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Abstrakt 

Od svojho objavenia boli opioidné receptory predmetom intenzívneho výskumu, za cieľom 

objasnenia ich role v analgézii, v rôznych homeostatických procesoch, v nervovom prenose 

a závislosti. Dôležitým faktorom z hľadiska farmakologických účinkov opioidných receptorov 

je práve ich umiestnenie v rámci organizmu, či už na úrovni tkanív alebo buniek. Za 

posledných 40 rokov bolo zozbieraných mnoho informácií o ich  rozložení v centrálnej 

nervovej sústave, čo umožnilo určiť miesta a mechanizmy ich pôsobenia. Boli využité rôzne 

techniky, ktoré sa vo väčšine výsledkov zhodujú. Existujú však isté rozdiely, ktoré 

komplikujú presné určenie výskytu receptorov a musia byť ujasnené. Táto práca sa zameriava 

na zosumarizovanie doposiaľ publikovaných informácii o lokalizácii opioidných receptorov 

v CNS potkana. Dôraz je kladený na porovnanie výsledkov, ktoré boli získané všetkými 

dostupnými metódami. 

Kľúčové slová: opioidný receptor, mí, delta, kappa, lokalizácia, autorádiografia, in situ 

hybridizácia, imunohistochémia, CNS  

  



4 

 

Abstract 

 

In last decades, the research focused on opioid receptors has been intensively conducted  in 

order to determine their role in  various homeostatic functions, control of movement, 

neurotransmission and drug addiction. An important factor determining the pharmacologic 

role of opioid receptors is their distribution within the brain regions  as well as at the cellular 

level.  Over the past 40 years, a  great deal of information concerning their distribution in the 

central nervous system has been collected, allowing us to determine their localization and 

mechanisms of their action. In general, results obtained from previous studies are in 

agreement. However, there are some  inconsistencies that  impede the accurate determination 

of receptor distribution  and need to be clarified. This paper aims to summarize results of the 

previously published  studies  observing the localization of opioid receptors in the rat CNS. 

Emphasis is placed on the comparison of results obtained by all available methods. 

 

Key words: opioid receptor, mu, delta, kappa, localization, autoradiography, in situ  

hybridization, immunohistochemistry, CNS  
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Zoznam skratiek  

Ach – acetylcholín 

ATP – adenozín trifosfát 

cAMP – cyklický adenozín monofosfát 

cDNA – komplementárna  DNA (complementary DNA) 

CGRP – kalcitonínu génovo príbuzný peptid (calcitonin gene related peptide) 

CNS – centrálna nervová sústava 

DA – dopamín 

DOR – delta opioidný receptor 

FISH – flourescenčná in situ hybridizácia 

GABA – kyselina γ-aminomaslová (gamma-aminobutyric acid) 

KOR – kappa opioidný receptor 

MOR – mí opioidný receptor 

mRNA – mediátorová RNA 

NA – noradrenalín 

Ncl. – nucleus 

OR – opioidný receptor 

ORL1 – nociceptínový receptor (opiate receptor-like 1 ) 

PCR – polymerázová reťazová reakcia (polymerase chain reaction) 

PDYN – prodynorfín 

PENK – proenkefalín 

POMC – proopiomelanokortín 

PVN – paraventrikulárne jadro 

SON – nervové jadro v oblasti hypotalamu nad optickou chiazmou (supraoptic nucleus) 

VTA – ventrálne tegmentum (venral tegmental area) 
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1. Úvod 
 

Opioidné receptory (OR) sa radia do veľkej rodiny receptorov spriahnutých s G-proteínmi. 

Nachádzajú sa primárne v centrálnej nervovej sústave (CNS), ale boli detekované aj 

v periférnych oblastiach. Sú aktivované ako endogénnymi opioidnými peptidmi, tak aj 

exogénne administrovanými opiátmi, ktoré patria medzi najefektívnejšie analgetiká ale takisto 

aj vysoko návykové drogy. Naviazaním týchto látok OR sprostredkujú širokú škálu 

fyziologických procesov ako je regulácia vnímania bolesti, sedácia, eufória či depresia, rôzne 

imunologické efekty, spomalenie dýchania a ďalšie. Vďaka intenzívnemu výskumu za 

posledných 40 rokov sa zistilo, že existujú tri hlavné typy týchto receptorov, z ktorých každý 

má unikátne farmakologické účinky, a zodpovedá za rôzne fyziologické a behaviorálne 

odpovede organizmu. Táto rôznorodosť je jednak daná rozdielmi v štruktúre jednotlivých OR, 

čo vedie k rôznej afinite pre opioidné látky. Takisto bolo preukázané, že účinok na 

organizmus je daný umiestnením receptoru v konkrétnom tkanive, či v konkrétnej časti 

bunky. Snaha o čo najpresnejšie určenie distribúcie v CNS a ostatných častiach organizmu  sa 

preto stala neoddeliteľnou súčasťou výskumu OR. Na lokalizáciu týchto peptidov boli využité 

rôzne techniky. Prvou metódou, ktorá stála aj za samotným objavením OR bola 

autorádiografia využívajúca rádioaktívne značené ligandoy vykazujúce špecificitu ku 

konkrétnemu typu receptorov. Tieto ligandy boli pripravované a modifikované do takej miery, 

aby bol každý schopný rozpoznať práve jeden typ receptoru a bolo tak možné určiť presné 

rozloženie jednotlivých typov OR v rámci organizmu. S rozvojom klonovania došlo 

k identifikácii sekvencii OR ako na aminokyselinovej, tak na nukleotidovej úrovni. To 

prinieslo možnosť skúmať opioidy novými technikami.  Imunohistochemické metódy, za 

pomoci značených protilátok s vysokou selektivitou rozpoznávajú jednotlivé 

receptory. Takisto sa rozšírilo používanie hybridizačných metód, pri ktorých sondy síce 

nerozpoznávajú priamo receptory, ale umožňujú detekovať mRNA v bunke a tým objasniť 

miesta syntézy a proces prenosu OR v rámci bunky. Cieľom tejto práce je zhromaždiť 

a sprehľadniť poznatky o uložení jednotlivých typov opioidných receptorov v CNS, získaných 

pomocou všetkých vyššie uvedených metód. 
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2. Opioidy 
 

Opioid je chemická látka, viažuca sa na opioidné receptory. Ľudskej populácií sú opioidy  

známe najmä vďaka svojím analgetickým účinkom už stovky rokov [1]. Ich pôsobením na 

organizmus  dochádza k zníženému vnímaniu alebo zníženej reakcii na bolestivý podnet, či 

zvýšenej tolerancii bolesti. Tieto účinky sú však sprevádzané aj množstvom nežiaducich 

vedľajších efektov ako je zápcha, dýchavičnosť, nevoľnosť a zvracanie, silná eufória, depresia 

a v neposlednom rade aj vytvorenie tolerancie a silná závislosť. Práve tieto účinky a snaha 

o ich zmiernenie, sú  jedným z hlavných dôvodov intenzívneho výskumu opioidných látok  

[2, 3].  

