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ABSTRAKT 
 Lidská společnost je ve styku s kanabinoidními látkami již od starověku. Ať už lidé využívali 

rostlinnou biomasu nebo bylinné léčitelství, bylo konopí vždy předmětem diskuzí. Poznatky 

objasňující molekulární principy účinku látek obsažených přírodně jen v konopí jsou však známy jen 

několik málo desítek let. Cílem této práce je charakterizovat subtypy receptorů, na které se 

kanabinoidy vážou, molekulární mechanismy jejich působení, následné konsekvence ve fyziologii 

a také poukázat na potenciální uplatnění jak rostlinných, tak syntetických kanabinoidů v lékařství. 

Kanabinoidní receptory jsou hojně se vyskytující podskupinou integrálních membránových receptorů, 

spadající do velké rodiny receptorů spřažených s G-proteiny. Vzhledem k ubikviternímu výskytu 

v organismu tyto receptory po aktivaci příslušnými lipofilními ligandy ovlivňují celou škálu 

fyziologických pochodů. Vazba kanabinoidních látek na daný subtyp těchto receptorů spouští 

specifickou signální kaskádu v buňce a ovlivňuje tak určitým způsobem buněčný metabolismus. 

Studium kanabinoidních receptorů a jejich ligandů přispívá k porozumění procesům zahrnujícím 

tvorbu paměti a učení, ale také mechanismům zapojeným v analgézii, imunomodulaci a buněčné 

proliferaci. Tyto receptory však ovlivňují také fyziologii kardiovaskulárního systému nebo 

gastrointestinálního traktu. Díky svému širokému záběru působení jsou kanabinoidy a jejich receptory 

předmětem intenzivního výzkumu a jsou vyvíjena různá syntetická agens, která by v roli agonistů 

nebo antagonistů mohla modulovat různé fyziologické procesy. 

Klíčová slova: kanabinoidní receptory, adenylylcykláza, endokanabinoidní systém, anandamid,       

∆9-THC, G proteiny, iontové kanály 
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ABSTRACT 
Human society has been in contact with the cannabinoid substances since ancient times. 

People used either plant biomass or herbal medicine and hemp has always been a topic for discussion. 

The molecular principles of the effects of substances naturally occuring in the cannabis are known 

only for a few decades. The aim of this thesis is to characterize subtypes of receptors to which 

cannabinoids bind and the molecular mechanisms of their action as well as the physiological 

consequences and possible application of natural and synthetic cannabinoids in medicine. Cannabinoid 

receptors are an abundant subset of integral membrane proteins belonging to the large family of G 

protein-coupled receptors . Because of their ubiquitous distribution in the body these receptors after 

activation by their cognate lipophilic ligands affect a wide range of physiological processes. Binding 

of cannabinoid compounds to individual subtypes of these receptors triggers specific signaling 

cascades in the cell and may affect cellular metabolism. Investigation of cannabinoid receptors and 

their ligands contributes to understanding of the processes involved in memory formation and learing, 

but also to the mechanisms of analgesic, immunomodulating or antiproliferative effects. However, 

these receptors also influence the physiology of the cardiovascular system or gastrointestinal tract.  

For a wide range of their applications cannabinoids and their receptors are subject of intensive 

explorations. Synthetic agents are being developed functioning as agonists or antagonists which may 

modulate different physiological processes. 

Key words: : cannabinoid receptors, adenylyl cyclase, endocannabinoid system, anandamid, ∆9-THC, 

G proteins, ion channels 
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SEZNAM ZKRATEK 
2-AG   2-arachidonoylglycerol  

AC   adenylylcykláza  

ADP   adenosindifosfát 

cAMP   cyklický adenosinmonofosfát  

CB1   kanabinoidní receptor 1. typu 

CB2   kanabinoidní receptor 2. typu 

cDNA   komplementární deoxyribonukleotidová kyselina  

CHO   buněčná linie z vaječníku křečka rodu Cricetulus griseus 

CNS   centrální nervová soustava 

CP-55,940  syntetický kanabinoid, agonista CB1 receptoru 

DAG   diacylglycerol 

EGFR   receptor pro epidermální růstový faktor 

ERK   extracelulárním signálem regulovaná kináza 

FAN   faktor asociovaný s aktivitou sfingomyelinázy 

FOX   skupina proteinů z rodiny transkripčních faktorů 

GABA   kyselina γ-aminomáselná, neuropřenašeč 

GDP   guanosindifosfát 

GIRK   dovnitř usměrňující draslíkový kanál 

GTP   guanosintrifosfát 

HEK 293  buněčná linie zárodečných ledvinných buněk člověka 

HL60   leukemická buněčná linie 

5-HT3   receptor pro serotonin 

IL-2   interleukin 2 

IP3   inositoltrifosfát 

MAP kináza  mitogenem aktivovaná proteinkináza 

MEK   protein-kináza, součást MAP kinázové signální kaskády 

mRNA   mediátorová ribonukleová kyselina 
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NADA   N-arachidonoyl-dopamin 

NMDA   N-metyl-D-asparagová kyselina 

NO   oxid dusnatý 

PCR   polymerázová řetězová reakce 

PI3K   fosfatidylinositol-3-kináza 

PIP2   fosfatidylinositol-4-5-bisfosfát 

PKA   proteinkináza A 

PKB   proteinkináza B 

PKC   proteinkináza C 

PLA2   fosfolipáza A2 

PLC   fosfolipáza C 

Raf-1   proteinkináza, která je součástí MAP kinázové signální kaskády 

TACE   TNF-α konvertující enzym 

∆9-THC   ∆9  tetrahydrokanabinol 

TMEV   Theilerův virus myší encefalitidy 

TNF   faktor nádorové nekrózy α 

TRPV1  „Transient receptor potential“ iontový kanál 

VR1   vaniloidní receptor 1. typu 
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1. ÚVOD 
Z období antiky jsou známy první zmínky o použití pryskyřice z květů samičí rostliny 

Cannabis sativa  pro lékařské účely nebo pro svůj psychoaktivní účinek. Příprava a aplikace substancí 

z Cannabis byla v tomto období známa Peršanům, Číňanům nebo Indům. Až do konce devatenáctého 

století společnost nějakým způsobem využívala vlastností konopí, aniž by znala chemické složení 

substancí zodpovědných za jeho efekty nebo konkrétní mechanismy, prostřednictvím nichž tyto látky 

působí. První kanabinoidní látkou, která byla autory pod jménem „cannabinol“ izolována, se stal 

kanabinol. Úspěšným pokusem byla izolace kanabinolu z červeného oleje rostliny Cannabis indica 

[1]. V průběhu 20. století pak následovaly další práce, ve kterých byly izolovány a pospány další 

fyziologicky důležité aktivní molekuly jako kanabidiol [2] a ∆9  tetrahydrokanabinol [3]. Červený olej 

této rostliny obsahuje i další produkty blízce příbuzné ke kanabinolu či kanabidiolu, různé izomery 

kanabidiolu nebo kanabinolu [2] jako je např. kanabichromen, popřípadě kanabinoidní molekuly 

s menším počtem dvojných vazeb. Nejvýznamější jsou právě ∆9  tetrahydrokanabinol, kanabinol 

a kanabidiol. Konopí mělo a má i své technické uplatnění, kdy stále poskytuje základní materiál pro 

výrobu různého technického příslušenství, ale právě pro své medicínské využití je předmětem 

odborných i laických diskuzí ohledně alternativní, respektive podpůrné léčby diagnóz širokého 

rozsahu. 

 

2. ZÁKLADNÍ SKUPINY LIGANDŮ KANABINOIDNÍCH RECEPTORŮ 
Vzhledem k tomu, že různých kanabinoidů se v Cannabis sativa vyskytuje minimálně 60, 

identifikace a detailní popis chemických struktur všech těchto látek a jejich receptorů představuje 

velmi rozsáhlou práci. Výzkum v oblasti kanabinoidů se proto zaměřil na charakterizaci 

nejvýznamnějších kanabinoidů a jejich receptorů.  

2.1 TETRAHYDROKANABINOL A JEHO DERIVÁTY 
Jak už z názvu vyplývá, fytokanabinoidy jsou sekundární metabolity přirozeně se vyskytující 

v Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis ruderalis. ∆9  tetrahydrokanabinol, dále jen   ∆9-THC, 

se díky své pozici hlavní psychoaktivní látky v Cannabis sativa stal centrem pozornosti 

farmakologických výzkumů. Prvotní studie rostlinných kanabinoidů byly zaměřeny na práci 

s rostlinnými materiály z Cannabis sativa , při kterých bylo pomocí metod nukleární magnetické 

rezonance, UV záření a degradačních procesů zjištěno, že molekuly kanabinoidních látek mají 

specifickou tricyklickou strukturu benzopyranu, s dvojnou vazbou na pozici ∆9 [4]. Farmakologické 

efekty kanabinoidů jsou dány především odlišností alkylového řetězce na pozici C-3 a přítomností 

hydroxylové skupiny na uhlíku C-1 a hydroxyalkylového řetězce na pozici C-6 [5] (Obr. 1). 

