0,001). Křížky znázorňují signifikantní rozdíly mezi jednotlivými
skupinami (p<0,05, p<0,01, p<0,001).

Diskuse
Intraplantární injekce karageninu do zadních tlapek experimentálních zvířat se běžně používá
při studiu zánětlivé bolesti. Podání 1% karageninu způsobuje výrazný otok a zvětšení objemu
postižených tlapek. Tyto projevy experimentálně indukovaného zánětu jsme mohli pozorovat
i v rámci našeho testování včetně signifikantního zkrácení latence odtažení tlapky na tepelný
stimul a korespondují s již dříve publikovanými pracemi, kde byl tento efekt karageninu
popisován (Morris 2003;Seibert et al. 1994).
Zvýšené hladiny COX-2 mRNA na míšní úrovni v modelu zánětlivé bolesti, popsané v rámci
této disertační práce, jsou v souladu s výsledky, které popisují zvýšenou expresi COX-2
mRNA v míše po zánětu vyvolaném intraplantárním podáním Freundova adjuvans do zadních
tlapek experimentálních zvířat (Beiche et al. 1998;Beiche et al. 1996;Hay et al. 1997). Spolu
se zvýšenou expresí COX-2 mRNA byla při zánětlivé bolesti na míšní úrovni popsána také
zvýšená produkce COX-2 proteinu. K minimálním změnám pak na míšní úrovni dochází
v produkci COX-1 proteinu (Beiche et al. 1998;Ebersberger et al. 1999;Seybold et al. 2003).
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Incize zadních tlapek experimentálních zvířat patří mezi dobře popsaný model pooperační
bolesti, při kterém dochází k rozvoji mechanické hyperalgezie, která přetrvává po dobu
několika dnů po chirurgickém zákroku (Brennan et al. 1996). Výrazné rozdíly jsme
zaznamenali při porovnání exprese cyklooxygenáz v tomto modelu bolesti s modelem
zánětlivé bolesti. V obou modelech bolesti dochází shodně ke konstitutivní expresi COX-1
i COX-2 mRNA. Výraznou up-regulaci COX-2 mRNA jsme zaznamenali po indukci
zánětlivé reakce (s maximem 6 hodin od intraplantárního podání karageninu), ovšem
bez výrazných změn v expresi COX-1 mRNA. V modelu pooperační bolesti docházelo
k výraznému navýšení exprese COX-1 mRNA v čase a v porovnání se zánětlivou bolestí
k několikanásobnému snížení exprese COX-2 mRNA.
Zvýšená exprese COX-1 mRNA, kterou jsme zaznamenali po incizi zadních končetin,
je v souladu pracemi, ve kterých byla současně s námi (Prochazkova et al. 2006) popsána
důležitá úloha COX-1 v rámci tohoto modelu bolesti (Ririe et al. 2006;Zhu et al. 2003).
Profylaktické intrathekální podání selektivních inhibitorů COX-1 zvyšuje nociceptivní práh
na mechanický podnět, kdežto selektivní inhibitory COX-2 tento efekt postrádají (Zhu et al.
2005). Stejná efektivita COX-1 a COX-2 inhibitorů byla prokázána i v případě, jsou-li podána
pooperačně (Yamamoto and Sakashita 1999;Zhu et al. 2003). Účinnost intrathekálně
podaných COX-1, ale ne COX-2 inhibitorů, byla prokázána i po laparotomii (Martin et al.
2006). Zvýšená exprese COX-1 byla také zaznamenána v míšních mikrogliích (Zhu et al.
2006) či v některých modelech neuropatické bolesti (Zhu and Eisenach 2003).
V rámci naší práce jsme v modelu pooperační bolesti neměřili produkci míšních COX-1
a COX-2 proteinů. Předpokládáme však, že produkce COX-1 proteinu bude v souladu
s jeho expresí, tedy, že bude zvýšená. Zvýšená COX-1 imunoreaktivita byla již v rámci tohoto
modelu popsána (Zhu et al. 2003). Důležitou úlohu COX-1 v modelu pooperační bolesti
podporuje i zjištění, že v rámci tohoto modelu dochází pouze k nevýrazným změnám
v produkci COX-2 proteinu, a to jak po 3, tak i po 6 hodinách od operace a popsané změny
jsou několikanásobně nižší, než které byly pozorovány v modelu karageninem indukované
zánětlivé bolesti (Kroin et al. 2004).
Osteoartróza byla navozena intraartikulární aplikací monojódacetátu do pravého kolenenního
kloubu experimentálních zvířat. Injekce monojódacetátu způsobila v postižených končetinách
výraznou termální hyperalgezii a mechanickou allodynii.
Relativní exprese míšních cyklooxygenáz se měnila v závislosti na čase. Na počátku
experimentu (1. den po podání monojódacetátu) docházelo k nárůstu exprese COX-1 i COX-2
19