Prvou opioidnou látkou objavenou v histórii bol morfín, ktorý bol v roku 1804 izolovaný z  

ópia nemeckým farmaceutom F.W.A. Sertürnerom. Jednalo sa o vôbec prvú substanciu 

izolovanú z rastliny v histórii.  Od svojho objavenia našiel veľké využitie v rámci klinických 

účelov. Takisto sa však rozšírilo aj jeho nelegálne používanie, ktoré je dodnes predmetom 

boja s drogami [4].  

 

2.1. Rozdelenie opioidov podľa pôvodu 

 
• Morfín patrí medzi takzvané opiáty. Z chemického hľadiska sa jedná o alkaloidy - 

prirodzene sa vyskytujúce dusíkaté zlúčeniny zásaditého charakteru, ktoré majú 

fyziologický efekt na ľudí alebo iné živočíchy. Opiáty, sa získavajú zo šťavy nezrelých 

hlavíc maku siateho (Papaver somniferum). Okrem morfínu radíme medzi opiáty aj 

kodeín a tebaín [5].  

• Z prirodzených opiátov sú ďalej vyrábané opioidy, ktoré nazývame polosyntetické. 

Radíme medzi ne heroín (diamorfín), hydromorfón a oxykodón. 

• Existujú takisto látky ktorých štruktúra síce nie je podobná opiodným alkaloidom, ktoré sú 

ale schopné väzby na opioidný receptor. Tieto látky sú teda plne syntetické a patria medzi 

ne  fentanyl, metadón, petidín, tramadol a dextropropoxyphen. 

• Poslednou skupinou sú endogénne opioidné peptidy, ktoré boli objavené spolu 

s opioidnými receptormi. Tieto látky sú produkované v tele a sú klasifikované v 4 

skupinách: endorfíny, enkefalíny, dynorfíny a endomorfíny [1].  
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Bolo dokázané, že všetky endogénne opioidné peptidy sú odvodené od troch rôznych 

prekurzorových proteínov: proopiomelanokortín (POMC), prodynorfín (PDYN), 

proenkefalín (PENK), ktoré boli izolované v rokoch 1978 - 1982. POMC je prekurzorom 

pre α- a  β-endorfíny, a takisto aj niektoré neopioidné proteíny. PENK je zdrojom 

prekurzorom pre Met- a Leu-enkefalíny, a z PDYN sú odvodené dynorfín A, dynorfín B 

a α- a  β-neoendorfíny [6]. 

2.2. Rozdelenie opioidov podľa afinity a vnútornej aktivity 
 

• čistí agonisti – majú silnú afinitu a vnútornú aktivitu, čo znamená, že po naviazaní na 

receptor sprostredkúvajú maximálnu biologickú odpoveď (napr. morfín, kodeín) 

• antagonisti – majú silnú afinitu k receptoru, ale po väzbe na receptor dávajú len veľmi 

nízku alebo žiadnu odpoveď, blokujú tak potenciálne účinky endogénnych opioidov a 

opioidných analgetík na receptoroch (naloxon, naltrexon) 

• čiastoční agonisti – analgetické účinky  týchto opioidov sú nižšie než u čistých agonistov 

a nie je možné ich stupňovať zvýšením dávky,  produkujú teda submaximálnu odpoveď 

(buprenorfín) 

• agonisti-antagonisti – opioidy, ktorémajú divergentnú aktivitu na rôznych receptoroch,  

simultánne môžu pôsobiť agonisticky na jednom receptore a antagonisticky na 

druhom(butorphanol, pentazocín, nalbufin) [7]. 

 

3. Opioidné receptory 
 

Opioidné receptory sú transmembránové proteiny obsahujúce stereo-špecifické väzbové 

miesta pre endogénne a exogénne opioidy a môžu byť spoločným miestom účinku aj pre 

rozdielne skupiny zlúčenín. Väzba jednotlivých opioidov na receptory je daná ich 

štrukturálnymi vlastnosťami a určuje afinitu látky k receptoru ako aj terapeutickú účinnosť  

[5, 7]. Receptory sa nachádzajú v CNS, takisto ako aj v periférnych tkanivách. Prirodzene sú 

stimulované naviazaním endogénnych peptidov.  
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3.1. Štruktúra OR 
 

Pomocou skúmania indexu hydropatie sa zistilo, že zo štruktúrneho hľadiska patria medzi 

receptory spriahnuté s heterotrimérnymi G-proteinmi [8]. Jedná sa o najväčšiu rodinu 

transmembránových receptorov, ktorá predstavuje viac ako 2% ľudského transkribovaného 

genómu [9]. G-proteíny spriahnuté s touto skupinou receptorov  skladajú sa z 3 podjednotiek: 

α (39-52kDa), β (35-36kDa) a γ (7-10kDa) [8]. 

Samotné receptory potom pozostávajú zo 7 hydrofóbnych úsekov, ktoré prechádzajú cez 

membránu vo forme helixov  a sú spojené troma extracelulárnymi a troma intracelulárnymi 

slučkami. Extracelulárne slučky spolu s N-koncom zodpovedajú za väzbu ligandu, zatiaľ čo 

intracelulárna časť je primárne zapojená do signalizácie. 

Jednotlivé druhy opioidných receptorov vykazujú medzi sebou 60% podobnosť v rámci 

aminokyselinovej sekvencie, pričom transmembránové sekvencie sa dokonca zhodujú z viac 

ako 70% (Obr.1). Najmenšiu podobnosť potom nájdeme v extracelulárnej časti, ktorá je 

zodpovedná za väzbu ligandu (34 – 40%). Vďaka zníženej homogenite v tejto oblasti sú rôzne 

typy receptorov predurčené pre väzbu rôznych opioidných látok [10]. 

Predmetom diskusií však zostáva molekulárna stránka rôznorodosti farmakologických 

účinkov spojených s opioidmi.  
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Obr.1: Štruktúra opioidného receptoru.  

Čiernou farbou sú znázornené aminokyseliny, ktoré si zachovávajú pozíciu u všetkých typov 

opioidných receptorov, zatiaľ čo biele časti sú unikátne pre každý typ receptoru. 

Upravené podľa [10]. 