V souvislosti s těmito objevy docházelo i k úspěšným snahám syntetizovat kanabinoidy patřící do 

skupiny s dvojnou vazbou na pozici ∆9. Předmětem studia těchto látek byla syntéza a následné 
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zkoumání fyziologického efektu substitučních derivátů na těchto pozicích. Optimální pro kanabinoidní 

aktivitu je od tří do osmi uhlíků dlouhý alkylový řetězec na pozici C-3, přičemž další systematické 

studie poukázaly na fakt, že analogy, jež mají na pozici 1´ či 2´metylovou skupinu, jsou nejúčinnější 

[6]. Jiné práce se zaměřily na účinky halogenderivátů ∆8-THC. Tyto deriváty měly 2-40× větší afinitu 

k receptorům [7]. Podobně ve studiích derivátů obsahujících skupinu CN, respektive CH2CN 

navázanou na alkylovém řetězci, bylo zjištěno, že mají velmi vysokou afinitu k receptorům typu CB1 

a značnou účinnost jako agonisté. Další funkční skupina se zásadní rolí pro afinitu 

ke kanabinoidním receptorům je hydroxylová skupina na pozici C-1. Jelikož jsou přírodní 

fytokanabinoidy jen málo rozpustné ve vodě, byly pochopitelně postupem času farmakologické 

výzkumy zacíleny na vývoj ve vodě rozpustných kanabinoidních látek, u kterých by byla do určité 

míry zachována afinita k receptorům i aktivita [8]. Tyto snahy byly naplněny v 70. letech, kdy bylo 

vyvinuto několik ve vodě rozpustných kanabinoidů, z nichž významná je především molekula 

označovaná O-1057 (3-(5'-cyano-1',1'-dimetylpentyl)-1-(4-N-morpholinobutyryloxy)-Δ8-

tetrahydrokanabinol). Tato látka je agonistou receptorů CB1 a CB2 a je středem pozornosti v oblasti 

klinické aplikace [9]. Byly syntetizovány a následně testovány dvě důležité a účinné molekuly 

derivátů THC vyznačující se silnou afinitou k receptorům typu CB1. Tyto dvě molekuly, které jsou 

přibližně třikrát účinnější než původní přírodní molekuly THC, mají hydroxymetylovou skupinu na 

uhlíku C-9 a označují se HU-210 nebo O-224 podle toho, zda se u nich nachází dvojná vazba na pozici 

∆8 či ∆9, [9]. S enantiomerem molekuly HU-210, molekulou HU-211, pracují výzkumnici s jako 

potenciálním neuroprotektivním agens. Pokud nahradíme methylovou skupinu na uhlíku C-9 

karboxylovou skupinou, dostaneme molekulu s nižší aktivitou než ∆9 THC, ajulemovou kyselinu, 

která se vyznačuje analgetickými a protizánětlivými účinky a je tudíž také v zájmu klinického 

výzkumu [10]. 

 

Obrázek 1: Strukturní vzorec ∆9-tetrahydrokanabinolu (převzato z commons.wikimedia.org) 

2.2 KANABINOL  
Kanabinol patří mezi kanabinoidní psychoaktivní látky a stejně jako tetrahydrokanabinol je 

obsažen v konopí. Z dříve známé struktury kanabidiolu, další fyziologicky aktivní látky [2], 

se předpokládalo, že strukturní vztahy mezi kanabidiolem a kanabinolem budou blízké. To se 

potvrdilo v práci Adamse, kdy byl pomocí kondenzační reakce olivetolu a metyl-2-bromobenzoové 

kyseliny a postupných dalších chemických reakcí syntetizován kanabinol a také jeho izomer [11]. Tato 
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syntéza odstartovala další studie kanabinoidů v průběhu 20. století. Kanabinol se stejně tak jako 

tetrahydrokanabinol váže na kanabinoidní receptory, vyznačuje se však slabší afinitou k receptorům 

typu CB1 a vyšší afinitou k receptorům typu CB2 než ∆9 THC [12].  

2.3 KANABIDIOL 
Nově objevenou složkou červeného oleje z Cannabis sativa se stal kanabidiol, který byl 

poprvé izolován pomocí bis-3,5-dinitrobenzoátu [2]. Struktura kanabidiolu se na rozdíl od kanabinolu 

liší přítomností další hydroxylové skupiny na uhlíku C1´. Neváže se k receptorům CB1 a CB2 a i jeho 

syntetické analogy se vyznačují slabou vazbou k těmto receptorům [13]. Je opticky aktivní, nemá 

psychoaktivní účinky jako ∆9  tetrahydrokanabinol, ale vyznačuje se několika farmakologickými 

efekty. Významným faktem je, že jím způsobené fyziologické důsledky nenastávají prostřednictvím 

receptorů CB1 a CB2., ale prostřednictvím vaniloidních receptorů [14]. 

2.4 KANABICHROMEN 
Kanabichromen se řadí mezi čtyři hlavní zástupce kanabinoidů přítomných v Cannabis sativa. 

Různé analogy a izomery kanabichromenu mají synergický účinek společně 

s ∆9  tetrahydrokanabinolem [16]. Kanabichromen se vyznačuje se protizánětlivým a antimikrobiálním 

účinkem [15]. 

2.5 ENDOKANABINOIDY 
Výzkum v oblasti endogenních kanabinoidů přinesl pochopení role kanabinoidních receptorů 

CB1 a CB2 se svými důsledky ve fyziologii. Endogenní kanabinoidy jsou analogy mastných kyselin a 

patří mezi ně N-arachidonoyl-etanolamin (anandamid) a 2-arachidonoylglycerol (2-AG). 

 

3. ENDOKANABINOIDNÍ SYSTÉM 
Kromě toho, že savčí tkáně exprimují geny pro kanabinoidní receptory, produkují tzv. 

endogenní kanabinoidy, které jsou zároveň také ligandy pro tyto receptory a dohromady tvoří 

komplexní endokanabinoidní systém. 

3.1 LIGANDY ENDOKANABINOIDNÍHO SYSTÉMU 
Endokanabinoidy jsou látky patřící mezi kanabinoidy, které jsou syntetizovány z lipidů 

a uvolňovány buňkou, respektive organismem, podle okolností. Mezi tyto endogenní kanabinoidy se 

řadí anandamid, který byl jako první endokanabinoid izolován a popsán týmem farmakologa Devana 

a českého chemika, profesora Hanuše. Tito badatelé zjišťovali, která molekula je zodpovědná za 

inhibici vazby radioaktivně značeného derivátu kanabinolu [3H]HU-243. Podařilo se jim izolovat sice 

jen 0,6 mg z 4,5 kg prasečího mozku, ale pomocí metod hmotností spektrometrie a nukleární 

magnetické rezonance pak popsali konkrétní chemickou strukturu anandamidu a demonstrovali, že se 

váže na kanabinoidní receptor s vysokou afinitou [16]. Na vápníku závislá produkce anandamidu 
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probíhá z prekurzoru N-arachidonoyl-fosfatidyletanolaminu v neuronech mozku štepením 

fosfodiesterázou. Anandamid slouží jako neuronální endogenní posel [17]. K anandamidu pak přibyly 

během několika let výzkumu další endogenní ligandy jako 2-arachidonoyl-glycerol (2-AG) [18], 

virodhamin [19] nebo N-arachidonoyl-dopamin (NADA) [20]. 

3.2 FYZIOLOGIE ENDOGENNÍCH KANABINOIDŮ 
3.2.1 N-ARACHIDONOYLETANOLAMID (ANANDAMID) 

Zanedlouho po izolaci anandamidu byly popsány i fyziologické důsledky jeho působení 

u myši. Řadí se mezi ně redukce spontánní motorické aktivity, znecitlivění či podchlazení. 

Překvapujicím zjištěním bylo, že anandamid působí stejné farmakologické aktivity jako exogenní 

kanabinoidy, avšak má naprosto odlišnou chemickou strukturu [21] (Obr. 2).  

 

Obrázek 2.: Strukturní vzorec anandamidu (převzato z daten.didaktikchemie.uni-bayreuth.de) 

Charakteristické pro anandamid je, že jeho fyziologické důsledky záleží na typu tkání a buněk. 

Mezi hlavní mechanismy, prostřednictvím nichž anandamid působí, patří inhibice adenylylcyklázy 

[22], napěťové řízených vápenatých kanálů typu L [23], typu N [24], typu P/Q [25] a dále aktivace K+ 

kanálů [26] a inhibice výlevu neurotransmiteru na glutamátergních synapsích [27]. Mezi významné 

úlohy anandamidu se řadí například aktivace mitogenem aktivované kinázy, která následně fosforyluje 

PLA2, katalyzující štěpení glycerofosfolipidů a uvolnění arachidonové kyseliny [28]. Anandamid se 

také účastní regulace buněčné komunikace mezi astrocyty a neurony, neboť blokuje šíření toku 

vápenatých iontů štěrbinovými spoji mezi buňkami astrocytů. K uvolnění vápenatých iontů dochází po 

výlevu glutamátu z neuronů nebo mechanickou stimulací astrocytů [29, 30]. Široký záběr působení 

anandamidu se projevuje jeho dvojitým efektem v regulaci NO syntázy, kdy na jedné straně, například 

u lidských monocytů nebo endoteliálních buněk, tuto syntázu aktivuje a indukuje tak produkci oxidu 

dusného [31, 32], ale na druhé straně inhibuje produkci NO u endoteliálních buněk vena saphena nebo 

u astrocytů novorozených myší [33, 34]. Komplikovanější je i pojetí protinádorového efektu 

anandamidu, neboť v některých případech vykazuje antiproliferační efekt na nádorové buňky prsu 

nebo prostaty in vitro [35, 36], ale naproti tomu v některých krvetvorných buněčných liniích u myši, 

kde nepůsobí prostřednictvím kanabinoidních receptorů, zvyšuje buněčných růst [37]. Anandamid je 

zodpovědný i za zvýšený příjem potravy [38] a u některých experimentálních zvířat se prokázalo, že 
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poškozuje paměť [39]. Tato látka také tlumí bolest [40], zabraňuje snížení krevního tlaku [41] nebo 

reguluje vazodilataci prostřednictvím vaniloidního receptoru VR1 [42]. 

3.2.2 2-ARACHIDONOYLGLYCEROL 

2-Arachidonoylglycerol (2-AG) jako endogenní ligand pro kanabinoidní receptor byl 

identifikován v devadesátých letech 20. století, kdy byl izolován z prasečího mozku [18]. Receptorem 

pro 2-AG je subtyp CB1 i CB2 [43, 44]. Na rozdíl od anandamidu 2-AG nemá afinitu k vaniloidnímu 

receptoru [42]. Analogicky k anandamidu inhibuje adenylylcyklázu a stahy vas deferens u myši [45]. 

