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Abstrakt 

Drogy jsou užívány lidstvem už od starověku. Jednou skupinou těchto látek jsou opioidy. Opioidy mají výrazné 

tlumící účinky na bolest a zároveň navozují euforii a uvolnění. Při jejich dlouhodobém užívání může dojít k rozvoji 

závislosti a fenoménů s ní souvisejících – tolerance a sensitizace. Jedním z nejpoužívanějších opioidů v lékařské 

praxi je morfin. Morfin, izolovaný z opia máku setého (Papaver somniferum), zprostředkovává svůj přímý efekt 

aktivací μ-opioidních receptorů a jejich signalizační kaskády. Bylo prokázáno, že podávání morfinu ovlivňuje i 

ostatní přenašečové systémy v mozku a naopak tyto přenašečové systémy hrají důležitou roli při vývoji závislosti 

a dalších jevů. Jedním z těchto systémů je významný excitační systém mozku – glutamátergní systém. Bakalářská 

práce se právě zaměřuje na vzájemný vztah opioidního a glutamátergního systému během závislosti. Byly 

popsány změny v podjednotkovém složení glutamátových ionotropních receptorů, změny v jejich expresi, stejně 

tak v expresi jednotlivých typů metabotropních receptorů. Tyto změny se liší v různých částech mozku i různých 

stadií závislosti na morfinu. I přes všechny rozdíly výsledky studií shodně naznačují významnou účast 

glutamátergních receptorů ve vzniku zavislosti na morfinu. Látky ovlivňují glutamátergní transmisi mohou 

pomoci tlumit vznik závislosti během podávání morfinu i při její léčbě.  

Klíčová slova: morfin, glutamát, ionotropní glutamátové receptory, metabotropní glutamátové receptory, 

závislosti, tolerance, sensitizace, withdrawal  

Abstract 

Drugs are used by mankind since ancient times. One group of these substances are opioids. Opioids have 

antinociceptive effects and can induce euphoria and relaxation as well. A chronic usage of opioids can lead to a 

development of drug addiction and phenomens like  tolerance and sensitization. One of the most used opioids in 

medicine is morphine. Morphine is isolated from opium of poppy (Papaver somniferum). Direct effect of 

morphine is mediated via activation of μ-opioid receptors and their signal cascade. It was implicated that the 

usage of morphine affects other neurotransmmiter systems in the brain and these neurotransmmiter systems 

play a signifikant role in the development of addiction and other phenomena. One of these systems is an 

important excitatory brain system – glutamergic system. This bacherol thesis focuses on interrelationship 

between opioid and glutamatergic systems during addiction.There were described changes in a composition of 

glutame ionotropic receptors and changes in their expression as well as in expression of metabotropic glutamate 

receptors. These changes differ in various parts of the brain and in diverse stages of addiction on morphine too.  

In spite of all diferences, the results of studies indicate that glutamatergic receptors play a  significant role in 

the development of morphine addiction. Substances influencing glutamatergic transmission may help 

dampen the rise of addiction during the administration of morphine and in its treatment. 

Key words: morphine, glutamate, ionotropic glutamate receptors, metabotropic glutamate receptors, addiction, 

tolerance, sensitization, withdrawal 
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1 Úvod 

Opioidy jsou díky svým výrazným antinocicepčním účinkům široce užívány ve zdravotnictví, 

především k tlumení chronických a nádorových bolestí. Nicméně při dlouhodobém užívání existuje vysoké 

riziko vzniku závislosti a fenoménů s ní související – tolerance a sensitizace. Závislost též abúzus je závažný 

humánní problém celosvětového rozměru. Jedná se o chronické onemocnění s vysokým stupněm recidivity, 

které je charakterizováno bažením po droze („craving“), kompulsivním vyhledáváním drogy a jejím 

nekontrolovatelným užíváním, navzdory nejrůznějším fyzickým, psychickým i sociálním problémům, kupř. 

zvýšené riziko AIDS, žloutenky typu B a C. Po vysazení drogy se typicky dostavuje abstinenční syndrom 

(„withdrawal“), který je spojen s negativními emocionální stavy a často vede k tzv. relapsu, tedy navrácení 

k užívání drog. Jedním z široce užívaných opioidů ve zdravotnictví je alkaloid morfin, který je izolován z opia, 

zaschlé šťávy nezralých makovic máku setého (Papaver somniferum). Patří mezi tzv. přirozené opioidy spolu 

s kodeinem. Jeho acetylací vzniká diacetylmorfin, známější pod názvem heroin. Organismus si tvoří sám 

endogenní opioidy – endorfiny, enkefaliny a dynorfiny, které jsou důležité pro regulaci vnitřního prostředí 

organismu. Morfin vykazuje silné antinocicepční, analgetické účinky a antitusické účinky. Dále navozuje 

euforii a relaxaci. Tak jako i ostatní opioidy, morfin působí přes tzv. opioidní receptory, které jsou 

distribuovány v mozku i míše. Jsou třech typů – μ-, κ - a δ-opioidní receptory. Tyto receptory jsou spřaženy 

s trimerickými G proteiny. Morfin zprostředkovává svůj přímý efekt především přes μ-opioidní receptory. 

Akutní podání morfinu inhibuje aktivitu adenylát cyklázy, tudíž i množství druhého posla cAMP. 

Dlouhodobé podávání morfinu avšak vede ke kompenzačnímu zvýšení aktivity adenylátcyklázy a hladina 

cAMP se vrací k původním hodnotám. Během „withdrawalu“ dochází k výrazné up-regulaci aktivity 

adenylátcyklázy.  

V souvislosti s negativními jevy podávání morfinu se studuje jeho vliv i na ostatní přenašečové 

systémy. Bylo prokázano, že zejména dopaminergní systém je podáváním morfinu významě ovlivněn a tyto 

změny jsou důležité při vzniku závislosti. Vzájemná interakce přenašečových systémů v mozku či jeho 

částích je důležitá při vzniku negativních jevů (závislosti, tolerance, „withdrawalu“). Ukazuje se, že 

nezastupitelnou roli hraje i systém glutamátergní s hlavním excitačním neurotransmiterem mozku 

glutamátem. 

Cílem této práce je (1) je popsat změny, ke kterým dochází na úrovni glutamátergního systému po 

opakovaném užívání morfinu, které vede ke vzniku závislosti, se zaměřením na vybrané části mozku 

experimentálních zvířat. (2) popsat změny, ke kterým dochází v glutamátergním systému u fenoménů 

tolerance a behaviorální sensitizace, které jsou neoddělitelně spjaty se závislostí. (3) shrnout současné 

poznatky, o látkách užívaný při  léčbě morfinové závislosti, se zaměřením na substance 

ovlivňující glutamátergní systém.  