 

3.2. Mechanizmus fungovania OR 
 

Naviazanie agonistu na receptor indukuje zmenu v jeho kvartérnej štruktúre, dochádza 

k posunu transmembránových α-helixov (konkrétne 3., 6. a 7.). Takýmto spôsobom dôjde 

k odkrytiu väzobných miest pre G-proteín [11]. Dochádza k výmene GDP, ktoré bolo 

v pokojovom stave naviazané na α podjednotke, za GTP. To vedie k disociácii komplexu  αβγ 

na podjednotky αGTP a βγ dimér. αGTP následne aktivuje alebo inhibuje efektor. Po 

hydrolýze GTP dôjde k reasociácii podjednotiek G-proteínu, ktoré opäť interagujú 

s membránovými receptormi a reiniciujú cyklus. Podľa α podjednotky, ktorú obsahujú, sa 

G-proteiny rozdeľujú na ďalšie podskupiny, ktoré sa líšia svojím vplyvom na rôzne 

proteínové kaskády.   
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Opioidné receptory inteagujú s G-proteínmi zo skupiny Gi/o. Ich aktiváciou dochádza 

k inhibícii adenylylcyklázovej aktivity a teda k zníženej produkcii cAMP z ATP. cAMP hrá 

dôležitú rolu v mnohých bunečných dejoch, ako je napríklad prenos hormónov, či prenos 

nervového vzruchu. Pri absencii cAMP v nervových bunkách dochádza k aktivácii, resp. 

inhibícii rôznych proteínových kaskád zodpovedných za ďalšiu bunečnú signalizáciu 

a transkripciu génov [12]. Opioidné receptory môžu takisto  prostredníctvom iónových 

kanálov znižovať citlivosť bunky. Otvorením postsynaptických draslíkových kanálov sa 

bunka hyperpolarizuje, čím sa zabráni vzniku akčného potenciálu a dôjde tak k inhibícii 

nervového prenosu. Ďalším spôsobom je blokovanie napäťovo závislých vápnikových 

kanálov na presynaptickom zakončení. Aktivácia opioidného receptoru spôsobí zníženie 

vstupu Ca2+ do bunky, čo má za následok znížený výlev neuroprenášačov ako je glutamát, 

substancia P a kalcitonínu génovo príbuzný peptid (CGRP) do synaptickej štrbiny (Obr.2). 

Konečným efektom tohto mechanizmu je potom zníženie prenosu signálu [13, 14]. 
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Obr.2: Schéma mechanizmu účinku OR na nervový prenos. Upravené podľa: [15]. 
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3.3. Rozdelenie opioidných receptorov 
 

Existencia opioidných receptorov bola po prvý krát dokázaná v roku 1973 troma nezávislými 

skupinami vedcov pomocou rádioaktívne značených opioidných ligandov [10]. Ďalší výskum 

ukázal, že medzi týmito receptormi existujú odlišnosti v rámci miery afinity k rôznym typom 

ligandov a takisto v rámci ich farmakologických účinkov. Preto bolo navrhnuté, že sa jedná 

o rôzne typy opioidných receptorov [16]. 

Spočiatku boli vedené diskusie ohľadom rozdelenia týchto receptorov do podskupín. Niektorí 

vedci navrhovali rozdelenie na dva typy. Typ I podľa nich predstavoval konformačne 

nestabilné receptory, ktoré sa menili v závislosti na experimentálnych podmienkach a viazali 

všetky typy agonistov. Naopak typ II, vykazoval konformačnú stabilitu a viazal enkefalínové 

zložky. Tieto dve skupiny receptorov sa líšili aj podľa rozmiestnenia v rámci organizmu [17]. 

V roku 1976 pracovná skupina pod vedením W. R. Martina položila základy pre nové 

rozdelenie týchto receptorov. Navrhli existenciu 3 typov,  a to podľa typu zlúčeniny, ktorá sa 

viazala k receptoru. Podľa toho boli aj pomenované:  mí (MOR) – pre morfín viažuci 

receptor, kappa (KOR) pre receptory, ktoré viažu ketocyklazocín a nakoniec sigma podľa 

SKF  10047 (N-allylnormetazocín) [10]. O rok neskôr bol popísaný ďalší typ– delta  (DOR) 

receptor, so silnou afinitou pre enkefalíny [17]. Neskorší výskum dokázal, že sigma receptory 

sa funkčne aj sekvenčne odlišujú od ostatných receptorov, a preto už viac nie sú radené medzi 

OR [10]. Dôležitým krokom pre pochopenie rozličných biochemických procesov v rámci 

aktivity OR bol výskum klonovania. Vďaka tomuto výskumu boli od roku 1992 izolované 3 

gény.  Oprm1, Oprd1 a Oprk1, ktoré kódujú prekurzory pre  MOR, DOR a KOR [18]. 

Jednotlivé typy opioidných receptorov sa líšia afinitou pre opioidné látky, farmakologickými 

účinkami ako aj rozmiestnením v rámci celého organizmu [10]. 

 

3.3.1. MOR 
 

Tento typ receptoru je v tele zodpovedný za supraspinálnu analgéziu, fyzickú závislosť, 

spomalenie dýchania, eufóriu a depresiu [19]. Má afinitu k β-endorfínom a enkefalínom. 

Takisto sa naň viažu aj  morfín a naloxon (Tab.2) [6]. MOR je podobne ako ostatné opioidné 

receptory,  kódovaný  jediným génom nazvaným Oprm1.  Komplexita farmakologických 

účinkov spojených s MOR viedla k predpokladom, že existuje viac ako jeden druh tohto 

receptoru (Tab.1). Výskum pomocou rádioaktívne značených ligandov v osemdesiatych 
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rokoch preukázal existenciu 2 podtypov tohto receptoru [20]. V  roku 2003 bol identifikovaný 

tretí podtyp – MOR-3, ktorý na rozdiel od predchádzajúcich dvoch vykazoval afinitu k 

morfínu a naloxonu, no nebol schopný viazať endogénne opioidy [21]. S rozvojom výskumu 

klonovaných receptorov  bolo zistené, že gén Oprm1 kóduje podstatne väčšie množstvo 

receptorových podtypov vďaka mechanizmu zvanému alternatívny zostrih.  

Bolo preukázané, že jednotlivé  verzie  vykazujú homogenitu v oblasti väzobného miesta, čo 

je dôvodom prečo si zachovávajú afinitu a selektivitu k rovnakým opioidom. Hlavné 

alternácie v sekvencii sa nachádzajú na C- a N-konci proteínov. Rozdielne poradie 

aminokyselín v týchto oblastiach je jedným z možných vysvetlení miernych rozdielov v rámci 

miery aktivácie  podtypov receptorov a teda aj rôznych farmakologických účinkov [20,21]. 

 MOR-1 MOR-2 MOR-3 

Distribúcia 

v tkanivách 

Mozog Mozog, GIT, 

dýchacie cesty 

Monocyty, 

granulocyty, 

nervové vlákna, 

vaskulaŕne 

endoteliálne bunky 

Prenos signálu Pokles: Ca2+ 

a K+ kanály 

a cAMP 

Pokles: Ca2+ 

a K+ kanály 

a cAMP 

Nárast: Ca2+ 

a konštitutívne 

uvoľňovanie NO 

 

Tab.1: Podtypy MOR receptoru. Upravené podľa [21].  

 

3.3.2. DOR 
 

Aktivácia tohto typu receptoru vyvoláva analgéziu, eufóriu a môže byť príčinou fyzickej 

závislosti. Endogénnymi ligandmi  DOR sú Met-enkefalín a Leu-enkefalín. Od jeho objavenia 

bolo vyvinuté veľké množstvo špecifických ligandov. 