mRNA. Několikanásobně zvýšená exprese COX-2 mRNA byla zaznamenána 5. den
po indukci osteoartrózy a tato exprese zůstávala téměř neměnná po celou dobu experimentu.
Exprese COX-1 mRNA se naopak v čase zvyšovala s maximálními hodnotami 31. den
od intraartikulárního podání monojódacetátu. Produkce míšních COX proteinů zcela
korespondovala s jejich expresí.
Výše zmíněné výsledky ukazují, že v modelu experimentálně navozené osteoartrózy dochází
v lumbální části míchy k signifikantnímu navýšení obou izoforem cyklooxygenáz, tedy,
že se expresní profil obou genů liší od modelu zánětlivé nebo pooperační bolesti.
Tento experimentální model osteoartrózy nebyl doposud charakterizován z pohledu exprese
ani produkce COX-1 a COX-2 na míšní úrovni. Srovnatelná exprese obou cyklooxygenáz
byla ale prokázána v synoviálních tekutinách pacientů s akutní a chronickou artrózou.
Významné rozdíly mezi jednotlivými izoformami však byly zaznamenány v rámci
imunoreaktivity a Western blottingu, kde jednoznačně dominovala úloha COX-1 (Iniguez et
al. 1998). Významná role COX-1 byla popsána v synoviální tekutině u pacientů
s osteoartrózou (Knorth et al. 2004). Srovnatelná exprese obou izoforem cyklooxygenáz byla
popsána v synoviálních tkáních pacientů s revmatoidní artritidou a osteoartorózou (Lee et al.
2000), v jiné práci však byla u pacientů s revmatoidní artritidou zjištěna zvýšená exprese
COX-2 mRNA (Siegle et al. 1998). Zvýšená exprese COX-2 mRNA v patele a synoviu byla
zaznamenána 2. den po intraartikulárním podání monojódacetátu do kolenního kloubu
experimentálních zvířat. 5. a 10. den však docházelo k jejímu snížení a celkové množství bylo
porovnatelné s kontrolní skupinou (Dumond et al. 2004).
Objasnit úlohu obou izoforem cyklooxygenázy jsme se pokusili i v modelu neuropatické
bolesti. Z široké nabídky různých animálních modelů tohoto typu bolesti jsme si vybrali
model částečného poranění nervu (SNI model) (Decosterd and Woolf 2000), který
je způsoben ligací a následným odstraněním dvou ze tří větví sedacího nervu.
K žádným výrazným změnám v expresi ani produkci míšních cyklooxygenáz nedocházelo
7 dní od začátku experimentu. Po 14 dnech od SNI operace jsme nezaznamenali žádné změny
v expresi obou cyklooxygenáz, v tomto časovém intervalu však docházelo, v porovnání
s kontrolami, ke snížení produkce COX-2 proteinu. Výrazné změny v expresi COX-1 mRNA
jsme zjistili po 21 dnech od chirurgického zákroku, kdy docházelo k signifikantnímu navýšení
exprese COX-1 mRNA, bez výrazných změn v expresi COX-2 mRNA.
Expresí COX na míšní úrovni v rámci SNI modelu neuropatické bolesti se zabývala pouze
jedna práce, ve které bylo popsáno nesignifikantní navýšení exprese COX-2 mRNA
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po 12 a 24 hodinách od SNI operace (Broom et al. 2004). Pokles exprese COX-2 mRNA
byl však zaznamenán po 72 hodinách a 7 dnech po zákroku, kdy byly hladiny COX-2 mRNA
sníženy v porovnání s kontrolní skupinou. V této studii ale nebyla sledována exprese COX-1
mRNA. Navíc, různé dávky rofecoxibu neměly vliv na rozvoj allodynie a hyperalgezie, která
je v rámci tohoto modelu popisována.
V jiných modelech neuropatické bolesti byla zaznamenána dynamika v produkci
COX-1 na míšní úrovni. Výrazných změn v imunoreaktivitě COX-1 bylo dosahováno
po ligaci míšních nervů a v modelu částečné ligace sedacího nervu (Zhu and Eisenach 2003).
Důležitá úloha COX-1 byla popsána také během prvních 8 hodin po ligaci míšních nervů
v oblasti L5 a L6 (Hefferan et al. 2003).
Zajímavé výsledky jsme získali po podání vybraných analgetik v modelu zánětlivé bolesti.
Ve shodě s předcházejícími experimenty a publikovanými údaji (Tab. 1) došlo při periferní
zánětlivé