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%E2%80%93opioidn%C3%AD_receptor&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%E2%80%93opioidn%C3%AD_receptor&action=edit&redlink=1
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2 Glutamátergní systém 

Glutamát je hlavní excitační neurotransmiter centrální nervové soustavy (CNS). Účastní se rychlého 

excitačního synaptického přenosu. Hraje esenciální roli v normálních funkcích mozku, jako jsou kognice, 

paměť a učení, neméně důležitá je i jeho role při vývoji mozku, zejména při migraci a diferenciaci buněk. Je 

také prekurzorem inhibičního neurotransmiteru kyseliny γ-aminomáselné (GABA) a glutathionu. Hladina 

glutamátu v mozku, resp. v extracelulární tekutině a cerebrospinální tekutině mozku je poměrně vysoká, 

činí 3-10 μM (Danbolt, 2001). Glutamát je neesenciální aminokyselina, která neprochází 

hematoencefalickou bariérou. Většina glutamátu uvolněného na synapsi je recyklována pomocí gliálních 

buněk, zejména astrocytů dráhou glutamát – glutamin. Druhým zdrojem glutamátu je jeho syntéza de novo 

v mozku z prekurzoru glukózy, která je dodávána cévním řečištěm. Glukóza je zpracována glykolytickou 

dráhou na pyruvát, který vstupuje přes acetyl-CoA do Krebsova cyklu. Následuje transaminace mezi 

intermediátem Krebsova cyklu  α-ketoglutarátem a aminokyselinou alaninem poskytnutou astrocytem za 

vzniku glutamátu (Sheldon and Robinson, 2007; Hertz et al., 1999) (obr. 1). 

 

 

Obr. 1: Syntéza glutamátu (upraveno podle Hertz et al., 1999).  

 

Krebsův cyklus 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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 Glutamát musí být po svém uvolnění z presynaptického zakončení velice rychle ze synapse 

odstraněn, neboť jeho dlouhodobé působení způsobuje masivní aktivaci glutamátových receptorů a 

nadměrnou aktivaci nejrůznějších enzymů buňky (proteázy, nukleázy atp.), což může vést ke smrti buněk, 

exprimujících tyto receptory. Jedná se o jev zvaný glutamátová excitotoxicita. Bylo prokázáno, že toxicita 

způsobená hromadícím se glutamátem souvisí s neurodegenerativními onemocněními, jako jsou epilepsie, 

Alzheimerova choroba, ischemie, sklerózy, schizofrenie a mnohými dalšími (Bianchi et al., 2014). 

  

 

2.1 Glutamátergní synapse 

Klasický pohled na excitační působení glutamátu zahrnuje jeho kalcium-dependentní uvolnění 

z presynaptického zakončení neuronu, kde je skladován ve váčcích, do synaptické štěrbiny. Vyvolání 

excitační odpovědi postsynaptického neuronu, působením na ionotropní a metabotropní glutamátové 

receptory postsynaptické membrány. Jelikož synapse neobsahuje specifické degradační enzymy pro 

glutamát, je neurotransmiter ze synaptické štěrbiny odstraňován transportem do gliálních buněk, zejména 

astrocytů. V savčím mozku se o transport do glií starají Na+-dependentní transportéry, tzv. transportéry 

excitačních aminokyselin. Jedná se zejména o transportér excitačních aminokyselin 1 (EAAT1), známý i pod 

názvem transportér glutamátu/aspartátu (GLAST) a transportér excitačních aminokyselin 2 (EAAT2), znám 

také jako glutamátový transportér 1 (GLT-1). Mechanismus popisující přesun glutamátu mezi neuronem a 

glií se nazývá glutamátový-glutaminový cyklus (Glu-Gln) (Hertz et al., 1999). Glutamát je přemístěn do glie 

proti svému koncentračnímu gradientu ko-transportem s 3 Na+ a 1 H+, výměnou za 1 K+, který směřuje z glie 

ven. Neboť se jedná o transportéry závislé na sodných iontech, potřebují pro své fungování Na+- K+ 

gradient, který tvoří enzym Na+/K+- ATPáza, přečerpávající Na+ ven z glie. Dle nejnovější studie transportéry 

glutamátu a ATPáza tvoří komplex pracující zřejmě jako jedna jednotka, což výrazně zvyšuje rychlost 

transportu (Zhang et al., 2016). Uvnitř glie nastává amidace postranní karboxylové skupiny glutamátu za 

vzniku glutaminu. Tato reakce je katalyzována enzymem glutaminsyntetázou. Glutaminsyntetáza se 

vyskytuje jak v astrocytech, tak oligodendrocytech, avšak není přítomná v neuronech. Vyžaduje pro své 

fungování energii, která je získávána přeměnou glukózy na laktát za vzniku dvou molekul ATP. Druhá 

molekula ATP poslouží Na+/K+-ATPáze. Vzniklý glutamin je uvolněn do extracelulárního prostoru, kde je 

vychytáván do presynaptického zakončení neuronu. Zde je metabolizován enzymem glutaminázou 

aktivovanou fosfátem na Glu. Glutamináza je exprimována jak v neuronech, tak astrocytech a nevyžaduje 

pro svou práci energii. Glu je v konečné fázi ukládán do synaptických váčků, na čemž se podílí vezikulární 

glutamátové transportéry (VGLUT), VGLUT-1 či VGLUT-2, případně VGLUT-3. Jedná se o antiporty směňující 

glutamát mířící do váčku za ion H+, aby proces výměny mohl fungovat, nachází se na membráně váčku H+-

ATPáza, která pumpuje H+ ionty dovnitř (Shigeri et al., 2004) (obr. 2).  
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Obr. 2: Glutámátový-glutaminový cyklus (upraveno dle Zhang et al., 2016). 

 

2.2 Transportéry glutamátu 

V současnosti byly klonovány cDNA pěti transportérů excitačních aminokyselin - EAAT1, EAAT2, 

EAAT3, EAAT4 a EAAT5 (Kanai and Hediger, 1992; Storck et al., 1992). Proteiny EAAT1-5 sdílí 50-60%  

shodnost v aminokyselinové sekvenci. Strukturně obsahují 8 transmembránových domén s intracelulárním 

C- a N-koncem. Jednotlivé proteiny se patrně skládají do funkčních trimerů (Koch, 2005; Yernool et al., 

2004). Tyto transportéry jak se zdá obsahují i Cl- kanál, který se otvírá po připojení Na+ a substrátu na 

transportér. EAAT4,5 vykazují největší aktivitu Cl- kanálu. Jeho funkce není zcela objasněna. Například 

EAAT5 v bipolárních buňkách retiny propouští Cl- ionty, které hyperpolarizují presynaptický neuron, a tím 

zabraňují uvolnění glutamátu (Cater et al., 2016).  