Tato látka může mít zřejmě také neuromodulační funkce. Bylo totiž zjištěno, že zapříčiňuje supresi 

depolarizací aktivovaného výlevu nitrobuněčných vápenatých kationtů v hybridních buňkách nádoru 

neuroblastomu a gliomu [46]. 2-AG snižuje dráždivost neuronů v hipokampu [47] a aktivuje p42/44 

MAP kinázu [48]. Stejně jako anandamid stimuluje výlev NO z imunitních a cévních tkání [49] 

a inhibuje růst lidského nádoru prostaty a prsu [36]. Mezi efekty bez účastí kanabinoidních receptorů 

pak patří neuroprotektivní účinek na nervové buňky mozkové kůry, které jsou vystaveny nedostatku 

kyslíku a glukózy [50]. 2-AG je tvořen v místě synapsí především z fosfatidylinositolu 

a fosfatidylinositolbisfosfátu v dráze s účastí fosfolipázy C a diacylglycerol lipázy [51]. Během 

zesíleného synaptického přenosu se váže na kanabinoidní receptory CB1, které spouští signalizaci 

vedoucí k útlumu aktivity buněk neuronů a následně tak ke snížení výlevu neurotransmiterů. Tento jev 

je příkladem negativní zpětné vazby a významně tak přispívá k prevenci buněčné smrti neuronů [43]. 

 

4. KANABINOIDNÍ RECEPTORY 
4.1 SUBTYP CB1 

Až do objevení kanabinoidního receptoru se předpokládalo, že kanabinoidy díky svému 

hydrofobnímu charakteru přímo pronikají buněčnou membránou. První identifikace a charakterizace 

kanabinoidních receptorů v mozku potkana byla provedena koncem osmdesátých let [52]. Klíčem pro 

identifikaci a popis kanabinoidních receptorů se staly práce, ve kterých byla pozorována inhibice 

adenylylcyklázy v některých buněčných typech vlivem kanabinoidů. Výsledky studia 

farmakologických účinků ukazovaly, že aplikace ∆9-THC způsobuje snížení koncentrace cAMP 

v neuroblastomech. Byla zkoumána i schopnost jiných kanabinoidů než ∆9-THC inhibovat 

adenylylcyklázu a tato schopnost korelovala s jejich mírou psychoaktivního účinku [53]. Pro testování 

inhibice adenylylcyklázy byly používány i více potentní syntetické kanabinoidy vyvinuté firmou 

Pfizer [54]. Klíčovým se stal experiment, jehož závěrem bylo, že kanabinoidní receptory disponují 

mechanismem receptorů spojených s G proteiny [52]. Překážkou charakterizace kanabinoidního 

receptoru radioaktivně značeným ∆9-THC byla vysoká míra nespecifické vazby ∆9-THC kvůli jeho 

hydrofobní struktuře a kandidátem pro charakterizaci vazby na receptor se stala syntetická molekula 

[3H]CP-55,940 obsahující radioaktivní izotop vodíku (tricium). Jako zdroj receptorů sloužila 
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homogenizovaná tkáň mozkové kůry potkanů. Po několikeré inkubaci v roztocích s pufry o určitých 

koncentracích solí a opakované centrifugaci se podařilo izolovat receptor. Analýza vazby ligandů na 

receptory byla provedena ve speciálních trubičkách, které obsahovaly pufr, radioaktivně značený 

ligand [3H]CP-55,940 a přírodní kanabinoidy. Tyto experimenty prokázaly, že ani navázaný, ani 

nenavázaný radioligand není chemicky modifikován nebo metabolizován. Vazba radioligandu na 

membrány kortexu byla saturabilní, přičemž množství nespecificky navázaného radioligandu vzrůstalo 

s jeho vzrůstající koncentrací. Při koncentraci 20 mM Na+ bylo pozorováno, že dochází k inhibici 

vazby chaotropním efektem, při vysoké koncentraci soli se mění schopnost ligandu vázat se na 

receptor [52]. Tyto objevy tak poskytly možnost uskutečnění průlomového experimentu, jehož cílem 

byla izolace a exprese cDNA, která kóduje tento transmembránový protein [55]. Předmětem tohoto 

experimentu bylo mapování vazebných míst v mozku pro [3H]CP-55,940. Nejprve se podařilo izolovat 

cDNA použitím oligonukleotidové sondy odvozené od sekvence receptoru pro neurokinin A. Poté 

byla uskutečněna translace této cDNA. Produktem byl protein o délce 473 aminokyselin. Analýza 

tohoto proteinu ukázala, že obsahuje sedm hydrofobních domén, mnoho konzervovaných 

aminokyselinových zbytků, které jsou charakteristické u receptorů spřažených s G proteiny, a také 

několik oblastí, které mohou být glykosylovány [55]. Právě znalost molekulárních mechanismů 

a sekvence β-adrenergních receptorů a acetylcholinových receptorů muskarinového typu, které spadají 

do skupiny receptorů spojených s G-proteiny, pomohla porovnat sekvence těchto receptorů a nově 

charakterizovaného produktu izolované cDNA. Porovnáním sekvencí těchto receptorů a sekvence 

cDNA vyšlo najevo, že kanabinoidní receptor patří do skupiny receptorů spřažených s G-proteiny. 

Sestává ze tří intracelulárních, tří extracelulárních, jedné extracelulární N-koncové domény 

a intracelulární C-koncové domény [56, 55] (Obr. 3). 
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Obrázek 3.: Struktura kanabinoidního receptoru CB1 (upraveno podle [57]) 

Nápadná je absence prolinového zbytku v páté transmembránové doméně, což odkazuje na 

určitou podobnost s receptorem pro luteinizační hormon [58], a chybějící cysteinový zbytek mimo 

transmembránovou doménu, který připomíná mas onkogen [59]. Gen kódující  CB1 receptor se 

u člověka nachází na šestém chromozomu [60], mRNA kódující CB1 receptor u člověka se skládá 

z jediného exonu s 5´a 3´nepřekládanými oblastmi, ovšem pre-mRNA obsahuje na 5´ konci 3 

nekódující exony. V průběhu alternativního sestřihu tak může docházet ke vzniku mRNA 

s variabilními 5´ nepřekládanými oblastmi. Tato variabilita se může podílet na buněčné lokalizaci, 

stabilitě nebo účinnosti translace mRNA [61].        

 Neuroanatomický výzkum využívající molekulu [3H]CP-55,940 odhalil mozkové oblasti, kde 

je nejvyšší koncentrace CB1 receptoru. Mezi ně patří bazální ganglia a mozeček. Naproti tomu velmi 

nízký nebo žádný výskyt CB1 subtypu je v oblasti mozkového kmene, tedy v části prodloužené míchy 

a Varolova mostu [62]. Zmapování lokalizace CB1 receptoru pomocí metod hybridizace in situ a PCR 

bylo provedeno v polovině devadesátých let týmem Galièguea, který demonstroval, že kromě 

majoritního výskytu v CNS se tyto receptory nacházejí u člověka také ve tkáni brzlíku, lymfatických 

uzlin, kostní dřeně, vaječníku, dělohy, prostaty, srdce, plic a nadledvin [63]. CB1 receptor byl také 

identifikován v oblastech periferních sympatických nervů, kde na presynaptických zakončeních axonů 

inhiboval výlev mediátoru noradrenalinu in vitro i in vivo [64]. U člověka je tento receptor 

exprimován rovněž ve varlatech [65]. Výzkum fyziologických procesů přímo souvisejících 

s receptorem CB1 mohl začít s vývojem prvního antagonisty CB1, molekuly SR141716A [66], 

a přípravou myši, jež měla vypnutý gen pro CB1 [67, 68].  
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4.2 SUBTYP CB2 
Předpokladem pro zjištění existence dalšího subtypu kanabinoidního receptoru vyskytujícího 

se na periferiích byly znalosti o nepsychoaktivních účincích kanabinoidů [69]. Do uskutečnění první 

molekulární charakterizace druhého subtypu kanabinoidního receptoru CB2 se předpokládalo, že 

nepsychoaktivní účinky kanabinoidů jsou zprostředkovány prostřednictvím CNS nebo jinými 

nereceptorovými proteiny. Přítomnost kanabinoidního receptoru subtypu CB2 byla prokázána 

o několik let později než identifikace receptoru CB1 v oblasti mozku. Receptory CB2, v původní práci 

nazývané CX5, byly objeveny u imunitních buněk na počátku devadesátých let. Pro identifikaci byla 

využita PCR reakce s DNA z premyeloidních buněk HL60. Produkty z buněk indukovaných 

dimetylformamidem pro tvrobu granulocytů byly sekvenovány, přičemž jedna z těchto sekvencí 

vykazovala podobnost kanabinoidnímu receptoru identifikovanému dříve v mozku. Specifikem 

proteinu přeloženého z této sekvence je přibližně 68 % homologie na úrovni nukleotidové sekvence 

a 44 % homologie aminokyselin s dříve popsaným receptorem CB1 v mozku potkana. Obeznámení 

s genovou sekvencí pro CB2 typ receptoru umožnilo odhalit evoluční divergenci mezi prvním 

a druhým subtypem. Je zřejmé, že geny pro tyto receptory se neoddělily nedávno, neboť ze 162 

aminokyselinových zbytků transmembránové oblasti receptoru CB1 jsou jen 3 odlišné mezi 

receptorem potkana a člověka. U člověka je CB2 receptor 360 aminokyselin dlouhý protein, který je 

kódován genem sestávajícím z kódujícího exonu a z 5´ exonu, který tvoří nepřekládanou oblast. Tento 

gen se u člověka nachází na 1. chromozomu. Porovnáním aminokyselinové sekvence CB1 a CB2 

receptoru bylo zjištěno, že na 68 pozicích mají tyto subtypy jiné aminokyselinové zbytky [12] 

(Obr. 4).                         
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Obrázek 4: Struktura kanabinoidního receptoru CB2 (upraveno podle [57]) 

 Vyvstaly otázky, zda se subtyp CB2 podobně jako CB1 nenachází v oblasti hipokampu, mozečku či 

striatu, a proto byly pomocí technik in situ hybridizace připraveny značené oligonukleotidy 

komplementární k mRNA CB1 i CB2 receptorů. Původně v mozku nebyl detekován značený 

oligonukleotid komplementární sekvenci mRNA pro CB2, a bylo tak konstatováno, že se v této oblasti 

nenachází [12]. Pozdější práce s využitím imunohistochemických metod však ukázaly, že CB2 je také 

exprimován v některých oblastech mozku, ale v daleko menší míře než CB1 receptor [70]. 