bolesti

vyvolané

intraplantární

injekcí

karageninu

ke

zvýšení

exprese

i produkce míšní COX-2, nikoliv však míšní COX-1. Ze sedmi testovaných analgetik
v ekvipotentních dávkách (analgetických ED50) neovlivnil expresi nebo produkci míšní
COX-1 nebo 2 pouze tramadol a paracetamol. Naproti tomu inhibitory COX vykazovaly
v některých ohledech signifikantní účinky. Všechny inhibitory COX (diklofenak, meloxikam,
metamizol, celecoxib a FR122407) zabránily zvýšení produkce COX-2 v míše při zánětlivé
bolesti po intraplantární aplikaci karageninu. Selektivní inhibitor COX-1 látka FR122407
signifikantně snížil expresi i produkci COX-1 v míše a selektivní inhibitor COX-2 zabránil
zvýšení exprese a signifikantně snížil produkci COX-2 v míše při zánětlivé bolesti
po intraplantární aplikaci karageninu. Zdá se, že selektivní inhibitory COX působí
již na úrovni exprese cyklooxygenáz, zatímco neselektivní či preferenční COX-2 látky blokují
až následnou produkci bílkovin.
Naše zjištění, že inhibitory COX mohou nejen tlumit aktivitu cyklooxygenáz, ale i jejich
syntézu považujeme za velmi závažné. Otázkou je, zda je to účinek přímý nebo nepřímo
zprostředkovaný např. cytokiny uvolňovanými při zánětu na periferii (jejichž tvorbu mohou
inhibitory COX tlumit). Další výzkum této problematiky by mohl být velmi zajímavý
a přínosný.
Míra exprese a produkce míšních cyklooxygenáz po podání různých nesteroidních
antirevmatik není dostatečně prozkoumána. V literatuře je dostupných jen několik studií,
sledujících vliv podaných léčiv na expresi případně produkci COX-1 nebo COX-2 v míše.
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Zvýšená produkce COX-2 proteinu v míše byla zaznamenána po podání Freundova adjuvans
do zadních tlapek experimentálních zvířat. Jak po intrathekálním podání ketorolaku jako
neselektivního COX inhibitoru, tak po podání celecoxibu jako selektivního COX-2 inhibitoru,
docházelo nejprve k navýšení produkce COX-2 proteinu, s návratem ke kontrolním hodnotám
6 hodin po intraplantárním podání adjuvans (Hsueh et al. 2004). K ovlivnění exprese COX-2
mRNA docházelo také po preventivním podání dexametazonu v modelu experimentálně
navozeného zánětu pomocí Freundova adjuvans. K signifikantnímu snížení exprese COX-2
mRNA v lumbální části míchy na nebo i dokonce pod úroveň kontrol docházelo 2 a 4 hodiny
po podání dexametazonu (Hay and de Belleroche 1998).
Změny exprese c-fos proteinu (jako markeru, jehož koncentrace se zvyšuje úměrně intenzitě
zánětlivého či bolestivého podnětu) v lumbální části míchy v modelu karageninem navozené
zánětlivé bolesti byly sledovány po podání ketoprofenu jako preferenčního COX-1 inhibitoru
a COX-2 selektivního inhibitoru parecoxibu. Po intraplantárním podání karageninu
byla zaznamenána exprese c-fos proteinu v ipsilaterální části lumbální míchy, která byla různě
ovlivněna podáním výše zmíněných analgetik. Po podání ketoprofenu docházelo na míšní
úrovni ke snížení exprese c-fos proteinu a tento účinek byl pozorován jak při podání
ketoprofenu před, tak i po podání karageninu. Účinek parecoxibu byl ovlivněn dobou podání.
Při preventivním podání parecoxibu byla zaznamenána signifikantně snížená exprese c-fos
proteinu. Podání parecoxibu až po intraplantárním navození zánětlivé reakce již expresi c-fos
proteinu v míše nijak neovlivnilo (Urdaneta et al. 2009).