EAAT1 je abundantní v Bergmanových gliích mozečku, kortexu, hipokampu a hlubokých 

mozečkových jádrech. EAAT2 se nachází na astrocytech prakticky celého mozku a spinální míchy (Zhang et 

al., 2016). Tyto dva transportéry se tedy nacházejí dominantně na astrocytech (Lehre et al., 1995). EAAT3, 

byl detekován ve vyšší koncentraci v hipokampu, bazálních gangliích a mozečku. EAAT4 se vyskytuje 

dominantně v Purkyňových buňkách mozečku. EAAT3 a EAAT4 jsou pokládány za neurální transportéry. 

2 mol. ATP 

H+ 

cévní řečiště 
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EAAT5 byl nalezen v hlodavčích fotoreceptorech a bipolárních buňkách retiny (Arriza et al., 1997; Danbolt, 

2001).  

V posledních letech se hovoří o morfinové závislosti také v souvislosti s přenašeči glutamátu. Lze se 

domnívat, že změny v expresi glutamátových transportérů mohou regulovat zpětné vychytávání glutamátu 

(„reuptake“) ze synaptické štěrbiny, a tím výrazně ovlivňovat glutamátergní systém.  

Pomocí metody Northern blot bylo zjištěno, že exprese mRNA EAAT2 je snížena ve striatu/nucleus 

accumbens (NAc) a talamu potkanů závislých na morfinu. Změny v expresi mRNA pro EAAT1 však 

zaznamenány nebyly. V případě morfinového „withdrawalu“ vyvolaného naloxonem byla exprese mRNA 

EAAT2 ve striatu/NAc vyšší než u kontrol a závislých pokusných zvířat, nicméně mRNA EAAT2 v thalamu byla 

naopak nižší ve srovnání s kontrolami (Ozawa et al., 2001a). Během morfinového „withdrawalu“ bylo 

v hipokampu potkanů zaznamenáno zvýšené zpětné vychytávání glutamátu spolu se zvýšenou expresí 

neuronální isoformy EAAT2 na membránách hipokampálních neuronů (Xu et al., 2003). Inhibitor zpětného 

vychytávání glutamátu, DL-Threo-β-Benzyloxyasparagová kyselina (DL-TBOA), zesiluje somatické projevy 

abstinenčního syndromu. Zvýšení množství EAAT2 pomocí virového vektoru v locus coeruleus a 

povrchovém plášti NAc inhibuje morfinovou závislost a symptomy „withdrawalu“ (Nakagawa and Satoh, 

2004; Ozawa et al., 2004). Chronické podávání morfinu také snižuje expresi hlavního transportéru 

glutamátu neuronů proteinu EAAT3 v hipokampu, naopak „withdrawal“ EAAT3 zvyšuje (Guo et al., 2015; 

Wu et al., 2013). 

 

 

2.3 Glutamátové receptory 

Glutamát přenáší signál vazbou ke glutamátovým receptorům. Tyto receptory se dělí do dvou 

skupin podle způsobu přenosu signálu na ionotropní (iGluR) a metabotropní (mGluR). Nacházejí se na 

nervových buňkách mozku i míchy.  

 

2.3.1 Ionotropní glutamátové receptory  

Ionotropní glutamátové receptory představují ligandem řízený iontový kanál. Jedná se o integrální 

membránový receptor složený ze 4 podjednotek, které tvoří centrální iontový kanál, kterým procházejí 

především Na+, K+ a Ca2+ ionty. Ionotropní glutamátové receptory byly poprvé klonovány v roce 1989 

(Hollmann et al., 1989). Do skupiny ionotropních glutamátových receptorů se řadí α-amino-3-hydroxy-5-

methyl-4-8 isoxazolpropionátové receptory (AMPAR), N-metyl-D-aspartátové receptory (NMDAR) a 

kainátové receptory (KAR). Názvy těchto receptorů jsou odvozeny od jejich selektivních agonistů. Pro 

AMPAR je to α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-8 isoxazolpropionát  (AMPA). Selektivním agonistou NMDAR je 
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N-methyl-D-aspartát (NMDA) a pro KAR je to kainát. AMPAR a KAR se též označují jako non-NMDA 

receptory. Je to z důvodu jejich značné odlišnosti od NMDA receptorů. Všechny tři typy iGluR se mohou 

nacházet ve třech stavech – otevřeném, uzavřeném a desensitizovaném. AMPAR a KAR vykazují rychlou 

kinetiku otvírání, silně se desensitizují, jsou slabě propustné pro vápenaté ionty a jsou blokovány 

intracelulárními polyaminy, zatímco NMDAR se otvírají pomaleji, desensitizují pouze slabě, ale jsou naopak 

vysoce propustné pro Ca2+ a jsou blokovány extracelulárním Mg2+. 

 

2.3.1.1 AMPA receptory 

Tetramery AMPAR jsou složeny z podjednotek GluR1-4, též označovaných jako GluRA-D. Každá 

podjednotka má velikost kolem 900 aminokyselin (AK) (Traynelis et al., 2010). Uvedené podjednotky se 

mohou variabilně kombinovat a tvořit tak homo- i heterotetramery (Wollmuth, 2004). Extracelulární          

N-konec těchto podjednotek je výrazně delší ve srovnání s ostatními glutamátovými receptory. C-konec je 

umístěn intracelulárně. AMPAR vykazují vysokou propustnost pro Na+ ionty, které směřují dovnitř buňky a 

K+ ven z buňky. AMPAR neobsahující GluR2 podjednotky jsou propustné i pro Ca2+ ionty vnikající do buňky. 

Strukturně podjednotky obsahují 4 semiautonomní domény – extracelulární N-koncovou doménu 

(„extracellular amino-terminal domain = NTD“), extracelulární doménu vázající ligand („extracellular ligand-

binding domain = LBD“), transmembránovou doménu („transmembrane domain = TMD“) a intracelulární C-

koncovou doménu („intracellular carboxyl-terminal domain = CTD“) (Kristensen et al., 2006) (obr. 3). NTD 

obsahuje krátký signální peptid, který pomáhá zacílit protein do membrány. Po jeho proteolytickém 

odstranění se odkryje 400-450 aminokyselinových zbytků, které tvoří semiautonomní doménu NTD. Na NTD 

se mohou připojovat bivalentní ionty, negativní alosterické modulátory či extracelulární proteiny. Patrně 

také hraje roli v oligomerizaci receptoru. LBD je vysoce konzervovaná napříč třídami glumátových 

receptorů. Alternativním sestřihem vznikají dvě formy LBD známé jako flip a flop. LBD je složená ze dvou 

smyček S1 a S2. Smyčka S1 se nachází mezi NTB a transmembránovým úsekem 1 (M1) a smyčka S2 mezi 

transmembránovými úseky 2 a 3 (M2, M3). Strukturně každá smyčka tvoří lalok - D1 a D2, mezi kterými je 

vazebné místo pro ligand. AMPAR má 4 vazebná místa pro agonistu glutamát, na každé podjednotce jedno. 