Imunohistochemické metody, metody PCR a Northern-blot pomohly také odhalit, že CB2 je 

exprimován především v imunitních buňkách, kde je jeho výskyt až stonásobně vyšší než výskyt CB1 

receptorů. Exprese tohoto receptoru ve slezině a uzlinách je přibližně stejná jako exprese CB1 

receptoru v CNS. V imunitních buňkách není exprimován rovnoměrně, největší koncentraci mají na 

svém povrchu B buňky a míra exprese genu pro CB2 klesá od NK buněk, monocytů, neutrofilů, 

cytotoxických T lymfocytů až k pomocným T4 lymfocytům [63]. Analýza založená na kompetici 

ligandů o vazbu na CX5 receptor, jak byl původně CB2 receptor pojmenován, ukázala, že afinita pro 

kanabidiol je nižší v porovnání s afinitou pro aktivní ∆9-THC nebo kanabinol. Zatímco na receptor 

CB1 se kanabinol váže s několikrát nižší afinitou než ∆9-THC, na receptor CB2 se váže obdobně jako 

∆9-THC [12]. Tak jako v případě subtypu CB1, také pro CB2 byl připraven antagonista s označením 
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SR144528, který má asi 700× nižší afinitu pro CB1 než pro CB2 [71]. Začátkem nového tisíciletí byla 

připravena myš s vypnutým genem pro subtyp CB2 [72]. 

 

5. SIGNÁLNÍ DRÁHY REGULOVANÉ KANABINOIDNÍMI 
RECEPTORY 

Jádrem signální dráhy kanabinoidních receptorů je molekulární mechanismus založený na 

funkci G proteinů, které jsou složeny z podjednotek α, β a γ. Tyto G proteiny jsou asociovány 

s membránovými receptory a podjednotky α a γ těchto G proteinů jsou vázány na vnitřní straně 

buněčné membrány přes lipidový řetězec. Podjednotka β je pevně asociována s podjednotkou γ. 

V inaktivním stavu je na Gα podjednotce navázán GDP. Vazba ligandu stimuluje receptor, který 

prochází konformační změnou a následně dochází k výměně navázaného GDP za vnitrobuněčný GTP. 

Vazba GTP způsobí disociaci α podjednotky od dimeru βγ a s takto navázáným GTP α podjednotka 

ovlivňuje další efektorové proteiny. Aktivace je ukončena hydrolýzou GTP na GDP + Pi, kterou 

katalyzuje sama podjednotka α [73]. Aktivace odlišných izoforem podjednotek α hraje zásadní roli v 

regulaci signálních drah iniciovaných kanabinoidními receptory. Vazba různých kanabinoidních 

ligandů může spouštět odlišné intracelulární signální dráhy aktivací odlišných typů α podjednotek. 

Například syntetický agonista CB1 receptoru WIN 55,212- spouští jen aktivaci podjednotky α Gi 

proteinu, naproti tomu vazba kanabinoidu HU-210 vede k aktivaci podjednotky α Gi i Go proteinu [74]. 

Zásadní metodou při studiu kanabinoidními receptory zprostředkované buněčné odpovědi bylo využití 

toxinu z bakterie Bordetella pertussis, který indukuje ADP-ribosylaci α podjednotek Gi/o a zabraňuje 

tak vazbě GTP a disociaci α podjednotky z dimeru βy. Stimulace receptorů spřažených s G proteiny 

v tomto případě nevede k ovlivnění příslušné signální dráhy. Jelikož stimulací kanabinoidních 

receptorů dochází k aktivaci G proteinu a následnému ovlivnění dalších efektorových proteinů, 

použitím tohoto toxinu lze určit, zda je při aplikaci kanabinoidů buněčná odpověď zprostředkována 

přes CB1 nebo CB2 receptory nebo kanabinoidy regulují nějaký protein přímo bez interakce s CB 

receptory, jak bylo pozorováno v některých případech vazby u anandamidu [75, 76]. 

5.1 ADENYLYLCYKLÁZA 
Dosavadní poznatky o signálních mechanismech poukazují na to, že CB1 receptory mohou být 

spřaženy jak s Gs tak s Gi/o proteiny. cAMP se akumuluje aktivací receptorů spražených s G proteiny, 

jejichž α podjednotka aktivuje AC, která následně katalyzuje produkci cAMP. Zajímavá práce [77, 78] 

demonstrovala in vivo společné působení CB1 a dopaminového D2 receptoru. Pokud jsou tyto 

receptory stimulovány současně, dochází k jejich heterodimerizaci a k aktivaci AC přes Gs  protein 

asociovaný s CB1 receptorem. AC může být prostřednictvím CB1 aktivována nebo inhibována.  

 Na inhibici aktivity AC se podílejí  CB1 i CB2 receptory, které jsou spřaženy s Gi proteiny, jak 

bylo demonstrováno s použitím radioaktivně značeného [35S]GTPγS  [74]. Stimulace receptoru vede 

k aktivaci Gi proteinu a po disociaci α podjednotky od βγ dimeru tento dimer inhibuje aktivitu AC. 
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Výsledkem je snížení produkce cAMP a aktivity PKA [79].  Navození odlišné konformace CB1 

receptoru různými ligandy lze demonstrovat právě u regulace AC. Aktivita AC působením ligandů 

CP-55,940 a HU-210 může být značně zvýšena v přítomnosti diterpenu forskolinu, ovšem stimulace 

CB1 receptoru ligandem WIN 55,212-2 synergii s forskolinem nevyvolává [80]. CP-55,940 a HU-210 

tedy zřejmě indukují odlišnou konformační změnu CB1 receptoru než agonista WIN 55,212-2. Bylo 

zjištěno, že pro vazbu syntetických kanabinoidů CP-55,940 a HU-210 je zásadní lysinový zbytek 

vazebného místa CB1 receptoru [81]. Vůbec první signální transdukce popsaná u CB1 receptoru byla 

inhibice AC působením ∆9-THC na buňkách neuroblastomu [53]. Vzhledem k husté populaci CB1 

receptorů v mozku byla kanabinoidy zprostředkovaná inhibice pozorována v hipokampu, striatu, 

mozečku a mozkové kůře potkana [82]. Podobně i endokanabinoid anandamid a syntetický agonista 

CP 55,940 disponují schopností inhibovat aktivitu AC [83]. Je známo minimálně devět izoforem AC, 

a proto stimulace kanabinoidního receptoru může vést k odlišné odpovědi v závislosti na konkrétním 

buněčném typu. Protikladné důsledky stimulace kanabinoidního receptoru v souvislosti s odlišnými 

izoformami AC demonstruje práce Rheeho [84]. Do ledvinných buněk COS-7 exprimujících CB1 

receptory byly vneseny jednotlivé izoformy AC. Tyto buňky byly stimulovány agonisty CB1 receptorů 

a výsledkem byla rozdílná buněčná odpověď. Jednotlivé izoformy AC jsou odlišně regulovány αs/i a βγ 

podjednotkami G proteinů. Po stimulaci CB1 receptoru v ledvinných buňkách byly některé izoformy 

inhibovány a jiné stimulovány. Protože aktivita PKA závisí na vnitrobuněčné koncentraci cAMP, 

prostřednictvím kanabinoidních receptorů tak může nepřímo docházet k ovlivnění aktivity fosforylací 

regulovaných draselných kanálů [85] nebo k regulaci genové exprese [79]. Inhibice AC 

prostřednictvím signalizace CB2 receptorů byla popsána v práci Slipetze, který ke svým experimentům 

využil COS buňky exprimující receptory CB2 a pertussis toxin [86]. 

5.2 IONTOVÉ KANÁLY 
K regulaci iontových kanálů kanabinoidy dochází u několika jejich typů. Jednou z příčin 

útlumu výlevu neurotransmiterů z presynaptického zakončení je kanabinoidy zprostředkovaná 

modulace iontových kanálů, ke které dochází především skrze CB1 receptory, ale u endogenních 

kanabinoidů byl popsán i jejich vliv na iontové kanály přímo bez receptoru. Na zásadní práci 

popisující inhibici vápníkových kanálů typu N prostřednictvím CB1 receptoru v buňkách 

neuroblastomu [87] navázaly experimenty poukazující i na možnost inhibice vápníkových kanálů přes 

CB1 receptor stimulovaný endogenním kanabinoidem anandamidem. Tato signalizace probíhá 

nezávisle na cAMP [24]. K inhibici docházelo také u dalších typů vápníkových kanálů. Anandamidem 

byl inhibován proud výlevu vápenatých iontů skrze kanály typu Q nacházející se v buňkách hypofýzy, 

které exprimovaly CB1 receptory [25]. Důležitým poznatkem týmu Shena a Thayera byla inhibice jen 

necelé pětiny vápníkových kanálů v buňkách neuronů hipokampu potkana při aktivaci CB1 receptorů 

syntetickým agonistou WIN 55,212-2 , který má větší afinitu než přírodní ∆9- THC. Po zvýšení 

koncentrace WIN 55,212-2 na mikromolární úroveň docházelo k inhibici dalších vápníkových kanálů 
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i v přítomnosti stereoizomeru WIN 55,212-3, který funguje jako inverzní agonista na CB1 receptoru. 