Závěry
Jak bylo výše uvedeno, tato dizertace měla dva hlavní cíle:
Prvním cílem bylo zjistit, zda a jak se mění exprese a produkce COX-1 a 2 v míše
u různých typů bolestí. Bylo známo, že u zánětlivé bolesti dochází v míše ke zvýšení exprese
a produkce COX-2, nikoliv však COX-1. Snažili jsme se zjistit, zda je tomu tak i u jiných
typů bolestí (zejména zda je exprese a produkce míšní COX-1 tak minimálně ovlivněna
i u jiných typů bolestí).
Jak vyplývá z tabulky 3 (Tab. 3), zjistili jsme, že u pooperační bolesti dochází ke zvýšení
exprese nejen míšní COX-2 (jako u zánětlivé bolesti), ale i ke zvýšení exprese míšní COX-1.
Stejný výsledek (Prochazkova et al. 2006) publikovali současně další autoři (Ririe et al.
2006). Naše výsledky u zánětlivé bolesti byly ve shodě s publikovanými údaji (Tab. 3),
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přitom však ukázaly, že exprese míšní COX-2 je u pooperační bolesti mnohem méně zvýšena
než u zánětlivé bolesti.
I u dalších dvou modelů bolesti (při osteoartróze a neuropatické bolesti) jsme zjistili
signifikantní zvýšení exprese i produkce COX-1 v míše. Přitom u neuropatické bolesti
nedošlo ke zvýšení exprese ani produkce míšní COX-2 (Tab. 3), takže u tohoto typu bolesti
byl profil změn COX-1 a 2 v míše opačný než u zánětlivé bolesti. U osteoartrózy došlo
ke zvýšení exprese a produkce i míšní COX-2 (Tab. 3).
Naše výsledky tak ukazují, že při periferní bolesti může být v míše zvýšena exprese
a produkce nejen COX-2, ale i COX-1 a že profil změn exprese a produkce COX-1 a 2 v míše
je u různých typů bolestí různý. Domníváme se, že první hlavní cíl této dizertace byl splněn.

COX-1
exprese

COX-1
produkce

COX-2
exprese

COX-2
produkce
a

Beiche1996,
Beiche 1998, cHay
1997, dHay 1998,
e
Seybold 2003, fSeibert
1994,
g
Ebersberger 1999
Procházková 2006
h
Zhu 2003, iRirie 2006,
j
Kroin 2004
Procházková 2006
b

zánět

operace
osteoartróza
neuropatie

nemění se
a,b,c,f

nemění se

↑↑
↑
↑

i

nemění se b,e,g

↑
↑
↑

↑

a,b,c,d,f

↑
↑

h,i

↑

nemění se k
nemění se

↑

b,e,g

nemění se j

↑
nemění se

Procházková 2009
k

Broom 2004

Tab. 3 - Exprese a produkce COX-1 a COX-2 na míšní úrovni v různých modelech
bolesti (↑=zvýšení, ↓= snížení). Červeně = vlastní výsledky uvedené v dizertaci, černě =
publikované výsledky.

Druhým hlavním cílem bylo zjistit vliv vybraných analgetik na expresi a produkci míšních
COX-1 a COX-2 v modelu zánětlivé bolesti. Z analgetik jsme zvolili neselektivní
a selektivní COX inhibitory spolu s opioidním analgetikem tramadolem. Jak je uvedeno
v tabulce 4 (Tab. 4), různá analgetika měla odlišný vliv na expresi a produkci cyklooxygenáz
na míšní úrovni.
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COX-1
exprese
Zánět bez analgetik nemění se

COX-1
produkce
nemění se

COX-2
exprese
↑

COX-2
produkce
↑

Tramadol
Paracetamol

nemění se
nemění se

nemění se
nemění se

↑
↑

↑
↑

Diklofenak
Meloxikam
Metamizol

nemění se
nemění se
nemění se

nemění se
nemění se
nemění se

↑
↑
↑

nemění se
nemění se
nemění se

FR122047
Celecoxib

↓
nemění se

↓
nemění se

nemění se
nemění se

nemění se
↓

Tab. 4 – Účinek analgetik v ekvianalgetických dávkách (ED50) na změny exprese
a produkce míšní COX-1 a COX-2 v modelu zánětlivé bolesti vyvolané intraplantární
injekcí karageninu (↑=zvýšení, ↓= snížení ve srovnání s kontrolami).