Zdá se, že po navázání plného agonisty, domény D1 a D2 se těsněji uzavřou kolem agonisty a ten může 

efektivněji aktivovat AMPAR. Poté, co se agonista naváže, D2 lalok se posune a způsobí pohyb S1 a S2 

smyček, což vede k přeskupení M3 a v konečném důsledku otevření kanálu. Parciální agonista způsobuje 

méně těsné uzavření domén, než připojení plného agonisty. Naopak vazba antagonisty stabilizuje LBD 

v otevřené konformaci a zabraňuje tak posunu transmembránových helixů a otevření iontového kanálu 

(Traynelis et al., 2010). TMD je tvořena 3 transmembránovými helixy – M1, M3 a M4 a krátkou smyčkou M2 

vstupující do membrány. M4 tvoří kontakt s TMD další podjednotky. Na vrcholu M2 je tzv. Q/R místo, které 

určuje propustnost podjednotek pro Ca2+ ionty. GluR2 podjednotky jsou velice málo propustné pro Ca2+, je 
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to dáno nahrazením glutaminu (Q) argininem (R) právě v Q/R místě procesem RNA editace (Sprengel and 

Seeburg, 1993). CTD vykazuje mezi iGluR největší variabilitu v počtu AK. Obsahuje fosforylační místa pro 

různé kinázy i fosfatázy. Je propojena s cytoskeletárními, adaptorovými, signálními a mnohými dalšími 

proteiny (Wollmuth, 2004). Mezi kompetitivní agonisty se řadí glutamát, AMPA, kyselina doomová, kyselina 

chischalová. Mezi kompetitivní antagonisty AMPAR patří např. 2,3-Dioxo-6-nitro-1,2,3,4-

tetrahydrobenzo[f]quinoxaline -7-sulfonamid (CNQX), 7-nitro-2,3-dioxo-1,4- dihydrochinoxalin-6-karbonitril 

(NBQX), kyselina kynurenová. 

 

 

 

 

Obr. 3: Ionotropní glutamátový receptor (upraveno podle Traynelis et al., 2010). 

 

2.3.1.2 Kainátové receptory 

Tato práce neobsahuje studie, které by se zabývaly změnami KAR v závislosti na působení morfinu, 

tudíž jsou zde tyto receptory zmíněny jen okrajově.  

KAR vykazují podobnou strukturu jako AMPAR. Jedná se také o tetramery, které mohou být složeny 

z 5 typů podjednotek - GluR5, GluR6, GluR7, KA1 či KA2 (Bettler and Mulle, 1994; Chittajallu et al., 1999). 

Každá podjednotka obsahuje kolem 900 AK. Tyto podjednotky se rozdělují do dvou skupin na základě jejich 

strukturní homologie a afinity k agonistovi kainátu. Nízkoafinní podjednotky, tj. GluR5 - GluR7 vykazují 75% 

N-koncová doména (NTD) 
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homologii, zatímco vysokoafinní podjednotky, tj. KA1 a KA2 sdílejí 68% homologii (Chittajallu et al., 1999). 

Podjednotky GluR5, GluR6 a GluR7 mohou formovat homomerický receptor. Naopak KA1 a KA2 

podjednotky samostaně netvoří funkční kanál a jsou součástí pouze heteromerického kanálu spolu 

s podjednotkami  GluR5, GluR6 nebo GluR7. Stejně jako podjednotky AMPAR i podjednotky KAR jsou 

strukturně tvořeny 4 semiautonomními doménami - NTD, LBD, TMD a CTD (Traynelis et al., 2010) (obr. 3). 

Na podjednotkách GluR5 a GluR6 se nachází Q/R místo. Přítomné argininy, nesoucí kladný náboj jsou 

zodpovědné za velice nízkou propustnost pro Ca2+ ionty. Iontovým kanálem prochází Na+ a K+ ionty. Mezi 

agonisty KAR patří kainát, glutamát, kyselina domoová, (RS)-2-amino-3(3-hydroxy-5-tert-butylisoxazol4-

yl)propanová kyselina (ATPA). Mezi antagonisty KAR se řadí CNQX, NBQX, 5-nitro-6,7,8,9-

tetrahydrobenzo[g]indole-2,3-dione-3-oxime (NS-102) (Bettler and Mulle, 1994; Chittajallu et al., 1999) . 

 

2.3.1.3 NMDA receptory 

Jedná se tetramerické ionotové kanály složené z GluN1, GluN2 a GluN3 podjednotek (Vyklicky et al., 

2013). Existuje 8 typů GluN1 podjednotek, které vznikají z jednoho genu alternativním sestřihem. 4 typy 

GluN2 podjednotek (GluN2A-D) a 2 typy GluN3 (GluN3A-B). Plně funkční NMDAR jsou složeny ze dvou 

GluN1 podjednotek, které jsou spojeny buď se dvěma GluN2, nebo méně často kombinací GluN2 a GluN3 

podjednotek (Monyer et al., 1992). Pro aktivaci NMDAR je vyžadováno, zaprvé navázání agonisty 

glutamátu, který se váže na GluN2 podjednotky a ko-agonisty glycinu (Kleckner and Dingledine, 1988), jehož 

vazebné místo se nachází na GluN1 a GluN3 podjednotkách a zadruhé depolarizace pro odstranění Mg2+ 

bloku. Obdobně jako u AMPAR jednotlivé podjenotky obsahují 4 semiautonomní domény – NTD, LBD, TMD 

a CTD (Traynelis et al., 2010) (obr. 3). Na vrcholu M2 smyčky se nachází Q/R/N místo důležité pro určení 

Ca2+ propustnosti. U všech GluN podjednotek je v tomto místě asparagin (N) umožňující vysokou 

propustnost NMDAR pro kalcium. GluN1 podjednotka je důležitá pro fungování kanálu, GluN2 zase 

kontroluje otevírání kanálu a Mg2+ blok. NMDAR propouští do buňky především Ca2+, Na+ kationty, nutno 

však poznamenat, že propustnost pro Ca2+ je desetkrát vyšší než propustnost pro Na+ ionty (Mayer and 

Westbrook, 1987). Ven prochází K+ ionty. Tento typ receptoru obsahuje nejméně pět vazebných míst 

(Moriyoshi et al., 1991; Paoletti and Neyton, 2007) (obr. 4). Na LBD GluN2 podjednotek se nachází vazebné 

místo pro glutamát. Na LBD GluN1 podjednotek se nachází vazebné místo pro ko-agonistu glycin nebo D-

serin. Do uvedených vazebných míst se mohou také vázat kompetitivní agonisté a kompetitivní antagonisté. 