Výsledek tak prokazoval, že při vyšších (mikromolárních) koncentracích WIN 55,212-2 dochází 

k přímé regulaci vápníkových kanálů i bez účasti CB1 receptorů [88]. WIN 55,212-2 také inhibuje 

prostřednictvím CB1 receptoru vápníkové kanály typu L v buňkách hladké svaloviny tepen mozku 

[23]. Některé typy vápníkových kanálů mohou být inhibovány jen prostřednictvím anandamidu, jak 

ukázaly experimenty Chemina. Vápníkové kanály typu T byly exprimovány v buňkách CHO a HEK 

293. Anandamid tyto vápníkové kanály inhiboval na rozdíl od kanabinoidů WIN 55,212-2 a CP 

55,940, které inhibici těchto kanálů nezpůsobovaly [89]. Tým Garcii ukázal, že při stimulaci CB1 

receptoru v buňkách může docházet i k aktivaci dovnitř usměrňujícího draslíkového kanálu 

spřaženého s G proteiny (GIRK) a inhibici vápníkových kanálů typu P/Q. Tito badatelé také 

demonstrovali, že tuto signalizaci kanabinoidního receptoru může narušovat aktivita proteinkinázy C 

(PKC).  PKC fosforyluje serin 317 v intracelulární smyčce CB1 receptoru, a tak přerušuje signalizaci 

tohoto receptoru. U mutagenezí připraveného CB1 receptoru se záměnou tohoto serinu za alanin, 

nedocházelo k ovlivnění modulace GIRK a vápníkových kanálů ani při stimulaci PKC. Pokud je tedy 

nějakým způsobem stimulována PKC, může docházet například v neuronech k obnově jejich původní 

dráždivosti [90].          

 Napěťově závislé draslíkové kanály typu A v neuronech hipokampu mohou být aktivovány 

a napěťově nezávislé draslíkové kanály typu D mohou být inhibovány kanabinoidy [91]. S využitím 

buněčné linie fibroblastů z ledvinných buněk COS-7 a buněk mozečku bylo zjištěno, že v těchto 

buňkách může vlivem anandamidu docházet k inhibici na pH závislých draslíkových kanálů TASK-1. 

V tomto případě se jedná o přímé působení anadamidu na TASK-1 kanály, neboť při aplikaci 

inhibitoru CB1 receptoru rimonabantu nedošlo ke zvrácení efektu anandamidu. Protože draslíkové 

kanály rodiny TASK-1, vyskytující se také v motorických neuronech nebo buňkách mozečku, hrají 

roli v nastavení klidového membránového potenciálu, inhibice těchto kanálu vede k depolarizaci 

a zesílení dráždivosti a vzhledem k jejich lokalizaci tak může vlivem anandamidu docházet 

k ovlivnění motorických funkcí [76].        

 Napěťově závislé sodíkové kanály mohou být také přímo inhibovány anandamidem nebo 

syntetickým analogem kanabinoidů WIN 55,212-2. Poněvadž anandamid i WIN 55,212-2 mohou 

vytěsnit z vazebného místa sodíkových kanálů triciem značený batrachotoxinin, potvrdil se předpoklad 

přímého ovlivnění těchto kanálů kanabinoidními ligandy bez účasti CB1 receptorů [92].                                                                                                                                                                                                

5.3 FOSFOLIPÁZA C A VÁPENATÉ IONTY 
Regulace koncentrace vápenatých iontů jakožto sekundárních poslů skrze aktivaci CB1 

receptorů byla předmětem několika prací. Tým Ohno-Shosaky se zabýval rolí endogenních 

kanabinoidů v regulaci excitace a inhibice postsynaptických neuronů. Mechanismus spočívá v tom, že 

depolarizace postsynaptické membrány způsobí vtok vápenatých iontů, které indukují syntézu 

endokanabinoidů. Následně dochází k výlevu endokanabinoidů, které slouží jako retrográdní signální 
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poslové a které se vážou na CB1 receptor presynaptického zakončení. Stimulace toho CB1 receptoru 

vyvolává disociaci Gαo podjednotky a dimeru βγ, Gαo podjednotka se váže na vápníkové kanály 

a inhibuje tak vtok vápenatých iontů na presynaptickém zakončení. V důsledku toho nedochází k Ca2+ 

dependentnímu výlevu neuropřenašečů z presynaptického zakončení. Tyto neuropřenašeče se vážou na 

iontové kanály postsynaptické membrány. Neuropřenašeč GABA působí inhibičně, neboť otevírá 

kanály pro chloridové ionty, které tečou do buňky postsynaptického neuronu, a neuropřenašeč 

glutamát působící excitačně otevírá kanály pro sodné ionty tekoucí do buňky postsynaptického 

neuronu. Endokanabinoidy tak mohou být zodpovědné za útlum excitace nebo inhibice postsynaptické 

membrány [93] (obr. 5).        

 Kromě regulace vápníkových kanálů na membránách synaptických zakončení dochází také 

k regulaci vnitrobuněčných kanálů pro vápenaté ionty. Aktivací CB1 receptoru v neuronu dojde 

k aktivaci Gαi podjednotky, která inhibuje AC a produkci cAMP. Nedostatek cAMP brání fosforylaci 

ryanodinového kanálu propustného pro vápenaté ionty. Výlev vápenatých iontů z endoplazmatického 

retikula je tak omezen a nemůže docházet k aktivaci některých na vápníku závislých proteinů 

podílejících se na destrukci vnitrobuněčných struktur. Stimulace CB1 receptoru se tak podílí na 

ochraně neuronů před excitotoxicitou způsobenou zvýšeným výlevem vápenatých iontů [94]. Bylo 

zjištěno, že vazba 2-AG či WIN 55,212-2 na CB1 receptory exprimované v hybridních buňkách 

z gliomu a neuroblastomu naopak navozuje zvýšení koncentrace vápenatých iontů, přičemž zásadní 

roli zde hraje fosfolipáza C aktivovaná přes CB1 receptory. Ta katalyzuje vznik IP3, jehož vazba na 

příslušné ligandem řízené vápníkové kanály endoplazmatického retikula tyto kanály otevírá a zvyšuje 

se tak vnitrobuněčná koncentrace Ca2+ iontů. Ústřední úloha PLC byla potvrzena použitím jejího 

inhibitoru, který zabránil zvýšení koncentrace Ca2+ iontů při aktivaci CB1 receptoru [95, 46]. 
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Obrázek 5: Inhibiční efekt endokanabinoidů na presynaptické membráně (upraveno podle [57]) 
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Spřažení PLC s CB1 receptory potvrdily i výsledky výzkumu ukazujícího zvýšení koncentrace 

vápenatých iontů po depolarizaci neuronů mozečku. Tato depolarizace byla indukována stimulaci 

NMDA receptoru. Při aplikaci rimonabantu nebo inhibitoru PLC nedošlo ke zvýšení koncentrace 

vápenatých iontů, čímž se naplnil předpoklad, že stimulace CB1 receptoru je prostřednictvím Gi/o 

proteinů spojena s aktivací PLC a následným otevíráním vápníkových kanálů v endoplazmatickém 

retikulu [96]. Změna koncentrace vápenatých iontů nehraje roli jen v regulaci membránového 

potenciálu či modulaci nervových vzruchů, ale podílí se také na tvorbě NO, který může mj. působit na 

endoteliální buňky cév a způsobovat vasodilataci. Tým Fimianiho popsal vzrůst koncentrace 

vápenatých iontů spojený s následnou produkcí NO. Tento vzrůst byl indukován přímo stimulací CB1 

receptorů anandamidem, a pokud byl aplikován inhibitor CB1 receptoru rimonabant, ke zvýšení 

koncentrace vápenatých iontů nedošlo [32]. Naproti tomu se anadamid v endoteliálních buňkách může 

podílet na vzrůstu koncentrace vápenatých kationtů z ER a zvyšovat tak aktivitu NO syntázy, která 

produkcí NO vyvolává vazodilatační účinek anandamidu [97]. CB2 receptory se také podílejí na 

zvýšení koncentrace vápenatých iontů. Stimulace CB2 receptoru v endoteliálních buňkách, 

pocházejících z telecích plic, anandamidem vedla k aktivaci PLC prostřednictvím Gq/11 proteinu 

spřaženého s tímto receptorem, což vyústilo ve štěpení PIP2 na DAG a IP3, jehož vazba na vápníkové 

kanály způsobila otevření těchto kanálu a zvýšení koncentrace vápenatých iontů [98]. 

5.4 MAP KINÁZY 
Mitogenem aktivovaná protein (MAP) kináza, extracelulárním signálem aktivované kinázy 

(ERK) i faktor Raf-1 jsou základními enzymy vnitrobuněčných signálních kaskád participujících na 

buněčném růstu, transformaci či apoptóze buňky. Aktivace CB1 receptoru je pozitivně spjata právě 

s MAP kinázami. Modelové buňky CHO exprimující CB1 receptory posloužily jako vhodný nástroj 

pro demonstraci aktivace p42/p44 MAP kinázy pomocí syntetických kanabinoidů CP 55,940 a HU-

210 [99]. Aktivovaná MAP kináza v CHO buňkách může aktivovat důležitý protein NHE-1, který 

slouží jako antiporter sodných a vodíkových iontů a podílí se tak zásadně na udržení kontroly 

vnitřního pH a homeostáze buňky [100]. Analogicky i endogenní ligandy CB1 receptoru anandamid 

a 2-AG se podílejí na regulaci MAP kinázy, konkrétně na regulaci MAP kinázy p38. Práce vedoucí 

k objevu této regulace využívala řezy hipokampu z myši a potkana. Role aktivovaného CB1 receptoru 

v regulaci MAP kinázy byla prokázána, neboť použití inhibitoru tohoto receptoru rimonabantu (SR 

141716A) regulaci zabránilo [101]. K významným regulacím za účasti aktivace MAP kinázy patří 

vzrůst metabolismu fosfolipidů, glukózy a produkce glykogenu. Role dráhy přes CB1 receptor 

v regulaci signalizace MAP kinázy byla potvrzena také aplikací pertusis toxinu jako inhibitoru  Gi/o 

proteinů spřažených s tímto receptorem [102]. Pro vnitrobuněčnou signalizaci bylo popsáno několik 

odlišných drah. Mezi zásadní enzymy zprostředkující kanabinoidní signalizaci v buňce patří 

fosfatidylinositol-3-kináza (PI3K), proteinkináza B (PKB) a také vnitrobuněčné kináza ze skupiny 

Raf-1. Mezi těmito enzymy dochází k vzájemné kooperaci. Například po stimulaci kanabinoidního 
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receptoru ∆9-THC a CP 55,940 může dimer Gβγ aktivovat PI3K. Tato kináza pak aktivuje PKB, která 

dále aktivuje kinázy skupiny Raf-1. A pak aktivují kinázy MEK a tyto kinázy fosforylují kinázy ERK. 