Ze sedmi testovaných analgetik v ekvipotentních dávkách (analgetických ED50) neovlivnil
zde zánětem změněnou expresi nebo produkci míšní COX-1 nebo 2 pouze tramadol
a paracetamol (profil jejich účinků byl stejný jako u zánětu bez analgetik – Tab. 4). Naproti
tomu inhibitory COX vykazovaly v některých ohledech signifikantní účinky. Všechny
inhibitory COX (diklofenak, meloxikam, metamizol, celecoxib a FR122407) zabránily
zvýšení produkce COX-2 v míše při zánětlivé bolesti po intraplantární aplikaci karageninu.
Selektivní inhibitor COX-1 látka FR122407 signifikantně snížil expresi i produkci COX-1
v míše a selektivní inhibitor COX-2 zabránil zvýšení exprese a signifikantně snížil produkci
COX-2 v míše při zánětlivé bolesti po intraplantární aplikaci karageninu. Zdá se, že selektivní
inhibitory COX působí již na úrovni exprese cyklooxygenáz, zatímco neselektivní
či preferenční COX-2 látky blokují až následnou produkci bílkovin. Domníváme se, že i tento
druhý hlavní cíl naší dizertace byl splněn.
Naše zjištění,

že inhibitory COX mohou

nejen

tlumit

aktivitu

cyklooxygenáz,

ale i jejich syntézu považujeme za velmi závažné. Otázkou je, zda je to účinek přímý
nebo nepřímo zprostředkovaný např. cytokiny uvolňovanými při zánětu na periferii (jejichž
tvorbu mohou inhibitory COX tlumit). Další výzkum této problematiky by mohl být velmi
zajímavý a přínosný.

24

Použitá literatura
Beiche,F, Brune,K, Geisslinger,G, Goppelt-Struebe,M. Expression of cyclooxygenase
isoforms in the rat spinal cord and their regulation during adjuvant-induced arthritis. Inflamm.
Res. 1998;47: 482-487.
Beiche,F, Scheuerer,S, Brune,K, Geisslinger,G, Goppelt-Struebe,M. Up-regulation
of cyclooxygenase-2 mRNA in the rat spinal cord following peripheral inflammation. FEBS
Lett. 1996;390: 165-169.
Brennan,TJ, Vandermeulen,EP, Gebhart,GF. Characterization of a rat model of incisional
pain. Pain 1996;64: 493-501.
Broom,DC, Samad,TA, Kohno,T, Tegeder,I, Geisslinger,G, Woolf,CJ. Cyclooxygenase 2
expression in the spared nerve injury model of neuropathic pain. Neuroscience 2004;124:
891-900.
Decosterd,I, Woolf,CJ. Spared nerve injury: an animal model of persistent peripheral
neuropathic pain. Pain 2000;87: 149-158.
Dumond,H, Presle,N, Pottie,P, Pacquelet,S, Terlain,B, Netter,P, Gepstein,A, Livne,E,
Jouzeau,JY. Site specific changes in gene expression and cartilage metabolism during early
experimental osteoarthritis. Osteoarthritis. Cartilage. 2004;12: 284-295.
Ebersberger,A, Grubb,BD, Willingale,HL, Gardiner,NJ, Nebe,J, Schaible,HG. The intraspinal
release of prostaglandin E2 in a model of acute arthritis is accompanied by an up-regulation
of cyclo-oxygenase-2 in the spinal cord. Neuroscience 1999;93: 775-781.
Hargreaves,K, Dubner,R, Brown,F, Flores,C, Joris,J. A new and sensitive method
for measuring thermal nociception in cutaneous hyperalgesia. Pain 1988;32: 77-88.
Hay,CH, de Belleroche,JS. Dexamethasone prevents the induction of COX-2 mRNA
and prostaglandins in the lumbar spinal cord following intraplantar FCA in parallel with
inhibition of oedema. Neuropharmacology 1998;37: 739-744.
Hay,CH, Trevethick,MA, Wheeldon,A, Bowers,JS, de Belleroche,JS. The potential role
of spinal cord cyclooxygenase-2 in the development of Freund's complete adjuvant-induced
changes in hyperalgesia and allodynia. Neuroscience 1997;78: 843-850.
Hefferan,MP, O'Rielly,DD, Loomis,CW. Inhibition of spinal prostaglandin synthesis early
after L5/L6 nerve ligation prevents the development of prostaglandin-dependent
and prostaglandin-independent allodynia in the rat. Anesthesiology 2003;99: 1180-1188.