Mezi kompetitivní antagonisty se řadí kupř. 2-amino-5-fosfonopentanová kyselina (AP5), 2-amino-7-

fosfonoheptanová kyselina (AP7), (+-)-6-fosfonomethyl-dekahydroisochinolin-3-karboxylová kyselina 

(LY274614) a mnohé další. Mezi agonisty GluN1 NMDAR patří glycin, L-serin, D-serin, L-alanin, D-alanin, D-

cycloserin. K agonistům GluN2 NMDAR se řadí L-glutamát, D-glutamát, L-aspartát, D-aspartát, NMDA, 

Aminocyklopentantrans-1,3-dikarboxylová kyselina (trans-ACPD).  
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 Dále na NTD GluN2 podjednotkách se nachází místo pro alosterické modulátory jako je Zn2+ 

(především na GluN2A) či ifenprodil (na GluN2B). Do vazebného místa uvnitř kanálu se připojují jeho 

blokátory, např. fencyklidin, MK-801, memantin, ketamin. Ti se chovají jako nekompetitivní antagonisté.  A 

konečně vazebné místo pro Mg2+ se nachází uvnitř kanálu (Vyklicky et al., 2013).  

 

 

 

Obr. 4: NMDA receptor s vyznačenými vazebnými místy (upraveno podle Paoletti and Neyton, 2007). 

 

2.3.2 Metabotropní glutamátové receptory  

Metabotropní glutamátové receptory se řadí do superrodiny receptorů spřažených s G proteiny 

(GPCRs). Jedná se o třídu C GPCR. Pomocí G proteinů mění tyto receptory aktivitu dalších proteinů, 

množství druhých poslů, jako jsou inositoltrifosfát (IP3), diacylglycerol (DAG), cyklický adenosinmonofosfát 

(cAMP), Ca2+. Existuje 8 typů mGluR, které se dělí do 3 skupin (Pin and Duvoisin, 1994). Skupina I zahrnuje 

mGluR1 a 5. Tyto receptory se nejčastěji nachází na postsynaptickém neuronu a jejich aktivace navozuje 

depolarizaci buňky. Jsou spojeny s Gq/G11 proteiny, které aktivují fosfolipázu Cβ (PLCβ). PLCβ hydrolyzuje 

fosfatidylinositolbisfosfát (PIP2) na mobilní IP3 a membránově vázaný DAG. IP3 se váže na IP3 receptor na 

membráně endoplazmatického retikula (ER) a způsobuje výtok vápenatých iontů, které následně mohou 
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aktivovat např. proteinkinázu C (PKC) nebo se vázat spolu s kalmodulinem a aktivovat Ca2+-dependentní 

kinázy. DAG kontaktuje PKC, a tím ji aktivuje. PKC může fosforylovat další substráty (obr. 5).  Skupina II nese 

mGluR2 a 3. Ke skupině III se řadí mGluR4, 6, 7 a 8. Receptory skupiny II a III jsou lokalizovány často na 

presynaptickém neuronu, kde inhibují výlev transmiteru. Jsou spojeny s Gi/Go proteiny, které inhibují 

aktivitu adenylátcyklázy (AC), a tím redukují množství cAMP, a zároveň regulují iontové kanály, především 

K+ a Ca2+ kanály (Niswender and Conn, 2010). mGluR jsou složeny z dlouhé extracelulární N-koncové 

domény, která se nazývá „Venus flytrap domain“. Název je odvozen od podobného mechanismu sklapování 

pasti tvořené dvěma listy mucholapky podivné po aktivaci hmyzem (anglicky Venus Flytrap). Tato doména 

váže ligand – glutamát mezi dva globulární laloky, které se s přítomným ligandem uzavírají. „Cystein-rich 

domain“ obsahuje 9 cysteinových zbytků a zprostředkovává přenos konformační změny způsobené 

navázáním glutamátu na doménu tvořenou 7 transmembránovými úseky (7-TM). Na intracelulárně straně 

receptoru najdeme tři smyčky a C-konec. G proteiny se hlavně váží na druhou intracelulární smyčku (i2). 

(Niswender and Conn, 2010) (obr. 6).     

 

 

 

Obr. 5: Signální dráha metabotropních glutamátových receptorů (upraveno podle Look for diagnosis 

[online]).  
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Obr. 6: Struktura metabotropního glutamátového receptoru. 7-TM – 7 transmembránových úseků, i2 – 

druhá intracelulární smyčka (upraveno podle Conn and Pin, 1997). 

 

3 Ventrální tegmentální oblast (VTA)  

Jedná se o skupinu jader lokalizovaných ve středním mozku. Bylo prokázáno, že tato jádra mohou 

být ovlivněna podáváním morfinu. VTA obsahuje přibližně 60% dopaminergních, 25% GABAergních a 15% 

glutamátergních neuronů (Nair-Roberts et al., 2008). Jak bylo uvedeno v úvodu, mozek funguje velice 

komplexně. Na vzniku závislosti se podílí několik mozkových systémů, které nelze od sebe zcela oddělit a 

studovat je nezávisle. Jako tři nejdůležitější systémy jsou v současnosti považovány dopaminergní, 

glutamátergní a GABAergní. Současná představa o jejich propojení v drogové závislosti je taková, že 

rostromediální tegmentální jádro (RMTg) VTA obsahuje inhibiční GABAergní neurony, které exprimují μ-

opioidní receptor (MOR). GABAergní neurony jsou propojeny s dopaminergními neurony VTA a snižují jejich 

aktivitu. Akutní morfin je schopen GABAergní neurony inhibovat, a tím snižovat inhibiční kontrolu 

dopaminergních neuronů. Avšak zdá se, že pro aktivaci dopaminergních neuronů jsou nezbytné NMDAR, 

resp. AMPAR, jelikož podání antagonistů NMDAR a AMPAR nevede k uvedenému snížení inhibiční 

kontroly dopaminergních receptorů (Jalabert et al., 2011). 

VTA se zásadním způsobem podílí na vyvolání odměňovacího chování po opakovaném podání 

účinné látky u experimentálních zvířat. Tento typ chování se dá studovat pomocí behaviorálního testu 

podmíněné preference místa (CPP). CPP je s oblibou využívaný behaviorální model pro vyhodnocování 

odměňovacího efektu drog, který je důležitým podkladem pro vznik relapsu. Experimentálnímu zvířeti je po 
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určitou dobu podávána droga ve stále stejné části rozdělené klece, této fázi se říká podmiňování. Zvíře si 

ukládá do paměti příjemný pocit vyvolaný drogou s místem jejího podání, následně se droga vysadí a 

pozoruje se, zda zvíře bude i nadále preferovat místo spojené s předešlým podáváním účinné látky. Pokud 

zvíře reaguje pozitivně, je prokázáno, že došlo ke vzniku závislosti a lze pokračovat molekulárními 

analýzami. Opakované podávání zvyšujících se dávek morfinu je úzce spojeno se zvýšenou hladinou GluR1 

podjednotky AMPAR v neuronech VTA (Fitzgerald et al., 1996). Schopnost morfinu vyvolat odměňovací 

efekt u potkanů je vyšší při zavedení GluR1-AMPAR do VTA pomocí virového vektoru (Carlezon et al., 1997). 