Podobne ako MOR, je kódovaný jediným génom – Oprd1.  Na základe štúdií s rádioaktívne 

značenými ligandmi sa predpokladá existencia 2 podtypov delta receptorov. DOR-1 s afinitou 

pre DPDPE a deltorfín II pre DOR-2 [22].  Na rozdiel od MOR  sa však nepodarilo žiadne 

podtypy izolovať klonovaním, preto zostáva ich existencia predmetom výskumu. Jedným z 

alternatívnych vysvetlení je  výskyt heterooligomérov DOR a MOR [23].  
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3.3.3. KOR 
 

KOR, kódovaný jediným génom Oprk1, vykazuje vysokú aktivitu k endogénnemu opioidu 

dynorfínu (Tab.2). Boli u neho identifikované 3 podtypy, KOR 1-3. Ale podobne ako u DOR, 

neexistujú štúdie, ktoré by preukázali existenciu rozdielnych cDNA. Predpokladá sa preto, že 

tieto podtypy sú výsledkom dimerizácie KOR s iným typom opiodného receptoru. Podobne 

ako ostatné druhy opioidných receptorov, aj KOR spúšťa spinálnu analgéziu. Ďalej je 

zapojený v procesoch dysfórie, sedácie, inhibície a uvoľňovania antidiuretických hormónov. 

Taktiež má antagonistické účinky voči niektorým efektom vyvolaným MOR [24]. 

 

3.3.4. Opioid receptor like (ORL1) 
 

Medzi OR sa niekedy zaraďuje aj ORL1, tiež známy ako nociceptínový receptor. Jeho 

prirodzeným ligandom je nococeptín alebo orfanín FQ. Gén pre tento receptor je označovaný 

ako OPRL1 a v súčasnosti  nie sú známe žiadne jeho podtypy. Z hľadiska aminokyselinového 

zloženia vykazuje 47% homológiu s ostatnými opioidnými receptormi (v membránovej 

oblasti je to až 61 – 64%). Podobne ako vyššie uvedené typy OR, je tento receptor spojený 

s G-proteínmi, ktoréinhibujú aktivitu adenylylcyklázy. Aj napriek pomerne veľkej sekvenčnej 

a funkčnej podobnosti s opioidnými receptormi,  neviaže ORL1 žiaden opioidný peptid alebo 

alkaloid s vysokou afinitou [25, 26]. 
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Endogénny ligand Podtyp OR 

MOR  KOR  DOR ORL1 

β-endorfín ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ × 

Endomorfín  ✓✓✓ × × × 

Leu-enkefalín ✓ × ✓✓✓ × 

Met-enkefalín ✓✓ × ✓✓✓ × 

Dynorfín A/B ✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓ 

Nociceptín/orfanín FQ  × × × ✓✓✓ 

Exogénne látky 

Agonisti 

Morfín     ✓✓✓ ✓ ✓ × 

Meperidín    ✓✓✓ ✓ ✓ × 

Diamorfín     ✓✓✓ ✓ ✓ × 

Fentanyl/remifentanil ✓✓✓ ✓ × × 

Antagonisti 

Naloxon    ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ × 

 

Tab.2: Prehľad niektorých opioidných látok a ich afinity k jednotlivým typom opioidných 

receptorov. x = Bez afinity, ✓ = nízka afinity ✓✓ = stredná afinita, ✓✓✓ = vysoká 

afinita. Upravené podľa: [27] 
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4. Metódy používané pri určovaní lokalizácie opioidných receptorov 
 

4.1. Autorádiografia 
 

Autrádiografia je metóda používaná na štúdium pevných látok a živých tkanív pomocou 

rádioaktívnych prvkov. Tie produkujú žiarenie, ktoré po priložení na citlivú vrstvu 

fotografického materiálu a následnom vyvolaní negatívu vytvára tmavé oblasti. Vzniká tak 

obraz, odborne nazývaný autorádiogram, ktorý podáva informácie o rozložení, ale aj o 

množstve rádioaktivity v skúmanom vzorku [28]. 

Pri tejto technike sa zamrazené tkanivá  pomocou mikrotomu alebo kryostatu narežú na tenké 

rezy (10 – 30 µm). Vzorky sa inkubujú s ligandmi špecifickými pre skúmané receptory a 

následne dajú do kontaktu s fotografickou emulziou. Doba expozície nutná k zobrazeniu 

rozloženia ligandov sa v závislosti na aktivite látky a citlivosti fotografického materiálu 

pohybuje od niekoľkých hodín až po niekoľko mesiacov [29]. Aby bolo čo najpresnejšie 

možné odlíšiť rozmiestnenie jednotlivých typov receptorov, mali by používané ligandy 

vykazovať čo najväčšiu špecifictitu. Pre opioidné receptory sa najčastejšie používajú  

[3H]DAMGO pre MOR, [3H]DPDPE pre DOR a pre KOR je to [3H] U69593 [30]. 

 

4.2. In situ hybridizácia 
 

Po úspešnej identifikácii štruktúry jednotlivých opioidných receptorov boli pomocou 

hybridizačného screeningu, za použitia homológnych cDNA prób, alebo polymerázovou 

reťazovou reakciou (PCR) naklonované ich cDNA [17].  Klonovanie MOR, DOR a KOR 

umožnilo bližšie objasnenie regulácie ich syntézy, biochemické a farmakologické vlastnosti 

a takisto aj ich anatomické rozmiestnenie [31]. Pre lokalizáciu receptorov je nutné zviditeľniť 

aktivitu génov v organizme. To je možné rôznymi spôsobmi a na rôznych úrovniach. Pokiaľ 

je gén aktívny tvorí sa jeho mRNA. Pomocou in situ hybridizácie je možné túto mRNA 

zviditeľniť vo všetkých bunkách, v ktorých sa nachádza.  Preto je potreba pripraviť sondu, 

ktorá je komplementárna k sekvencii mRNA, ktorú chceme detekovať a túto nejakým 
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spôsobom označiť. Po hybridizácii tejto sondy vo fixovaných tkanivách môžeme pozorovať, 

kde sa označená sonda spolu s komplementárnou mRNA nachádza. Najčastejšie využívanou 

metódou značenia sond je takzvaná FISH (flourescenčná in situ hybridizácia) [32]. In situ 

hybridizácia ukazuje pomerne presné výsledky rozloženia mRNA v bunke na základe veľkej 

špecificity a selektivity používaných prób [33].  

 

4.3. Značenie pomocou protilátok (Imunohistochémia) 
 

Táto laboratórna  technika je využívaná pre diagnostické a výskumné účely od roku 1941. 