25

Hsueh,SF, Lu,CY, Chao,CS, Tan,PH, Huang,YW, Hsieh,SW, Hsiao,HT, Chung,NC, Lin,SH,
Huang,PL, Lyu,PC, Yang,LC. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs increase expression
of inducible COX-2 isoform of cyclooxygenase in spinal cord of rats with adjuvant induced
inflammation. Brain Res. Mol. Brain Res. 2004;125: 113-119.
Iniguez,MA, Pablos,JL, Carreira,PE, Cabre,F, Gomez-Reino,JJ. Detection of COX-1
and COX-2 isoforms in synovial fluid cells from inflammatory joint diseases. Br. J.
Rheumatol. 1998;37: 773-778.
Knorth,H, Dorfmuller,P, Lebert,R, Schmidt,WE, Wittenberg,RH, Heukamp,M, Wiese,M,
Willburger,RE. Participation of cyclooxygenase-1 in prostaglandin E2 release from synovitis
tissue in primary osteoarthritis in vitro. Osteoarthritis. Cartilage. 2004;12: 658-666.
Kroin,JS, Ling,ZD, Buvanendran,A, Tuman,KJ. Upregulation of spinal cyclooxygenase-2
in rats after surgical incision. Anesthesiology 2004;100: 364-369.
Lee,YH, Choi,SJ, Kim,A, Kim,CH, Ji,JD, Song,GG. Expression of cyclooxygenase-1 and -2
in rheumatoid arthritis synovium. J. Korean Med. Sci. 2000;15: 88-92.
Martin,TJ, Buechler,NL, Eisenach,JC. Intrathecal administration of a cylcooxygenase-1,
but not a cyclooxygenase-2 inhibitor, reverses the effects of laparotomy on exploratory
activity in rats. Anesth. Analg. 2006;103: 690-695.
Morris,CJ. Carrageenan-induced paw edema in the rat and mouse. Methods Mol. Biol.
2003;225: 115-121.
Prochazkova,M, Dolezal,T, Sliva,J, Krsiak,M. Different patterns of spinal cyclooxygenase-1
and cyclooxygenase-2 mRNA expression in inflammatory and postoperative pain. Basic Clin.
Pharmacol. Toxicol. 2006;99: 173-177.
Ririe,DG, Prout,HD, Barclay,D, Tong,C, Lin,M, Eisenach,JC. Developmental differences
in spinal cyclooxygenase 1 expression after surgical incision. Anesthesiology 2006;104: 426431.
Seibert,K, Zhang,Y, Leahy,K, Hauser,S, Masferrer,J, Perkins,W, Lee,L, Isakson,P.
Pharmacological and biochemical demonstration of the role of cyclooxygenase 2
in inflammation and pain. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A 1994;91: 12013-12017.
Seybold,VS, Jia,YP, Abrahams,LG. Cyclo-oxygenase-2 contributes to central sensitization
in rats with peripheral inflammation. Pain 2003;105: 47-55.
Siegle,I, Klein,T, Backman,JT, Saal,JG, Nusing,RM, Fritz,P. Expression of cyclooxygenase 1
and cyclooxygenase 2 in human synovial tissue: differential elevation of cyclooxygenase 2
in inflammatory joint diseases. Arthritis Rheum. 1998;41: 122-129.
26