Bylo dokázáno, že VTA ve vyvolání odměňovací aktivity v souvislosti s expozicí drogy není jako struktura 

homogenní, nýbrž bylo prokázáno použitím herpes simplex viru, že overexprese GluR1 podjednotky AMPAR 

v rostrální části VTA zvyšuje odměnu, zatímco v kaudální oblasti vyvolává averzní efekt (Carlezon et al., 

2000). Podobně kompetitivní antagonista AMPAR, CNQX injikovaný do anteriorní části VTA, bohaté na 

dopaminergní neurony, blokuje schopnost morfinu vyvolat CPP, zatímco jeho aplikace do posteriorní části, 

která obsahuje více GABAergních neuronů, nemá vliv na odměňovací efekt morfinu (Shabat-Simon et al., 

2008).  

Po opakovaném podání morfinu potkanům bylo detekováno pomocí elektron mikroskopického 

imunobarvení také zvýšené množství GluR1-AMPAR na dendritech dopaminergních neuronů v paranigrální 

části VTA a ještě více v parabrachiální části VTA. Cílem dopaminergních neuronů lokalizovaných především 

v paranigrální části VTA je NAc. Toto jádro je asociováno se zvýšením lokomoční aktivity a odměňovacím 

efektem morfinu. Dopaminergní neurony z parabrachiální části VTA zase směřují do prefrontálního kortexu 

(PFC), spojovaného s motivací a posilovacím účinkem („reinforcement“) drog (Lane et al., 2008).  

Neméně důležitá je i role dalších ionotropních glutamátových receptorů a sice NMDAR. NMDA 

receptory ve VTA hrají jistou roli v odměňovacím chování, jelikož antagonisté NMDAR zabraňují expresi 

morfinem indukované preference místa (Popik and Kolasiewicz, 1999; Harris et al., 2004). Bylo prokázáno, 

že důležitou roli pro vývoj a expresi CPP hraje cAMP-dependentní proteinkináza (PKA). Při použití inhibitoru 

PKA, Rp-cyklický 3’, 5’- hydrogen fosforothioat adenosin (Rp-cAMPS) nedojde k expresi CPP (Harris et al., 

2004). Jaký je molekulární podklad, nicméně známo není. Autoři této studie se přiklání k názoru, že 

antagonisté glutamátových receptorů neblokují CPP snížením odměňovacího efektu morfinu. Bylo totiž 

prokázáno, že potkani v testu “samo-aplikace“ („self-administration“) si sami podávají nízké dávky 

antagonistů NMDAR a AMPAR přímo do VTA (David et al., 1998). Nutno však poznamenat, že jiná studie 

poukazuje na opačný fakt. Souhrně se dá říci, že zde uvedené studie poukazují na dvě důležité skutečnosti. 

Zaprvé VTA je důležitá mozková struktura pro synaptické modifikace spojené s učením environmentálních 

podnětů a odměnou vyvolanou opakovaným podáváním drogy a za druhé na této plasticitě se podílí 

glutamátergní systém, resp. pro vyvolání CPP jsou nezbytné jak NMDAR, tak i AMPAR. V případě AMPAR ve 

VTA se zdá být esenciální pro vývoj morfinové závislosti GluR1 podjednotka. 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/CAMP
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4 Amygdala 

Amygdala je párová struktura, která se nachází ve střední části spánkového laloku mozku. Je 

tvořena souborem několika jader. V souvislosti s drogovou závislosti se často zmiňuje centrální jádro (CeA) 

a basolaterální část amygdaly (BLA). Amygdala se podílí na vzniku paměti a učení spojených s emocí. 

Zásadním způsobem reguluje emoční chování v odpovědi na různé stimuly. Podílí se tak, jak na negativních 

emocích, jako je strach, tak i pozitivních, jako je odměna. Je zodpovědná za emoci vyvolanou podáním 

drogy, která je spojena s paměťovou stopou. Díky chemickému působení drogy v mozku, přiřadí amygdala 

prožitku z drogy abnormální hodnotu odměny, což vede následně k dalšímu vyhledávání návykové látky.

 Centrální jádro amygdaly získává informace přes glutamátergní vtoky z thalamu, BLA, PFC, jež 

propojuje s podněty z hipokampu, načež může modulovat aktivitu dalších mozkových částí ovlivňujících 

behaviorální procesy (Pitkänen et al., 1997; Glass et al., 2009). Jádro se svými glutamátovými receptory 

hraje roli v mechanismech získání a exprese CPP (Rezayof et al., 2007). V souvislosti s podáváním morfinu 

bylo zjištěno, že aktivace NMDAR v CeA a následná stimulace signalizační dráhy zahrnující extracelulárním 

signálem regulovanou kinázu (ERK1/2) mohou být molekulárním podkladem pro vznik morfinové CPP. Bylo 

ukázáno, že nekompetitivní antagonista NMDAR, MK-801, zeslabuje CPP a aktivaci fosforylované formy ERK 

(pERK) (Li et al., 2011).  

Změny v glutamátové synaptické síle, probíhající skrze změny v podjednotkovém složením AMPAR, 

mohou být buněčným podkladem pro učení a paměť. V této souvislosti bylo prokázáno, že GluR1 

podjednotka AMPAR hraje kruciální roli v procesu asociativního učení mezi drogovým prostředím a 

odměnou. Během podmiňování dochází ke zvýšení exprese GluR1-AMPAR v neuronech CeA. Po získání a 

ustavení CPP se hladina GluR1 navrací do stavu, ve kterém byla před podáním morfinu (Cai et al., 2013). U 

potkanů, kteří si sami aplikují morfin (“self-administer“), bylo prokázáno zvýšené množství GluR1-AMPAR 

na membránách dendritů BLA (Glass et al., 2005). 

Chronické podávání morfinu nemění expresi mRNA pro jakoukoliv podjednotku NMDAR (Zhu et al., 

1999), nicméně pozdější studie vysledovala pomocí metody real-time PCR, že po vystavení pokusného 

zvířete chronickému morfinu byla zvýšená hladina mRNA pro GluN1 podjednotku NMDA receptorů. Na 

proteinové úrovni ke statisticky významným změnám tří hlavních podjednotek NMDA receptorů – NR1, 

NR2A a NR2B však nedošlo (Bajo et al., 2006). Je zde patrný rozpor mezi expresí mRNA pro podjednotky 

NMDA receptorů a samotných proteinových podjednotek těchto receptorů. Důvodem mohou být post-

transkripční nebo post-translační úpravy podjednotek glutamátových receptorů.  