Základným princípom imunohistochémie  je preukázanie antigénu v rámci tkaniva pomocou 

špecifických protilátok. V prípade prebehnutia pozitívnej  reakcie je táto väzba znázornená 

farebným produktom. V patológii sa využíva k účelom diagnostickým (vyhľadávanie 

a znázorňovanie antigénov špecifických pre určité typy buniek a tkanív),  a takisto aj 

prognostickým (karcinómy, maligné lymfómy) [34, 35].  Hlavnou výhodou používania 

imunohistochémie je možnosť dvojitého značenia, a tým možnosť určenia kolokalizácie 

jednotlivých typov receptorov. Je teda vhodná pri získavaní informácií o  interakciách OR 

s neuroprenášačmi, ale aj medzi sebou [36]. 

 

4.4. Porovnanie lokalizačných metód 
 

Od roku 1973,  kedy boli OR po prvý krát objavené pomocou autorádiografických metód, 

bolo prevedených mnoho podobných štúdii. Aj keď sa ich výsledky vo všeobecnosti zhodujú, 

existujú určité rozdiely medzi závermi jednotlivých vedeckých skupín. Jednou z príčin týchto 

nezhôd je použite ligandov vykazujúcich rôznu mieru afinity k jednotlivým OR (Tab.3).  Pri 

vyhodnocovaní dát  je nutné brať do úvahy fakt, že špecifickosť  týchto ligandov sa 

v priebehu posledných rokov neustále zvyšovala, a preto môžu niektoré závery zo skorších 

výskumov obsahovať nepresnosti [33]. V každom prípade autorádiografia stále zostáva veľmi 

užitočnou metódou pre lokalizáciu a kvantifikáciu väzobných miest pre opioidy v rámci 

tkanív [37]. Po identifikácii sekvencii jednotlivých OR bolo možné vyvinúť primárne 

protilátky proti ich aminokyselinovým sekvenciám. Keďže sa jedná  o veľmi unikátne 

epitopy, dá sa predpokladať, že informácie získané pomocou imunohistochemických 

experimentov sú veľmi presné na úrovni rozlíšenia jednotlivých typov OR. Veľkou výhodou 
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oproti autorádiografii je menšia časová náročnosť. Problémom však stále zostáva určenie 

lokalizácie receptorových podtypov. Tie totižto v niektorých prípadoch (MOR1) reprezentujú 

rôzne zostrihové varianty génu. Je teda možné, že špecifický epitop bude obsiahnutý vo viac 

ako jednej variante [48]. Navyše spolu s metódami lokalizácie mRNA pre OR umožňuje 

rozlíšenie na bunečnej úrovni, a teda určenie fenotypu bunky, ktorá daný receptor exprimuje. 

Dvojité značenie navyše ponúka možnosť určenia kolokalizácie s neuroprenášačmi, čo 

pomáha objasniť mechanizmus fungovania OR v organizme [36]. Metóda lokalizácie mRNA, 

bola tiež veľmi užitočná pri snahe o určenie rozmiestnenia jednotlivých OR. Výhodou je 

vysoká selektivita sond. Je však nutné poznamenať, že sa jedná len o detekciu mRNA 

sekvencie kódujúcej OR a teda nie o samotný OR. Nemôžeme preto  s presnosťou určiť, či  sa 

jedná len o miesto syntézy receptoru, odkiaľ je proteín transportovaný do iných častí neurónu, 

alebo či je receptor v danej pozícii aj priamo situovaný. Navyše má autorádiografia 

v porovnaní s vyššie spomínanými metódami výhodu toho, že používané ligandy sa viažu 

priamo na receptor,  ktorý je s veľkou pravdepodobnosťou funkčný. Detekcia mRNA, alebo 

len časti aminokyselinovej sekvencie nám to naopak nezaručuje. Z týchto  dôvodov je pri 

snahe o získaní, čo najpresnejších informácií o lokalizácii nutné porovnať výsledky vyššie 

uvedených metód. Na jednej strane nám umožní s väčšou presnosťou určiť, kde sa OR 

nachádzajú, na strane druhej nám poskytne informácie o pohybe receptorov v tkanivách  

[38, 39]. 
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5. Lokalizácia  OR v CNS 
 

V nasledujúcej časti sú popísané a rozobrané informácie o lokalizácií, ktoré boli získané 

pomocou vyššie spomínaných metód. Ako bolo uvedené, aj keď sú metódy pomerne presné, 

každá nesie isté nevýhody v porovnaní s ostatnými. Preto je veľmi dôležité brať do úvahy 

výsledky z viacerých zdrojov. V snahe o presné zhodnotenie miesta výskytu bolo  vybrané  

uloženie receptorov v mozgu potkana. Väčšina štúdií si určila ako objekt svojho výskumu 

práve toto zviera a je preto k dispozícii väčšie množstvo publikácií. Ak nie je uvedené inak, 

boli dáta získané z potkanieho CNS. 

Aj keď sa miesta výskytu často prekrývajú, každý typ opioidného receptoru má v CNS 

unikátne rozloženie. Práve uloženie v určitej konkrétnej časti mozgu je jedným z dôležitých 

faktorov jeho fyziologického účinku. Keďže sa typy OR líšia v efektoch, ktoré v organizme 

sprostredkúvajú, sú jednotlivé receptory  (MOR, DOR a KOR) popísané separátne. Pre lepšiu 

orientáciu je nižšie priložená mapa potkanieho mozgu (Obr.3). 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

Obr.3: Mozog potkana. A: pohľad zhora. B:pohľad zdola. C: pohľad z boku. 

Upravené podľa [38, 40, 41]. 
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5.1. Lokalizácia v rámci jednotlivých oblastí v CNS 

5.1.1. MOR 
 

Text o lokalizácii MOR v CNS je spracovaný na základe publikácií 30, 31, 33, 37 – 39,  

42 – 45. 

 

Koncový mozog 

 

MOR bol lokalizovaný v mozgovej kôre všetkými dostupnými metódami. Zatiaľ, čo 

autorádiografické štúdie detekovali MOR vo všetkých oblastiach a vrstvách kôry,  ostatné dve 

metódy  potvrdili výskyt vo vyššej miere v čelnej, temennej, záhlavnej a spánkovej časti 

a v cortex entorhinalis. Pomerne veľký rozdiel bol v cortex cingularis, kde protilátky 

v porovnaní s ligandmi vykazovali len veľmi malú aktivitu. Z hľadiska umiestnenia receptoru 

vo vrstvách boli takisto zaznamenané rozdiely vo výsledkoch. Autorádiografické štúdie 

potvrdili výskyt MOR najmä v I. a IV. vrstve a s menšou hustotou aj v VI. vrstve. Naopak 

protilátky sa viazali najviac vo vrstve II., III. a čiastočne vo vrstve V. a VI.  