Urdaneta,A, Siso,A, Urdaneta,B, Cardenas,R, Quintero,L, Avila,R, Suarez-Roca,H. Lack
of correlation between the central anti-nociceptive and peripheral anti-inflammatory effects
of selective COX-2 inhibitor parecoxib. Brain Res. Bull. 2009;80: 56-61.
Yamamoto,T, Sakashita,Y. The role of the spinal opioid receptor like1 receptor, the NK-1
receptor, and cyclooxygenase-2 in maintaining postoperative pain in the rat. Anesth. Analg.
1999;89: 1203-1208.
Zhu,X, Conklin,D, Eisenach,JC. Cyclooxygenase-1 in the spinal cord plays an important role
in postoperative pain. Pain 2003;104: 15-23.
Zhu,X, Conklin,DR, Eisenach,JC. Preoperative inhibition of cyclooxygenase-1 in the spinal
cord reduces postoperative pain. Anesth. Analg. 2005;100: 1390-3, table.
Zhu,X, Eisenach,JC. Cyclooxygenase-1 in the spinal cord is altered after peripheral nerve
injury. Anesthesiology 2003;99: 1175-1179.
Zhu,X, Vincler,MA, Parker,R, Eisenach,JC. Spinal cord dynorphin expression increases,
but does not drive microglial prostaglandin production or mechanical hypersensitivity after
incisional surgery in rats. Pain 2006;125: 43-52.

Publikace
Publikace in Extenso, které jsou podkladem disertace:
Procházková M., Doležal T., Slíva J., Krišiak M.: Different patterns of spinal
cyclooxygenase-1 and cyclooxygenase-2 mRNA expression in inflammatory
and postoperative pain. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2006; 99(2):173-177 (IF 1,788).
Procházková M., Zanvit P., Doležal T., Prokešová L., Kršiak M.: Increased gene expression
and production of spinal cyclooxygenase 1 and 2 during experimental osteoarthritis pain.
Physiol. Res. 2009; 58:419-425 (IF 1,653).

Publikace in Extenso, bez vztahu k tématu disertace:
Publikace v knihách:
Kapitola Lékové interakce v knize: Seifertová D., Praško J., Höschl C.: Postupy v léčbě
psychických poruch. Praha, Academia Medica Pragensis. 2004: 425-446.

27

Přehledové publikace:
Procházková M., Doležal T.: Kardiovaskulární
Postgraduální medicína. 2003; 5(5):509-513.

účinky inhibitorů

cyklooxygenáz.

Procházková M., Doležal T.: Účinky inhibitorů cyklooxygenáz na kardiovaskulární systém.
Bolest. 2003; 6(4):219-224.
Vencovský J., Procházková M., Doležal T.: Celecoxibum. Remedia. 2004; 1:18-32.
Procházková M., Doležal T.: Erdosteinum. Remedia. 2004; 4:297-304.
Procházková M., Doležal T.: Lékové interakce antidepresiv a lithia. Klinická farmakologie
a farmacie. 2004; 4:225-234.
Slíva J., Procházková M., Doležal T.: Role cyklooxygenázy při přenosu bolesti v CNS.
Československá fyziologie. 2004; 53(4):176-180.
Procházková M., Doležal T.: Současné postavení preferenčních inhibitorů COX-2. Sanquis.
2005; 41:36-38.
Procházková M., Doležal T.: Lékové interakce antihypertenziv s nesteroidními antirevmatiky.
Farmakoterapie. 2005; 2:191-195.
Procházková M.: Lékové interakce selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu
a nesteroidních antirevmatik. Farmakoterapie. 2005; 3:303-304.
Procházková M.: Lékové interakce perorálních antidiabetik. Farmakoterapie. 2005; 4:402404.
Švestka J., Procházková M.: Atomoxetin: selektivní inhibitor zpětného vychytávání
noradrenalinu v léčbě poruchy pozornosti s hyperaktivitou. Farmakoterapie. 2005; 6:537-541.
Procházková M.: Nové lékové interakce. Farmakoterapie. 2006; 1:125.
Procházková M.: Nežádoucí účinky. Farmakoterapie. 2006; 1:118-120.
Procházková M.: Nové lékové interakce. Farmakoterapie. 2006; 2:234.
Procházková M.: Nežádoucí účinky. Farmakoterapie. 2006; 2:229-231.
Lejčko J., Procházková M.: Hydromorphon. Farmakoterapie. 2006; 3:249-254.
Marková J., Procházková M., Doležal T.: Frovatriptan. Farmakoterapie. 2006; 3:265-270.
Procházková M.: Nežádoucí účinky. Farmakoterapie. 2006; 3:351-352.
28