Nejen změny v expresi podjednotek glutamátových receptorů, ale i samotné ovlivnění výlevu 

glutamátu podáváním morfinu bylo v amygdale popsáno. MOR byly identifikovány jak na presynaptických, 

tak i postsynaptických neuronech CeA. Na presynaptické úrovni redukují výlev glutamátu pomocí 

signalizační dráhy zahrnující fosfolipázu A2 a presynaptické K+ kanály citlivé k 4-Aminopyridinu (4-AP). 
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Přesný mechanismus vedoucí ke snížení výlevu glutamátu není popsán. Pravděpodobně může docházet 

aktivací MOR k indukci signální dráhy fosfolipázy A2 vedoucí následně k aktivaci K+ kanálů citlivých k 4-AP. Ty 

propouští K+ ven z neuronu, čímž urychlují repolarizaci a redukují tak influx Ca2+ do presynaptického 

neuronu, což vede v konečném důsledku ke snížení či zabránění výlevu transmiteru (Zhu and Pan, 2005). Na 

postsynaptické úrovni bylo zjištěno, že A1 neurony CeA jsou inhibovány MOR přes aktivaci G proteinem 

aktivovaných dovnitř usměrňujících draslíkových kanálů (GIRK) (Zhu and Pan, 2004). Je pozoruhodné, že 

morfin vázající se na presynaptické MOR v pyramidálních buňkách BLA, naopak podporuje výlev glutamátu, 

na rozdíl od CeA. Morfin zde patrně aktivuje dráhu vedoucí od Gi proteinu přes PKC k ERK1/2, která 

fosforyluje synapsin I, jenž napomáhá uvolnění glutamátu (Yang et al., 2014).    

Jakým způsobem dochází ke spolupráci MOR a glutamátových receptorů na aspektech morfinové 

závislosti v amygdale není zcela jasné. Bylo ukázáno, že GluR2-AMPAR, které jsou nepropustné pro 

vápenaté ionty, jsou lokalizovány společně s MOR na dendritických zakončeních a v tělech neuronů CeA. 

Zde jsou asociovány s intracelulárními organelami jako je ER, kde dochází ke skládání podjednotek AMPA 

receptorů do tetramerních struktur. AMPA receptory a MOR, vykazující společné umístění, hrají roli 

v modulaci excitační signalizace (Beckerman and Glass, 2011). Podobně GluN1-NMDA receptory a MOR v 

CeA jsou kolokalizovány na dendrtitech (postsynapticky), zahrnující ty, které tvoří excitační synapse (Glass 

et al., 2009; Glass, 2010). 

 

 

5 Hipokampus 

Hipokampus je párová struktura, která se nachází v  mozkových hemisférách koncového mozku. 

Řadí se mezi hlavní mozkové části účastnící se procesu učení a paměti, která je spojena s fenoménem 

dlouhodobé potenciace (LTP), jakožto formou synaptické plasticity. Pomocí behaviorálních testů bylo 

zjištěno, že zvířata vystavená chronickému působení drog vykazují pozměněnou schopnost učení a paměti. 

Tato kapitola je zaměřena na hipokampální procesy spojené s chronickým podáváním morfinu, především 

na LTP. Pokusy na zvířatech také ukázaly, že dlouhodobé užívání morfinu vede ke snížení neurogeneze 

v hipokampu (až o 42%) (Eisch et al., 2000).  

Molekuly kritické pro LTP jako jsou NMDA, AMPA receptory, Ca2+/kalmodulin-dependentní kináza II 

(CaMK II) jsou též důležité pro vývoj opiátové závislosti a tolerance. Navíc v hipokampu jsou široce rozšířené 

opioidní receptory (Mansour, et al., 1995). Dostupné studie za použití in vivo i in vitro podmínek se liší 

v názoru, zda chronická expozice morfinu zesiluje navozenou LTP, nebo zeslabuje, případně úplně redukuje. 

Rozpor mezi nimi je zapříčiněn s vysokou pravděpodobností použitím odlišných experimentálních 

protokolů, například způsobu stimulace, časový bod měření po podání drogy atp.  
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První skupina autorů zastává názor, že chronický morfin snižuje LTP. Pokusy na volně se 

pohybujících zvířatech – in vivo i pokusy na řezech hipokampu – in vitro prokázaly, že po 10 denním 

podávání morfinu dochází k redukci velikosti indukované LTP v CA1 oblasti hipokampu po vysazení morfinu, 

tzn. během „withdrawalu“, přičemž prokazatelně nejnižší hladina LTP byla demonstrována 12 hodin po 

ukončení podávání opiátů. Re-expozice závislých potkanů opiátům vedla k obnovení velikosti LTP. Tyto 

výsledky indikují, že v průběhu chronického podávání opiátů dochází k adaptaci synaptických funkcí. 

Dochází ke snížení velikosti LTP tak, aby v přítomnosti morfinu byla na normální úrovni (Pu et al., 2002). 

Pro potvrzení vlivu morfinem indukované redukce LTP na učení a paměť, bylo použito Morrisovo 

vodní bludiště, behaviorální test prostorové paměti. Pokusná zvířata, kterým byl podáván morfin, 

vykazovala nižší výkon a potřebovala delší čas pro nalezení platformy ve srovnání s kontrolními potkany. 

Jejich výkon klesal v souladu s redukcí LTP. Při hledání signálních molekul účastnících se redukce LTP 

navozené morfinovým „withdrawalem“, bylo zaznamenáno, že použití inhibitoru PKA vede k obnově 

redukované LTP. Zdá se tudíž, že up-regulace cAMP dráhy během „withdrawalu“ bude hrát jistou roli 

v redukci LTP (Pu et al., 2002). Re-expozice morfinu vede k obnovení LTP po jeho redukci navozené 

periodou „withdrawalu“ (Bao et al., 2007; Pu et al., 2002; Salmanzadeh et al., 2003).   

Druhá skupina autorů je názoru, že chronický morfin naopak zesiluje navozenou LTP v synapsích 

CA1 oblasti hipokampu (Mansouri et al., 1999, 1997; Miladi-Gorji et al., 2014), nicméně tento stav odpovídá 

také spíše procesu „withdrawalu“. Podobně v granulárních buňkách synapsí gyrus dentatus bylo naměřeno 

zesílení indukovaného LTP odpovídající stavu „withdrawalu“, jelikož měření bylo provedeno na řezech 

umístěných v arteficiální cerobrospinální tekutině (ACSF) bez přidaného morfinu. Navíc pokud byl morfin 

přidán do ACSF, což by odpovídalo stavu chronického morfinu, došlo k zeslabení LTP. Použitím Morrisova 

vodního bludiště, bylo zjištěno, že u potkanů, kterým byl chronicky podáván morfin, není zhoršená 

schopnost učení, ale spíše zhoršení v zachování dlouhodobé paměti (Miladi Gorji et al., 2008).   