Čo sa týka výskytu mRNA, v neokortikálnej a cingulárnej oblasti je hustota  mRNA oveľa 

nižšia v porovnaní s OR detekovanými autorádiograficky. Podobne ako protilátky sa sondy 

viažu v II., IV., V., a VI. vrstve. V bulbus olfactorius sa MOR mRNA nachádza vo vysokej 

hustote v mitrálnej a glomerulárnej vrstve.  Samotné receptory sa v tejto oblasti nachádzajú 

v menšom množstve, čo poukazuje na lokálnu syntézu MOR proteínov a ich následný 

transport. Všetky metódy lokalizovali MOR v externej časti ncl. olfactorius anterior vo 

vysokej koncentrácii. Takisto bol viacerými výskumnými skupinami potvrdený výskyt 

v caudate-putamen a ncl. accumbens. Vo všeobecnosti sú tieto oblasti bohaté na všetky druhy 

opioidných receptorov, každý má však iný spôsob rozloženia. Tento fakt poukazuje na 

rozdiely v rámci pôsobenia jednotlivých typov OR na fyziologické procesy, za ktoré je daná 

oblasť zodpovedná.  Pre MOR je typické rozloženie  v hustých zhlukoch. V amygdale bola 

takisto detekovaná vysoká hustota MOR aj jeho  mRNA, výsledky jednotlivých metód sa 

však rozchádzajú v rámci lokalizácie v centrálnej časti. Autorádiografické štúdie tu vykazujú 

väčšiu intenzitu ako imunohistochemické v oblasti laterálnej a bazolaterálnej. Naopak 

v oblasti centrálnej, kde nedochádza k väzbe ligandov špecifických pre tento typ OR, je väzba 

protilátok pomerne intenzívna. Rozmiestnenie mRNA v tomto prípade zodpovedá výsledkom 

imunohistochemických štúdií.  V oblasti hippocampu bola rádioaktivita detekovaná hlavne vo 

vrstve pyramidálnej a molekulárnej, s výrazne nižšou aktivitou v stratum oriens a radiatum.  
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mRNA je rozložená podobným spôsobom. Imunohistochémia naviac naznačuje výskyt 

receptorov hlavne vo výbežkoch pyramidálnych buniek. Mansour a kol. tvrdí, že tieto 

výbežky zasahujú do molekulárnej vrstvy, kde sú potom detekované s menej presným 

rozlíšením – autorádiograficky. Výsledky sa rozchádzajú v oblasti dentate gyrus. Zatiaľ čo 

protilátky reagujú v granulárnej aj molekulárnej vrstve, autorádiografické štúdie tu MOR buď 

vôbec nedetekujú, alebo detekujú len vo veľmi malom množstve v molekulárnej vrstve. 

mRNA sa naopak nachádza vo vrstve granulárnej.  MOR sa v menšom množstve nachádzajú 

aj v globus pallidus, ventral pallidum a ncl.  entopeduncularis.  V oblasti septa sa MOR 

nachádza v mediálnej a laterálnej časti. Vysoká hustota receptorov aj mRNA je 

v presubiculum, subiculum a claustrum. V stria diagonalis vykazujú protilátky a ligandy 

strednú reaktivitu, v porovnaní s mRNA, ktorá sa v tejto oblasti nachádza len v malom 

množstve. 

 

Medzimozog 

 

Zo všetkých druhov receptorov sa v talame nachádza najväčšia hustota MOR. mRNA aj 

samotný receptor boli detekované vo väčšine jadier. V corpus geniculatum je väzba ligandov 

značne intenzívnejšia ako väzba protilátok. V hypotalame je MOR rozmiestnený v oveľa 

menšej miere. Jednotlivé jadrá v tejto oblasti vykazujú menšiu intenzitu značenia pri použití 

autorádiografickej metódy, a to najmä v preoptickej oblasti, v eminentia mediana hypothalami 

a v zadnej časti (ncl. corporis mammillaris, medialis a lateralis).  V týchto oblastiach sa 

nachádza aj mRNA pre tento receptor. 

 

Mozgový kmeň a miecha 

 

MOR sa nachádzajú v oblasti colliculus superior, colliculus inferior (v strednej a dorzálnej 

časti), ncl.  interpeduncularis a vo ventrálnej časti ncl. raphe. Rozdiely v jednotlivých 

metódach boli zaznamenané v rámci sivej hmoty v mieche, kde protilátky reagovali len vo 

veľmi malej miere. Ligandy vykazovali najvyššiu aktivitu v dorzálnej časti a mRNA bola 

lokalizovaná najmä v časti ventrálnej a laterálnej. V substantia nigra pars compacta boli OR  

detekované pomocou  ligandov, zatiaľ čo protilátky v tejto oblasti vôbec nereagovali. 

V oblasti ventrálneho tegmenta (VTA) bolo v porovnaní s OR, väčšie množstvo mRNA 

kódujúcej receptor. V oblasti predĺženej miechy boli MOR detekované vo vysokej miere 

v locus coerulus, retikulárnom jadre, area pretectalis, ncl. parabrachialis, ncl. ambiguus, area 
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posterma, ncl. tractus solitarii, ncl. spinalis nervi trigemini, ncl. comissurali a v oblasti 

blúdiveho nervu. Umiestnenie OR spolu s ich mRNA bolo potvrdené vo všetkých 

vrstvách zadných rohov miechy. S najvyššou intenzitou v I. a II. vrstve a so slabou intenzitou 

vo vrstve III. a VI.  

 

Mozoček 

 

V oblasti mozočku sa štúdie rozchádzajú. Na jednej strane je rozdiel medzi výsledkami 

u jednotlivých metód. Autorádiografické a imunohistochemické štúdie výskyt MOR v tejto 

oblasti nepotvrdili, ale existujú štúdie, ktoré tu detekovali jeho mRNA.. 

Na druhej strane sa jedná o oblasť mozgu, kde existujú značné medzidruhové rozdiely. Zatiaľ 

čo MOR nebol v mozočku potkana detekovaný, u vyšších druhov je pomerne rozšírený.  

 

5.1.2. DOR 
 

Text o lokalizáci DOR je spracovaný na základe publikácii 30, 31 33, 37, 39 a 43 – 48. 

 

Predný mozog 

 

DOR sa vyskytuje v mozgovej kôre s veľmi vysokou hustotou. mRNA je rozložená v celej 

oblasti kôry, s najväčšou hustotou v II., III., V. a VI. vrstve. V týchto vrstvách vykazujú 

najväčšiu aktivitu aj ligandy a protilátky. V bulbus olfactorius je najviac DOR detekovaných 

vo vonkajšej plexiformnej vrstve. Naopak mRNA nebola v tejto oblasti detekovaná. Ďalej bol 

potvrdený výskyt v ncl. olfactorius anterior a stria diagonalis. V amygdale sa výsledky štúdií 

detekujúcich mRNA a autorádiografia zhodujú – DOR je podobne ako MOR zastúpený vo 

všetkých oblastiach okrem oblasti centrálnej. V porovnaní s MOR sa v hippocampe nachádza 

značne menšie množstvo DOR, a to hlavne v pyramidálnej vrstve. mRNA bola naviac 

detekovaná aj v stratum oriens.  V caudate-putamen, ncl. accumbens a v tuberculum 

olfactorium bola, podobne ako u MOR, všetkými dostupnými metódami detekovaná vysoká 

hustota DOR.  V stria terminalis sa nachádza len mRNA tohto typu receptoru, takže 

pravdepodobne ide o miesto syntézy. Prítomnosť DOR bola všetkými metódami potvrdená aj 

v oblastiach ako sú presubiculum, parasubiculum, subiculum, septum a area preoptica. 