Procházková M., Kršiak M.: Zvýšení rizika krvácení při léčbě selektivními inhibitory
zpětného vychytávání serotoninu. Česká a Slovenská psychiatrie. 2006; 7:371-375.
Abstrakta:
Procházková M., Doležal T., Slíva J., Moravec V., Žďárský E., Kršiak M.: Vliv periferně
vyvolané zánětlivé reakce na expresi mRNA kódující cyklooxygenázu v míše potkanů Wistar
albino. Československá fyziologie. 2003; 52(4):A21.
Procházková M., Doležal T., Slíva J., Kršiak M.: Různá role cyklooxygenázy 1 a 2 v modelu
zánětlivé a pooperační bolesti. Československá fyziologie. 2005; 54(4):208.
Procházková M., Doležal T., Slíva J., Kršiak M.: Exprese mRNA kódující COX-1 a COX-2
v různých modelech bolesti. Sborník abstrakt z 54. Farmakologických dnů. 2005; 1:35.
Procházková M., Doležal T., Slíva J., Kršiak M.: Different pattern of COX-1 and COX-2
expression in inflammatory and postoperative pain. European Neuropsychopharmacology.
2005; Vol. 15, Suppl 3:638.
Procházková M., Doležal T., Slíva J., Kršiak M.: Různá role cyklooxygenázy 1 a 2 v modelu
zánětlivé a pooperační bolesti. 2005. Sborník abstrakt z 55. Farmakologických dnů. s.39.
Procházková M., Doležal T., Slíva J., Kršiak M.: Important role of cyclooxygenase-1 in spinal
cord in postoperative pain. Sborník abstrakt z 11th World Congress on Pain. August 21-26
2005, Sydney, Australia.
Procházková M., Kršiak M.: Zvýšené riziko krvácení při interakci SSRI s nesteroidními
antiflogistiky. Psychiatrie. 2006, 10 (Suppl.1):67.
Procházková M., Doležal T., Zanvit P., Prokešová L., Kršiak M.: Analysis of spinal COX-1
and COX-2 mRNA expression in the model of monoiodoacetate-induced osteoarthritis.
European Journal of Pain. 2006; 10(Suppl.1):50.
Procházková M., Doležal T., Zanvit P., Prokešová L., Krišiak M.: Exprese míšních
cyklooxygenáz v modelu experimentálně navozené osteoartrózy. Farmakológia. 2006.
Sborník abstrakt z 56. Farmakologických dnů v Bratislavě. s. 23.
Procházková M., Zanvit P., Doležal T., Prokešová L., Kršiak M.: Expression and production
of spinal cyclooxygenase 1 and 2 in the model of experimental osteoarthritis. Biomedical
papers 2007; 151 (Suppl. 1):73-74.
Procházková M., Zanvit P., Doležal T., Prokešová L., Kršiak M.: Expression and production
of cyclooxygenase 1 and 2 in the model of experimental osteoarthritis. Sborník abstrakt
z Neuroscience 2007, San Diego.
29

Procházková M., Zanvit P., Doležal T., Prokešová L., Kršiak M.: Increased gene expression
and production of spinal cyclooxygenase 1 and 2 during experimental induced osteoarthritis.
Sborník abstrakt z 12th World Congress on Pain. August 17-22 2008, Glasgow, Skotsko.
Procházková M., Zanvit P., Soukupová, M. Horáková L., Doležal T., Prokešová L., Kršiak
M.: Expression and production of spinal cyclooxygenase 1 and cyclooxygenase 2 in the
spared nerve injury model of neuropathic pain. Farmakológia 2009, zborník prác z 59. FD,
Univerzita Komenského Bratislava.
Procházková M., Zanvit P., Soukupová M., Horáková L., Doležal T., Prokešová L., Kršiak
M.: Expression and production of spinal cyclooxygenase 1 and cyclooxygenase 2 in the
spared nerve injury model of neuropathic pain. European Journal of Pain. 2009; 13 (Suppl 1):
S74.

30