Aktivita těchto kináz hraje roli v regulaci buněčném růstu, diferenciaci a proliferaci [103]. Kinázy ze 

skupiny Raf-1 mohou být také aktivovány sekundárním poslem ceramidem. Ceramid vzniká po 

stimulaci kanabinoidního receptoru. Sfingomyelináza zodpovědná za hydrolýzu sfingomyelinu na 

ceramid a fosforylcholin  je CB1 receptorem stimulována přes faktor TNFR aktivovaný adaptorovým 

proteinem FAN, který je s CB1 receptorem spojen přes jeho C konec, nikoliv prostřednictvím 

disociace některé z podjednotek G proteinu [104, 105]. Přechodné zvýšení koncentrace ceramidu je 

také spojeno se zvýšenou spotřebou glukózy v kultuře astrocytů, kde byla tato hydrolýza popsána 

[102] (obr. 6).           

 Raf-1 je také součástí signální dráhy spouštěné aktivací EGFR receptoru. Tento receptor může 

být nepřímo stimulován stimulací kanabinoidního receptoru. Stimulace kanabinoidního receptoru má 

za následek disociaci Gi/o proteinu, spřaženého s tímto receptorem. Tento G protein následně aktivuje 

TNF-α konvertující enzym TACE lokalizovaný v membráně. Tento enzym katalyzuje štěpení 

membránových proteinů proEGF ligandů. Tyto ligandy se poté vážou na EGFR receptor, jehož 

stimulace vede přes komplex spolu asociovaných vnitrobuněčných proteinů k aktivaci kináz ze 

skupiny Raf-1. Celá tato dráha vede k indukci proliferace rakovinných buněk [106] (obr. 6).   

 

Obrázek 6.: Schéma hlavních mechanismů kanabinoidní signalizace (upraveno podle [57]) 
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Modulace MAP kinázové dráhy probíhá i prostřednictvím cAMP. MAP kinázová dráha byla 

aktivována po vazbě anandamidu na CB1 receptor u nádorových buněk prsu [107], avšak po aplikaci 

derivátu 8-bromo-cAMP nedocházelo k aktivaci MAP kinázové dráhy endogenními kanabinoidy 

[101]. Tyto výsledky ukazují, že pokles koncentrace cAMP může aktivitu MAP kinázové dráhy 

regulovat pozitivně i negativně. Pokud dojde ke zvýšení koncentrace cAMP v důsledku působení 

forskolinu [80] nebo po aplikaci derivátu 8-bromo-cAMP [101], aktivuje se PKA [79], která 

fosforyluje Raf-1 a udržuje jej tak v inaktivním stavu [108].      

 Aktivace MAP kinázové dráhy přes CB1 receptory je také spojena s regulací genové exprese. 

Po indukci anandamidem došlo v rakovinných buňkách prsu ke snížení exprese receptorů ze skupiny 

trk pro nervový růstový faktor, což u těchto buněk vypovídá o antiproliferativním účinku [107]. Tým 

Derkinderena použil ∆9-THC k indukci exprese genů c-Fos, BDNF, krox-24. Indukce exprese těchto 

genů byla iniciována přes MAP kinázovou dráhu, protože při inhibici této dráhy ke zvýšení exprese 

nedošlo. Jelikož produkty genů BDNF a krox-24 hrají roli v regulaci neuronální plasticity, ∆9-THC se 

podílí skrze MAP kinázovou dráhu na modulaci neuronálních synapsí [101].   

  Modelové buňky CHO posloužily pro studium regulace p42/p44 MAP kinázové dráhy 

prostřednictvím PKC i přes signalizaci CB2 receptory [109]. Bylo zjištěno, že aktivace CB2 receptorů 

spouští aktivaci i p38 kinázy, regulující kaspázy a indukující apoptózu leukemických buněk HL-60 

[110]. Stimulace CB2 receptoru vedla k expresi genu krox-24, který dává za vznik transkripčnímu 

faktoru, hrajícímu roli v buněčné diferenciaci a mitogenezi. Předpoklad indukce exprese tohoto genu 

stimulací CB2 receptoru byl potvrzen použitím inhibitoru CB2 receptoru – SR 144528, po jehož 

aplikaci k indukci nedošlo [109].  

5.5 INTERAKCE KANABINOIDŮ S JINÝMI RECEPTORY 
Během studia kanabinoidů se ukázalo, že tyto látky jsou schopny regulovat signalizační dráhy 

jiných receptorů a působit součinně s některými typy receptorů. Mezi receptory, jejichž signalizace 

může být ovlivněna ovlivněna působením kanabinoidů, patří opioidní receptory. Docházet může 

k interakcím při působení opioidů a kanabinoidů - obě tyto skupiny látek ovlivňují fyziologické 

procesy spojené se změnou teploty, krevního tlaku nebo tišením bolesti [111]. Princip interakce 

působení opioidů a kanabinoidů je na úrovni vnitrobuněčných proteinů signalizačních kaskád 

a spřažení obou typů těchto receptorů s G proteiny. Příkladem potenciace účinků opioidu morfinu 

a ∆9-THC je jejich společné působení přes opioidní receptory v míše, které mělo bolest tlumící účinky 

[112].             

 Mezi další receptory, jejichž signalizace je ovlivněna kanabinoidy, se řadí vaniloidní receptor 

TRPV1. Na senzorických neuronech je spřažen s vápníkovými kanály. Úspěšná práce zabývající se 

TRPV1 receptory exprimovaných v linii buněk HEK 293 prokázala, že anandamid je schopen se na 

tyto receptory vázat a otevírat tak vápníkové kanály. Tato odpověď byla blokována antagonistou 
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TRPV1 receptoru kapsazepinem [113]. Anandamid může, podobně jako kapsaicin z pálivých chili 

papriček, vazbou na TRPV1 způsobovat vazodilataci tepen. Absence role CB1 i CB2 při regulaci 

TRPV1 kanálů byla potvrzena aplikací syntetických kanabinoidů, jako např. WIN 55,212-2, které 

samotné aktivaci TRPV1 receptorů nevyvolávaly. Oproti tomu anandamid při současné inhibici 

kanabinoidních receptorů má vasodilatační účinky [42]. Anandamid jako endogenní ligand ovlivňuje 

jak CB1 receptory, tak TRPV1 receptory. Koncentrace anandamidu určuje, zda dojde k vyvolání 

odpovědi prostřednictvím CB1 nebo TRPV1 receptorů. Zatímco v nízkých koncentracích se 

anandamid váže jen na CB1 receptor a nepůsobí otevírání vápníkových kanálů a následný výlev 

neuropřenašeče, při vysokých nefyziologických koncentracích se tato látka váže na TRPV1, což vede 

k otevření vápníkových kanálů a uvolnění neuropřenašeče. Stejný efekt byl vyvolán nízkými 

koncentracemi anandamidu v přítomnosti inhibitoru CB1 receptoru rimonabantu [114].  

 Byl popsán také inhibiční účinek kanabinoidů při vazbě na 5-HT3 receptory pro serotonin. Po 

této vazbě dochází k útlumu otevírání těchto iontových kanálů a tím k útlumu dráždivosti gangliových 

neuronů potkana. Tento inhibiční vliv pro 5-HT3 receptory vyvolávaly molekuly WIN 55,212-2, CP 

55,940 a anandamid [115].  

                                                            

6. MOŽNOSTI TERAPEUTICKÉHO VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH 
A SYNTETICKÝCH KANABINOIDŮ 

6.1 PROTIRAKOVINNÉ PŮSOBENÍ KANABINOIDŮ 
Jednou z důležitých oblastí uplatnění kanabinoidů je fyziologie rakovinných buněk. 

Pleiotropní působení kanabinoidů poukazuje na ubikviterní výskyt kanabinoidních receptorů, kdy 

v některých buněčných typech dochází k inhibici, ale v jiných k aktivaci příslušných signálních drah. 

Klinicky aplikovatelné efekty kanabinoidů v protinádorové léčbě lze rozdělit do několika rovin. 

Kromě tlumení vedlejších nežádoucích účinků, které často doprovázejí protirakovinnou léčbu 

klasickými chemoterapeutiky, spočívá zásadní úloha protirakovinných účinků kanabinoidů 

v možnosti regulace buněčného růstu, která byla poprvé objevena v sedmdesátých letech. Působení 

kanabinoidů na buněčnou proliferaci není jednoznačné, v některých případech kanabinoidy indukují 

proliferaci a v některých působí směrem k apoptóze. Kanabinoidy mohou ovlivňovat metabolismus 

sfingomyelinu - indukují jeho rozpad. Dochází přitom k produkci ceramidu, druhého posla 

indukujícího apoptózu, nebo zastavení buněčného cyklu [116]. Apoptóza indukovaná kanabinoidy 

byla popsána v buňkách gliomu, kdy buněčná smrt závisela na nepřetržité produkci ceramidu [119]. 