V globus pallidus a ventral pallidum je DOR v menšom množstve taktiež prítomný. 
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Medzimozog 

 

V hypotalame bol DOR objavený len v malom množstve, a to v ncl. ventromedialis. V talame 

sa DOR taktiež vyskytuje len sporadicky. Niektoré autorádiografické štúdie ho tu 

nedetekovali vôbec, iné zase len vo veľmi malom množstve. Výskyt mRNA je taktiež 

obmedzený.  

 

Mozgový kmeň a miecha 

 

V tejto časti je DOR rozšírený v značne menšom množstve. Z tohto dôvodu je možné, že 

v niektorých častiach neboli detekované  pomocou rádioaktívne značených ligandov. 

Protilátky preukázali lokalizáciu DOR v colliculus superior. Autorádiografické a in situ 

hybridizačné štúdie ale vykazovali v tejto časti aktivitu len vo vrchnej vrstve. Všetky metódy 

sa zhodujú ohľadom umiestnenia v ncl. interpeduncularis,  kde je koncentrácia DOR pomerne 

vysoká. Imunohistochemické štúdie preukázaly výskyt aj v sivej hmote okolo miešneho 

kanála,  ncl. parabrachialis, ncl.  tegmentalis,  substantia nigra, locus coeruleus, raphe nuclei, 

ncl. ambiguus, ncl.  vestibularis, ncl. olivaris, ncl. tractus solitarii, v jadrách trojklanného 

a podjazykového nervu. V rámci mozgovej miechy sa DOR nachádzajú v spinálnych 

gangliách a v predných aj zadných rohoch, v IV.,V.,VII.,VII.,IX. a X. vrstve. V tejto oblasti 

bola s menšou intenzitou detekovaná aj mRNA. 

 

Mozoček 

 

Protein  aj mRNA  pre DOR boli v tejto oblasti detekované.  Ligandy v mozočku potkana 

však nevykazujú žiadnu aktivitu. 
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5.1.3. KOR 
 

Určenie lokalizácie KOR pomocou autorádiografických metód môže byť menej presné ako u 

imunohistochémie, kvôli nízkej miere expresie tohto receptoru v mozgu potkana. Jedná sa o 

jeden z prípadov, kedy existuje značný rozdiel výskytu OR medzi pozorovanými druhmi [54]. 

V mozgu morčaťa je značne vyššia prevalencia tohto typu receptoru ako u potkana alebo myši 

[10]. 

Ďalšie údaje o lokalizáci KOR sú spracované na základe publikácií 30, 31, 33, 37, 39, 43, 44 , 
49 – 51. 

 

Predný mozog 

 

mRNA pre KOR sa nachádza v temennej, záhlavnej a spánkovej časti a takisto v cortex 

entorhinalis. Najčastejšie bola detekovaná v V. a VI. vrstve. Autorádiografické 

a imunohistochemické štúdie detekovali KOR vo všetkých oblastiach kôry, ale v porovnaní 

s MOR a DOR je hustota jeho výskytu v mozgovej kôre menšia. V tuberculus olfactorius sa 

mRNA nachádza vo vrstve plexiformnej a granulárnej, ale receptory sa pravdepodobne 

nachádzajú aj v ostatných vrstvách. Vysokú aktivitu pre mRNA aj receprory vykazujú ncl. 

olfactorius anterior, claustrum a ncl. endopiriformis. V oblasti hipoccampu sa u potkana 

detekoval KOR buď vo veľmi malom množstve, alebo vôbec. Všetky metódy sa v tomto fakte 

zhodujú. Ale napríklad u morčiat sa výsledky štúdii odlišujú. Na rozdiel od hippocampu 

potkana, RNA sondy, ligandy aj protilátky v tejto oblasti vykazujú nízku až strednú aktivitu. 

Hustý výskyt mRNA aj samotných receptorov bol zaznamenaný aj v amygdale, stria 

terminalis, tuberculum olfactorium, parasubiculum, septum, caudate-putamen, ncl.  

accumbens, globus pallidus a ventral pallidum. V menšom množstve boli mRNA aj receptory 

nájdené v presubicule, subicule a mediálnej a ventrálnej časti striatum dorsalis. Čo sa týka 

dentate gyrus, tak u potkana nebol KOR detekovaný, naopak u morčaťa  bola zistená vysoká 

hustota mRNA. 
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Medzimozog 

 

Zo všetkých typov receptorov je v hypotalame najväčšia hustota KOR. Ligandy vykazovali 

aktivitu vo všetkých jadrách. Korelácia s mRNA bola zistená v ncl. paraventricularis, 

supraopticum, dorsomedialis a ventromedialis. S menšou hustotou ako MOR sa KOR 

nachádza aj v talame. mRNA aj receptory boli lokalizované vo väčšine jadier, s najvyššou 

koreláciou v strednej časti a habenule. Korelácia mRNA a receptorov bola zistená aj v area 

preoptica. 

 

 

Mozgový kmeň a miecha 

 

V zadných častiach mozgu bol pomocou protilátok aj ligandov detekovaný v povrchových 

vrstvách colliculus superior a colliculus inferior, substantia nigra pars reticulata, v sivej hmote 

okolo miešneho kanála, v zadnom jadre blúdivého nervu,  locus coeruleus,  ncl. trigeminalis, 

ncl.parabrachialis,  ncl.  tractus solitarii, area posterma. V tejto časti bola zistená aj 

prítomnosť mRNA. V centrálnej časti ncl. interpeduncularis bola preukázaná vysoká hustota 

KOR pomocou ligandov aj protilátok, no nebola detekovaná žiadna mRNA. Naopak oblasť 

VTA je bohatá na mRNA s nízkym výskytom OR. 

V mozgovej mieche vykazujú špecifické protilátky najvyššiu aktivitu v  zadných rohoch, vo 

vrchnej vrstve.  

 

Mozoček 

 

Podobne ako u MOR, ani tento druh receptoru nebol pomocou autorádiografie a 

imunohistochémie v mozočku detekovaný. Štúdie však potvrdili výskyt KOR mRNA a to 

v mlekulárnej aj granulárnej vrstve. 

 

6.2. Lokalizácia na bunečnej úrovni 
 

Presné informácie o lokalizácii na bunečnej úrovni priniesli až štúdie využívajúce značené 

protilátky. Vďaka týmto poznatkom môžeme lepšie pochopiť mechanizmy fungovania OR 

a teda rozlíšiť, či pôsobia presynapticky alebo postsynapticky [33, 38, 45, 49]. Prirodzene je 
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nutné brať do úvahy aj fakt, že k transmisii dochádza v niektorých prípadoch nesynaptickou 

cestou, takže nie je možné označiť jednotlivé typy receptorov ako čisto presynaptické, resp. 

postsynaptické [52]. 

