
ABSTRAKT 

 Cílem této dizertační práce bylo analyzovat změny indukované morfiem ve složení 

proteinů frontální mozkové kůry potkanů vystavených zvyšujícím se dávkám morfia po dobu 

10 dní (10-50 mg/kg). 

 První část práce byla zaměřena na fenomén superaktivace/hypersenzitizace 

adenylylcyklázy (AC), který je považován za jeden z klíčových molekulárních mechanismů 

podílejících se na vzniku patologických důsledků drogové závisloti. Vzestup aktivity AC 

představuje kompenzační odezvu funkčně spojenou se snížením odpovědi G proteinů vlivem 

dlouhodobé expozice morfiu. 

 Výsledky naší pracovní skupiny již dříve prokázaly desenzitizaci odpovědi G proteinů 

při stimulaci opioidních receptorů (OR) agonisty DAMGO (µ-OR) a DADLE (δ-OR). 

Funkční aktivita G proteinů byla měřena pomocí vazby [35S] GTPγS ve frakcích 

plazmatických membrán (PM) izolovaných z frontální mozkové kůry potkanů vystavených 

zvyšujícím se dávkám morfia podle stejného protokolu, jaký je uveden v této práci (10-50 

mg/kg, 10 dní). κ-OR-stimulovaná vazba [35S] GTPγS se nezměnila. 

 Byl stanoven obsah všech typů izoforem AC (AC I-IX) ve frakcích PM izolovaných 

z potkanů ovlivněných morfiem a kontrolních zvířat usmrcených 24 hodin po aplikaci 

poslední dávky. Imunoblotová detekce byla provedena s využitím specifických protilátek 

orientovaných proti AC I-IX. Byl zjištěn vzestup AC I (8x) a AC II (2,5x) ve frakcích PM 

izolovaných v perkolovém gradientu (Percoll®); množství AC III-IX se nezměnilo. Paralelní 

analýza stejných vzorků PM indikovala nezměněnou hladinu všech hlavních tříd G proteinů 

(Gαi1/Gαi2, Gαi3, Gαo, Gαq/Gα11, Gαs, Gβ) a stejný byl i obsah standardu plazmatických 

membrán Na, K-ATPázy. Překvapivé bylo zjištění, že specifický vzestup AC I a AC II nebyl 

detekován ve frakcích PM izolovaných z potkanů vystavených zvyšujícím se dávkám morfia, 

ale usmrcených 20 dní po aplikaci poslední dávky. Vzestup AC I a AC II se tak po 20 dnech 

od vysazení drogy vrátil zpět na původní hladinu v porovnání s kontrolními vzorky.  

 Hypersenzitizace AC I a AC II indukovaná morfiem se projevila jako plně reverzibilní. 

 Druhá část práce byla zaměřena na 2D elektroforetické rozlišení, imunoblotovu 

a proteomickou analýzu postnukleárního supernatantu (PNS) a frakcí PM izolovaných 

v perkolovém gradientu z frontální mozkové kůry potkanů ovlivněných morfiem (skupina 

+M10) a kontrolních zvířat (skupina –M10). 

 Barvení stříbrem a analýza pomocí softwaru PDQuest rozlišila celkem 440 

proteinových spotů ve vzorcích PNS. Barvení koloidní Coomassie blue G-250 indikovalo 200 



proteinových spotů, z nichž bylo vybráno 10 nejvíce signifikantně rozdílných proteinových 

skvrn pro identifikaci pomocí MALDI-TOF MS/MS. Analyzované proteiny byly 

lokalizovány v cytoplazmě, buněčné membráně, endoplazmatickém retikulu 

a mitochondriích. 9 z 10 proteinů změněných vlivem morfia signifikantně vzrostlo, 4 z 9 

proteinů zvýšené hladiny bylo funkčně vázaných na genezi oxidativního stresu,   

2 proteiny byly spojeny s apoptózou.  

 S ohledem na spektrum změn indukovaných morfiem je patrné, že mozek potkanů 

vystavených zvyšujícím se dávkám této drogy není plně adaptován. 

 Vzorky PM byly analyzovány pomocí LC-MS/MS a signifikantně zvýšená (↑) 

či snížená (↓) hladina bílkovin byla lokalizována v plazmatické membráně (membránový 

neuronální protein 1, ↓2,1x; Gβ podjednotka 1, ↓2,0x), myelinové membráně (MBP, ↓2,5x), 

cytoplazmě (alfa-internexin, ↑5,2x; DPYL2, ↑4,9x; ubikvitin hydroláza L1, ↓2,0x; 60S 

ribozomální protein L12, ↑2,7x; KCRB, ↓2,6x; SIRT2, ↑2,5x; peroxiredoxin-2, ↑2,2x; septin-

11, ↑2,2x; TERA, ↑2,1x; SYUA, ↑2,0x; koronin-1A, ↓5,4x) a mitochondriích (glutamát 

dehydrogenáza 1, ↑2,7x; SCOT1, ↑2,2x; prohibitin, ↑2,2x; aspartát aminotransferáza, ↓2,2x). 

2D imunoblotová analýza stejných vzorků PM překvapivě stanovila, že pokles Gβ 

podjednotky indukovaný morfiem (2x) představoval snížení  pouze „aktivní“ minoritní části 

z výsledné oblasti Gβ detekované specifickou protilátkou. Celkový signál klesl pouze 

nepatrně (1,2x), majoritní signál Gβ se nezměnil. Toto zjištění korespondovalo s výsledkem 

imunoblotové detekce po rozlišení 1D SDS-PAGE (10% w/v akrylamid/0,26% bisakrylamid 

nebo 4-12% gradientový gel, Invitrogen), které také nepotvrdilo žádnou změnu. 

 Pokles Gβ podjednotky indukovaný morfiem, který byl detekován proteomickou 

analýzou, korespondoval se změnou pouze „aktivní“ minoritní části z celkové signálu Gβ. 
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