Vedle toho aktivace kanabinoidních receptorů v cévních endoteliálních buňkách inhibuje přežívání 

buněk a jejich migraci, což ve výsledku může přispívat k tlumení vaskularizace u nádorů [117]. Mezi 

další příklady inhibice proliferace nádorových buněk citlivých ke kanabinoidům patří rakovinné buňky 

kůže [118]. V kontrastu s tím může docházet i k inhibici apoptózy. K významným molekulárním 

mechanismům uplatňujících se v tomto procesu patří stimulace fosfatidylinositol-3-kinázy spřažené 
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s PKB, která dále fosforyluje, a tak inhibuje translokaci transkripčních faktorů z rodiny FOX proteinů. 

V konečném důsledku dochází k utlumení exprese proapoptotických proteinů [119, 120]. 

6.2 ROLE KANABINOIDNÍ SIGNALIZACE V REGULACI BOLESTI 
Do současnosti bylo provedeno mnoho studií zabývajících se analgetickým účinkem skrze 

signalizaci přes CB1 nebo CB2 receptory. Vzhledem ke své lokalizaci v mozku, míše a na periferních 

senzorických neuronech mohou hrát CB1 receptory roli v regulaci bolesti [121, 122, 123]. Účast CB1 

receptoru dokládá několik faktů. Bylo zjištěno, že u myši arachidonyl-2-chloretylamid, selektivní 

agonista CB1 receptoru, indukuje elektrofyziologické protibolestivé změny v míšních neuronech [124]. 

Absence CB1 receptorů u myši také mimo jiné zvyšuje vnímání bolesti, neboť stimulace především 

CB1 receptoru ∆9-THC vyvolává analgetický účinek. Stimulace CB2 receptoru jeho selektivním 

agonistou, molekulou AM1241, také vyvolává analgetický efekt [125]. U myší s vypnutým genem pro 

CB1 receptor bylo pozorováno snížení neuropatické bolesti, což potvrzuje účast CB2 receptoru [67]. 

Existují důkazy, že CB2 receptory se také mohou nacházet v oblasti spinálních ganglií. Práce Rosse 

a dalších ukázala, že kultura senzorických buněk spinálního ganglia kromě CB1 receptorů exprimuje 

i CB2 receptory a že po aplikaci WIN 55,212 (+) dochází k inhibici napěťově ovládaných vápníkových 

kanálů. Tato experimentální data tak poukazují na to, že analgetické působení kanabinoidních 

receptorů na presynaptickém zakončení senzorických neuronů inhibuje vápníkové kanály a následně 

k tlumí výlev neurotransmiteru [126]. Zajímavá je práce týmu Zhanga, která demonstrovala odpověď 

CNS na poranění periferních nervů. Po poranění došlo ke stimulaci exprese genu pro CB2 receptor 

v lumbální oblasti míšních neuronů [127]. V oblasti terapeutického využití kanabinoidů byla 

provedena řada studií. Mezi rané práce se řadí např. studie zaměřená na intramuskulární aplikací 

agonisty kanabinoidního receptoru, L-nantrandolu, který byl podáván lidem po operacích pro zmírnění 

bolesti. Výsledkem byl signifikantní účinek L-nantrandolu, který byl ovšem doprovázen vedlejšími 

účinky jako závratě, sucho v ústech, divoké sny apod. [128]. Jiná klinická studie poukázala na bolest 

tišící účinky ∆9-THC orálně podávaného pacientům trpícím rakovinou [129].  

6.3 POTENCIÁLNÍ VYUŽITÍ KANABINOIDNÍ SIGNALIZACE V TERAPII ROZTROUŠENÉ 
SKLERÓZY 

V současné době existují důkazy, že aktivace kanabinoidních receptorů může vést ke zlepšení 

některých charakteristických znaků doprovázejících roztroušenou sklerózu. U modelu myši, potkana 

nebo morčete dochází k indukované demyelinizaci neuronů např. aplikací TMEV viru způsobujícího 

obecně záněty mozku a míchy. Opakovaná aplikace ∆8-THC, ∆9-THC a syntetického analogu WIN 

55,212-2 u těchto hlodavců zmírňuje chronické příznaky roztroušené sklerózy jako je ochablost svalů, 

poruchy koordinace pohybu, abnormality při držení těla, celkovou ochablost a konečně snižuje také 

úmrtnost [130, 131]. Na redukci křečí a třesu u těchto modelů se přes stimulaci CB1 a CB2 receptorů 

mohou podílet jak endogenní kanabinoidy anadamid a 2-AG, tak ∆9-THC i syntetický WIN 55,212-2 

[132]. Z výsledků prací na zvířecích modelech také vychází najevo, že kromě vylepšení některých 
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negativních znaků doprovázejících roztroušenou sklerózu aktivace kanabinoidních receptorů také 

působí proti progresi nemoci. Demonstrovat to lze na studii týmu Arevalo-Martina, kdy stimulací CB1 

WIN-55,212-2, selektivním agonistou arachidonyl-2'-chloroetylamidem i stimulací CB2 receptoru 

selektivním agonistou JWH-015 došlo k poklesu aktivace mikroglií, redukci demyelinizace pochev 

a ke snížení počtu pomocných CD4+ lymfocytů infiltrovaných v míše myši, jež byla infikována virem 

TMEV indukujícím demyelinizaci [133]. Důkazy léčebného potenciálu aktivace kanabinoidních 

receptorů ze základního výzkumu podporují i data z klinické praxe, kdy u pacientů s roztroušenou 

sklerózou došlo k redukci nepříznivých projevů nemoci po aplikaci kanabinoidů. Příkladem je 

podávání 7,5 mg ∆9-THC perorálně při dvojité kontrole naslepo, po které byly negativní projevy 

roztroušené sklerózy sníženy [134]. 

6.4 POTENCIÁLNÍ VYUŽITÍ KANABINOIDNÍ SIGNALIZACE V REGULACI PŘÍJMU 
POTRAVY A LÉČBĚ OBEZITY  

CB1 receptor hraje zásadní roli v regulaci apetytu, tělesné hmotnosti a příjmu potravy. 

Endogenní kanabinoidy mohou prostřednictvím aktivace CB1 receptoru spouštět signální dráhy 

ovlivňující chování organismu týkající se příjmu potravy. Nadměrná aktivace tohoto receptoru může 

vést ke vzniku obezity. Úlohu CB1 dokládá práce týmu Kirkhama s potkany, u kterých byly měřeny 

koncentrace anandamidu a 2-AG během hladovění, krmení běžnou chutnou potravou a po nasycení. 

Hladiny těchto endogenních kanabinoidů byly porovnávány s hladinami u potkanů, kteří měli 

neomezený přístup k potravě, přičemž měření koncentrace probíhalo v době denního cyklu, kdy 

potkani neměli motivaci k příjmu potravy. U hladovějících potkanů došlo ke zvýšení koncentrace 2-

AG v oblasti limbického systému předního mozku a také v hypotalamu. Naproti tomu u nakrmených 

potkanů se hladina 2-AG v hypothalamu snížila. Pokud byl potkanům 2-AG aplikován injekčně do 

nucleus accumbens, tedy části limbického systému a oblasti spojené s regulací příjmu potravy, nastala 

změna chování vedoucí ke zvýšenému příjmu potravy. Role CB1 receptoru byla potvrzena vazbou 

antagonisty SR141716 (Rimonabantu), který efekt 2-AG blokoval. Tyto výsledky jsou důkazem 

o provázanosti endokanabinoidního systému se způsobem chování ovlivňujícím příjem potravy [135]. 

Důkazy o tom, že SR14176 a CB1 receptory sehrávají klíčovou roli nejen při modulaci hmotnosti, ale 

také v metabolických regulacích přinesla práce Trilloua. Jeho tým se zaměřil na porovnání příjmu 

potravy u myší s vypnutým genem pro CB1 receptor a u normálních myší s exprimovaných CB1 

receptorem. Oba kmeny těchto myší byly krmeny dvěma způsoby. První způsob zahrnoval krmení jen 

standardní potravou obsahující 3,5 kcal/g skládající se z 14,5 % tuku, ve druhé části měly myši 

možnost si vybrat mezi standardní a chutnější vysokotučnou potravou s obsahem energie 4,9 kcal/g 

a obsahem tuku 49 %. U myší s vypnutým genem pro CB1 receptor krmených jen standardním 

krmivem došlo v porovnání s CB1 exprimujícím kmenem k poklesu tělesné hmotnosti a obsahu tuku 

a také ke snížení obsahu inzulinu a leptinu v krvi. V případě možnosti výběru potravy knockoutované 

myši preferovaly tučnější potravu, ale nedošlo u nich ke vzniku obezity ani k redukci přijímané 
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energie z potravy. Opačně tomu bylo u myší s CB1 receptory. Aplikace SR14176 neměla 

u knockoutovaných myší, na rozdíl od myší exprimujících CB1, žádný efekt [136]. 

 Hyperaktivita endokanabinoidního systému může vyústit až do vzniku obezity, jak dokládají 

práce ze základního i klinického výzkumu. Souvislost endokanabinoidního systému s hormonem 

leptinem, který má klíčovou roli v modulaci příjmu potravy a udržování energetické homeostáze, 

popsala skupina Di Marza. Narušená signalizace leptinu je spojena se vzrůstem koncentrace 

enokanabinoidů v hypothalamu u kmenů obezních myší db/db, Zucker a ob/ob. Podávání leptinu 

snižovalo koncentraci 2-AG a anandamidu. Výsledky tohoto experimentu ukázaly, že myši s absencí 

CB1 receptoru přijímají po určité době hladovění méně potravy než myši s CB1 receptory a že 

endokanabinoidy a CB1 receptory jsou součástí systému regulovaného leptinem podílejícího se na 

řízení příjmu potravy a sklonu k obezitě [137, 38]. Stimulace CB1 receptorů endokanabinoidy nevede 

jen k vyššímu příjmu potravy, ale podporuje i lipogenezi a ukládání tuků [138].  

6.5 IMUNOMODULAČNÍ ÚČINEK KANABINOIDŮ  
Kanabinoidy mohou zejména prostřednictvím aktivace periferních CB2 receptorů 

vyskytujících se v imunitních buňkách fungovat jako škodlivá agens, narušující odpověď imunitního 

systému. Už Morahan se spolupracovníky ukázal, že intraperitoneálně aplikované vysoké dávky ∆9- 

THC do myši snižují rezistenci k patogenům Listeria monocytogenes a Herpes simplex [139].  