Výskum potvrdil, že  MOR je prevažne situovaný  v somato-dendritckej oblasti, čiže pôsobí 

najmä postsynapticky [36, 38, 47, 53]. V menšom množstve sa nachádza aj v axonálej časti 

bunky, a to v oblastiach habenulo-interpedunkulárnej dráhy a v nuclei accessorii tractus optici 

[42]. MOR, ani ostatné typy OR  neboli detekované v gliových bunkách [36]. NaopakDOR sa 

nachádza hlavne v axónoch a len obmedzene v somato-dendritickej časti bunky (napr. 

v caudate-putamen).  Z toho vyplýva, že DOR inhibuje neuróny prevažne presynaptickou 

cestou. DOR bol takisto pozorovaný aj v spojení s cytoplazmatickými organelami, čo môže 

súvisieť napríklad s tým, že sa jedná o miesto jeho syntézy či internalizácie [46, 47]. Obr.4 

znázorňuje rozdiel v  rozložení DOR a MOR v rámci bunky. 

KOR bol rovnomerne detekovaný v perikaryi aj v axonálnej časti bunky, preto sa 

predpokladá, že pôsobí presynaptickou aj postsynaptickou cestou. Tieto zistenia boli 

potvrdené aj v rámci fyziologických štúdii [36, 49, 52]. 

 

 

Obr.4: Schématické znázornenie uloženia DOR a MOR v perikaryi a na synaptických 

zakončeniach. Upravené podľa [47].  
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6.3. Kolokalizácia OR s neuroprenášačmi 
 

Pomocou dvojitého značenia je možné určiť kolokalizáciu OR s neurotransmitermi, a získať 

tak doplňujúce poznatky o mechanizme fyziologických procesov prebiehajúcich v organizme, 

podmienených pôsobením OR [10].  

Opioidy sú známe tým, že prostredníctvom blokovania vápnikových kanálov,  resp. 

aktiváciou draslíkových kanálov pôsobia inhibične na nervové okruhy v mozgu.  Môžu však 

na organizmus pôsobiť aj excitačne a to prostredníctvom inhibície inhibičných neurónov, 

ktorými sú napríklad GABAergné neuróny. Dôkazom je kolokalizácia MOR 

s dekarboxylázou kyseliny glutámovej, enzýmu,  ktorý syntetizuje kyselinu γ-aminomaslovú 

(GABA) v oblasti hippocampu a ncl. accumbens. OR boli lokalizované v bunkách aj 

s neuroprenášačmi ako je dopamín, serotonín, norepinefrín či substancia P [10, 38]. Stručný 

prehľad je znázornený v tabuľke 3. 

 

Vplyv na 

neuroprenášač 

Typ 

receptoru 

 

Miesto výskytu 

Inhibícia NA 

 

MOR Locus coerulus 

Inhibícia DA 

 

KOR Nigostratiálna a mezolimbická 

dopamínová dráha (presynapticky) 

Stimulácia DA MOR 

DOR 

Nigostratiálna a mezolimbická 

dopamínová dráha (inhibícia 

inhibičných neurónov) 

Inhibícia Ach 

 

DOR Ach neuróny v striatum 

Uvoľnenie 

serotonínu 

MOR 

KOR 

Raphe nuclei 

Inhibícia 

prodynorfínu 

KOR PVN a SON vlákna v pars neurosa 

zadného laloku hypofýzy 

 

Tab.3: Vplyv OR na výlev neuropřenášačov. (Skratky: NA – noradrenalín, DA – dopamín,  

Ach – acetylcholín, PVN – ncl. paraventricularis, SON – ncl. supraopticus). Upravené podľa 

[31].   
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6. Záver 
 

Lokalizácia jednotlivých typov opioidných receptorov bola a je predmetom intenzívneho 

výskumu už od 70. rokov minulého storočia. Spolu s behaviorálnymi a fyziologickými 

štúdiami pomohli informácie o lokalizácii OR ozrejmiť efekty opioidov  v organizme. 

Na začiatku štúdia týchto receptorov sa ukázala ako veľmi vhodná metóda práve 

autorádiografia, ktorá priniesla pomerne prehľadné informácie o distribúcii OR v organizme. 

Tak ako ostatné metódy, mali aj rádioaktívne značené ligandy určité nedostatky. Z počiatku to 

bola hlavne ich nedostatočná špecifickosť, ktorá spôsobovala, že dochádzalo k väzbe na viac 

ako jeden typ receptoru. V priebehu rokov sa však podarilo vyvinúť pomerne špecifické 

ligandy a tento nedostatok tak odstrániť. Takisto vyvinutie nových techník detekujúcich 

receptorové proteíny, alebo ich mRNA pomohlo k objasneniu ich uloženia v organizme. 

Všetkými dostupnými metódami bolo potvrdené, že MOR, DOR aj KOR majú unikátne 

rozloženie v rámci oblastí mozgu a miechy. Je možné tvrdiť, že výsledky zaznamenané 

jednotlivými výskumnými skupinami sa vo všeobecnosti medzi sebou zhodujú. Po 

zosumarizovaní výsledkov z viacerých výskumov je možné určiť, že MOR je rozšírený najmä 

v oblastiach neokortexu, amygdaly, ncl. accumbens, caudate-putamen, v oblasti talamu, ncl. 

interpeduncularis, substantia nigra, colliculus superior a inferior a raphe nuclei. DOR je 

v mozgu rozšírený s menšou hustotou ako MOR. V najvyššej miere sa nachádza 

v neokortexe, amygdale, tuberculum olfactorium, ncl. accumbens a caudate-putamen. KOR je 

na rozdiel od MOR a DOR husto rozšírený v hypotalame. Ďalej je jeho výskyt evidentný 

v talame, amygdale, tuberculum olfactorium, ncl. accumbens a caudate-putamen, area 

preoptica a ncl. interpeduncularis. Všetky typy receptorov sú rozšírené aj v zadných rohoch 

mozgovej miechy. Tieto zistenia korelujú s výsledkami fyziologických a behaviorálnych 

štúdií. Evidentné sú rozdiely v lokalizácii OR aj na bunečnej úrovni. DOR je umiestnený 

hlavne presynapticky, MOR naopak postsynapticky a KOR v značnej miere oboma spôsobmi. 

Z tohto výskumu je teda možné usúdiť, že sa tieto typy receptorov odlišujú aj mechanizmom 

ovplyvňovania nervového prenosu. Tieto závery sú veľmi dôležité z hľadiska lepšieho 

porozumenia mechanizmu fungovania OR. Prinášajú užitočné informácie, ktoré môžu ďalej 

slúžiť napríklad pri príprave efektívnejších liečiv, a snahe odstrániť ich vedľajšie efekty.  
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