 Značnou úlohu rezistence mají makrofágy jakožto součást nespecifické prvotní imunitní 

obrany organismu. Aktivace makrofágů je tlumena v přítomnosti ∆9- THC, protože po 

intraperitoneální aplikaci této látky do myši se snížila schopnost makrofágů fagocytovat kvasinky 

in vitro [140]. Ústředním mechanismem boje makrofágů proti patogenům je tvorba cytotoxického NO, 

jehož produkci zabezpečuje NO syntáza [141]. Jeden z pozoruhodných molekulárních mechanismů 

vedoucích k inhibici exprese NO syntázy byl pospán v práci s linií makrofágů RAW264.7. Jednalo se 

o nedostatečnou aktivaci transkripčního faktoru NF-ĸB, který se podílí na regulaci transkripce mRNA 

kódující NO syntázu, NF-ĸB je aktivován cAMP, jehož koncentrace může být snížena inhibicí AC, 

k níž v tomto případě dochází přes signalizaci CB2 receptorů, neboť analýza mRNA v těchto 

makrofázích neodhalila transkript pro CB1 receptor. Aplikace ∆9-THC vyvolala v makrofázích inhibici 

lipopolysacharidem inducibilní NO syntázy [142, 143]. K inhibici NO syntázy dochází i přes 

signalizaci CB1 receptorem. Waksman demonstroval, že v mikrogliálních buňkách potkana dochází 

k inhibici lipopolysacharidem nebo INFγ stimulované produkce NO syntázy. Signalizaci spouštěl 

pouze vysoce afinitní syntetický kanabinoid (-)-CP 55, 940 a inhibice NO syntázy byla přerušena za 

použití inhibitoru SR 141716A [144].        

 Regulace imunitní odpovědi kanabinoidními receptory byla prokázána také u lymfocytů. Při 

vysokých dávkách ∆9- THC dochází k inhibici proliferace B i T lymfocytů [145]. Naproti tomu nízké 

nanomolární koncentrace CP 55,940, WIN55212-2 i ∆9-THC  stimulují proliferaci lidských B 

lymfocytů. Tato stimulace je zprostředkována signalizací CB2 receptorů, protože analýza mRNA 
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odhalila vysokou koncentraci mRNA kódující CB2 receptor. Stimulace proliferace těchto B lymfocytů 

byla přerušena aplikací pertusis toxinu [146]. Účast CB2 receptorů sehrává roli i při diferenciaci B 

lymfocytů. Tým Carayona analyzoval míru exprese CB2 receptorů u jednotlivých stádií diferenciace B 

lymfocytů pomocí polyklonálních protilátek proti CB2 receptoru a zjistil, že v průběhu diferenciace B 

lymfocytů dochází ke snižování exprese CB2 receptoru na povrchu B lymfocytů. Zatímco nezralé B 

lymfocyty z krčních mandlí mají na svém povrchu vysokou koncentraci CB2 receptorů, 

u diferenciovaných B lymfocytů je míra jejich exprese nižší, přičemž vůbec nejnižší byla nalezena 

u centroblastů. Zároveň bylo demonstrováno, že vazba CP 55,940 na CB2 receptory podporuje 

proliferaci zprostředkovanou receptorem CD40 u diferenciovaných i nediferenciovaných B lymfocytů. 

Transdukce signálu prostřednictvím CB2 receptorů byla přerušena aplikací jejich selektivního 

antagonisty SR 144528α, což potvrzuje úlohu CB2 receptoru. Přítomnost CB1 antagonisty SR 14176A 

neměla na proliferaci vliv. Vylučující tak participaci CB1 receptoru [147].   

 Stimulace kanabinoidních receptorů vede také k regulaci syntézy proteinů podílejících se na 

syntéze cytokinů či regulaci transkripce. Tým Derocqa využil model buněčné linie HL-60, na které 

demonstroval zapojení CB2 receptorů do signalizace spouštějící aktivaci transkripčního faktoru NF-

ĸB, který dále indukoval expresi genů pro proteiny uplatňující se právě v syntéze cytokinů nebo 

regulaci transkripce. Mimo aktivaci NF-ĸB spouštěla vazba CP 55,940 na CB2 receptor aktivaci MAP 

kinázové dráhy. Aktivace transkripčního faktoru a MAP kinázové dráhy vedla ke stimulaci syntézy 

IL-8, TNF-α, MIP-1β MCP-1. Docházelo také ke zvýšení buněčné migrace. Buněčná odpověď byla 

zprostředkována CB2 receptorem, neboť jeho inhibitor SR 144528 tyto projevy blokoval. Všechna tato 

fakta podporují účast CB2 receptorů v procesech buněčné diferenciace [148]. Zajímavá regulace 

produkce důležitého cytokinu interleukinu 2 byla také zajištěna stimulací CB2 receptoru. U myších T 

lymfocytů vede stimulace CB2 receptoru k inhibici AC, což zapříčiňuje snížení aktivity na cAMP 

závislé proteinkinázy A, která může fosforylovat transkripční faktory, uplatňující se v regulaci 

transkripce mRNA pro IL-2. Ve výsledku tak dochází ke snížení produkce IL-2 [149]. 

 Endogenní kanabinoidní ligandy mohou participovat na modulaci produkce cytokinů. Byla 

např. demonstrována stimulace syntézy cytokinu interleukinu 6, spouštěná vazbou anandamidu na CB1 

receptor v myších astrocytech, infikovaných virem TMEV [34]. Svojí úlohu zde může sehrávat i druhý 

významný endogenní kanabinoidů 2-AG, který podobně jako přírodní a syntetické kanabinoidy 

spouští přes CB2 receptory signální dráhu vedoucí k inhibici syntézy IL-2 v myších splenocytech. 

Mechanismus účinku je založen také na snížení aktivity promotoru pro IL-2 a transkripčních faktorů 

NF-ĸB a NF-AT [150].  

6.6 ROLE KANABINOIDNÍ SIGNALIZACE V REGULACI GASTROINTESTINÁLNÍHO 
TRAKTU 

Vzhledem k tomu, že kanabinoidní receptory jsou exprimovány ve tkáních 

gastrointestinálního traktu, dochází jejich stimulací ke spuštění buněčných signalizačních kaskád, 
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které mohou v tomto případě ovlivnit procesy spojené např. s motilitou či kontraktilitou střevního 

traktu. K regulaci těchto procesů přispívají kanabinoidní receptory několika způsoby. Jedním z nich je 

inhibice elektricky vyvolané kontrakce tenkého střeva. Tato inhibice je způsobená právě aktivitou CB1 

receptoru. Gill se svým týmem připravil několik frakcí tinktury konopí rozpustných či nerozpustných 

v benzinu, které obsahovaly různé látky jako např. muskarin, atropin. Jedna z frakcí obsahovala i ∆9-

THC a její aplikace na izolovanou tkáň tenkého střeva tlumila kontrakce. I když v době experimentu 

nebyly kanabinoidní receptory klonovány ani izolovány, přinesl tento experiment první informaci 

o přítomnosti kanabinoidních receptorů ve tkáni tenkého střeva [151]. Další práce z devadesátých let, 

kdy již byly kanabinoidní receptory izolovány, využila syntetických agonistů a antagonistů a potvrdila 

lokalizaci CB1 receptorů a jejich podíl na inhibici kontraktility v tenkém střevě [152]. Přítomnost CB2 

v membránách senzorických neuronů tenkého střeva či žaludku byla odhalena zapojením metod 

izolace mRNA, PCR a hybridizace in situ [153]. Dalším způsobem regulace gastrointestinálního traktu 

je inhibice výlevu acetylcholinu po stimulaci CB1 receptoru. Tato regulace probíhá na presynaptických 

neuronech myenterického plexu v přítomnosti inhibitoru acetylcholin esterázy. Inhibice tohoto 

enzymu umožňuje měřit vliv kanabinoidní signalizace na útlum výlevu acetylcholinu 

z presynaptického zakončení. Pokud by tento enzym nebyl inhibován, docházelo by v synaptické 

štěrbině k odbourání acetylcholinu na cholin a kyselinu octovou a nedal by se měřit vliv signalizace 

CB1 receptoru na útlum uvolnění acetylcholinu z presynaptického zakončení. Při současné inhibici 

acetylcholinesterázy a aplikaci kanabinoidů WIN 55,212 (+) či CP 55,940 byl pozorován útlum výlevu 

acetylcholinu, což svědčí o signalizaci prostřednictvím CB1 [154]. 

 

7. ZÁVĚR 
Kanabinoidní systém hraje významnou roli v buněčné signalizaci. Prostřednictvím aktivace 

kanabinoidních receptorů spřažených s G proteiny se spouští signální kaskády s řadou fyziologických 

konsekvencí. Nyní jsou známy konkrétní molekulární mechanismy zodpovědné za projevy buněčné 

odpovědi. Klíčový význam působení kanabinoidů tkví v regulaci bolesti, apetitu, gastrointestinálního 

traktu nebo imunitního systému. V současnosti jsou již některé syntetické kanabinoidy certifikovány 

jako léčiva a aplikovány v klinické praxi. Pro pochopení detailnějších principů kanabinoidní 

signalizace a jejích fyziologických souvislostí bude nezbytné provést řadu dalších studií. Kanabinoidní 

signalizace bude předmětem výzkumu zaměřeného na regulace buněčné proliferace, genové exprese, 

produkce interleukinů imunitními buňkami nebo synaptickou plasticitu. Vzhledem k široké 

společenské diskuzi o kanabinoidech a značnému potenciálu jejich uplatnění bude důležité přinášet 

nové vědecké poznatky, které osvětlí další možnosti terapeutického využití a budou informovat 

o možných pozitivních i negativních dopadech jejich aplikace.   
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