Chronický morfin snižuje povrchovou expresi GluR1-AMPAR jejich internalizací, která je řízena   

Ca2+-dependentní fosfatázou kalcineurinem. Kalcineurin defosforyluje GluR1 podjednotku na Ser845. Stav 

snížení povrchové exprese GluR1-AMPAR odpovídá snížení LTP, jak navrhuje první skupina autorů. Zdá se, 

že vápník nutný pro funkci kalcineurinu není získáván vtokem Ca2+ skrz NMDAR, ale patrně přes aktivaci 

mGluR a stimulaci signalizační dráhy vedoucí k uvolnění Ca2+. Nicméně pokud by se vzalo v úvahu, že 

redukce LTP v důsledku expozice chronickému morfinu odpovídá spíše stavu „withdrawalu“, jak uvádí první 

skupina autorů, byly by tyto studie (Bao et al., 2007; Pu et al., 2002; Salmanzadeh et al., 2003) v rozporu 

s výsledky práce Billa a kolegů, kteří prokázali, že „withdrawal“ zvyšuje aktivitu PKA, převládnou tedy 

fosforylační procesy nad defosforylačními a GluR1-AMPAR jsou relokalizovány na membránu dendritického 

zakončení postsynaptického neuronu, tudíž by mělo docházet spíše k zesílení LTP (Billa et al., 2010). 

Z přechozího vyplívá, že není objasněn přesný mechanismus působení morfinu na procesy, které jsou 

podkladem učení a paměti v hipokampu.    
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V případě NMDAR, bylo prokázáno za pomoci specifických protilátek proti podjednotkám těchto 

receptorů, že v hipokampu na morfinu závislých potkanů dochází ke snížení exprese podjednotek GluN1 a 

GluN2A, zatímco hladina GluN2B podjednotky se nemění (Murray et al., 2007a). Dle Ma a kolegů byla 

hladina GluN2B-NMDAR zvýšena během morfinového CPP, bez ovlivnění GluN1 podjednotky. Tato 

podjednotka by však měla být součástí každého funkčního NMDAR. Jasné vysvětlení takto překvapujícího 

výsledku autoři studie nicméně nepodávají (Ma et al., 2006).   

Recentní studie podává důkaz o možné nové signální dráze. Tato dráha je důležitá pro obnovení 

asociační paměti mezi prostředím a podávanou drogou. Je spuštěna během podmiňování. Následná re-

expozice zvířete prostředí, ve kterém byla dříve droga podávána, vede k obnovení asociační paměti. Během 

CPP je zvýšena exprese GluN1-NMDAR na membráně neuronů hipokampu. NMDAR propouští Ca2+ ionty do 

buňky, ty stimulují fosforylaci serin/threoninové kinázy Akt na Ser473, známé též jako proteinkináza B. 

Fosforylovaná Akt následně aktivuje neuronální typ NO syntázy (nNOS), která katalyzuje tvorbu oxidu 

dusnatého (NO). NO stimuluje solubilní guanylyl cyklázu (sGC) k produkci cyklického guanosinmonofosfátu 

(cGMP). cGMP aktivuje protein kinázu G (PKG), jež zesiluje povrchovou expresi GluR1-AMPAR v CA1 oblasti 

hipokampu, a to vede v konečném důsledku k obnovení morfinové asociační paměti (obr. 7). Tato dráha je 

účinná v CA1 oblasti, ale neúčinná v CA3 oblasti hipokampu (Shen et al., 2016). Jiná recentní studie podává 

důkazy o důležité signální molekule zvané receptor pro aktivovanou kinázu C1 (RACK1). RACK1 a na ní 

navazující signální kaskáda vede k udržení asociační paměti mezi odměnou vyvolanou předchozím 

podáváním morfinu a specifickým prostředím i po ukončení podávání morfinu. To je důležitý poznatek, 

jelikož prostředí a jiné podněty spojené s vystavením jedince drogy mohou reaktivovat paměť asociovanou 

s odměnou a vést následně k relapsu. Bylo zjištěno, že morfinová paměť byla udržena ještě 7 dní po 

odebrání morfinu jakožto odměny, což korelovalo se zvýšenou hladinou RACK1, pERK1/2 a pCREB v tomto 

časovém intervalu. Lze tudíž předpokládat, že RACK1 hraje roli v udržování asociační paměti. Svůj efekt 

manifestuje zřejmě přes aktivaci dráhy RACK1 – ERK – CREB (Liu et al., 2016). 

 

 

Obr. 7: Signální dráha vedoucí k obnovení morfinové asociační paměti (upraveno podle Shen et al., 2016). 
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6 Nucleus accumbens (NAc) 

Jedná se o párové jádro umístěné v koncovém mozku. Je součástí bazálních ganglií. Skládá se ze 

dvou částí, dřeně („core“) a povrchového pláště („shell“). V souvislosti s návykovými látkami se mluví 

především o jeho roli ve zprostředkování odměny, kdy dochází k povzbuzení centra odměny. Je schopno 

vyvolat libé pocity v odpovědi na nejrůznější stimuly, nejen ty drogové.  

Na úrovni NAc dochází ke změnám v podjednotkovém složení glutamátových receptorů. Na základě 

provedených experimentů byla prokázána zvýšená exprese proteinů GluN1 a GluN2A podjednotek 

postsynaptických NMDAR po vystavení experimentálních potkanů chronickému morfinu. Exprese 

podjednotky GluN2B však změněna nebyla (Inoue et al., 2003; Murray et al., 2007b). Lze vysledovat trend 

v posunu od podjednotek GluN2B a GluN2C směrem ke zvýšení exprese GluN2A podjednotky ve středních 

trnitých neuronech (MSN) NAc (Martin, 2004; Murray et al., 2007c). Zdá se tudíž, že GluNA2 je esenciální 

pro expresi morfinové závislosti. Dalším důkazem budiž i to, že u myší s vyřazenou (genový knock-out) 

GluN2A podjednotkou nedochází k toleranci k analgetickému efektu morfinové závislosti (Inoue et al., 

2003). Oproti výše uvedenému vystupuje druhá skupina studií, která naopak pokládá za klíčovou 

podjednotku NMDAR GluN2B, která se podílí na prezentaci aspektů morfinové závislosti, zejména odměny. 

V této souvislosti bylo podáno několik neopomenutelných důkazů. Exprese podjednotek GluN1 a GluN2B, 

ne však GluR2A byla v NAc zvýšena (Bajo et al., 2006; Narita et al., 2000). Čemuž přispívá i zjištění, že 

vyřazením GluN2B pomocí siRNA, nedojde k expresi CPP, resp. odměňovacímu efektu morfinu (Kao et al., 

2011). Podobně specifické protilátky proti GluN2B zabraňují vyvolání odměňovacího chování, na rozdíl od 

protilátek použitých proti GluN1 a GluN2A (Narita et al., 2000). Zmíněný nesoulad může být způsoben 

v odlišném schématu podávání morfinu a metodickém přístupu, případně i použitím jiných 

experimentálních hlodavců a v rámci nich i odlišných kmenů. Na úrovni mRNA nebyla prokázána změna 

exprese mRNA GluN1, GluN2B ani GluN2A podjednotek NMDAR v NAc (Zhu et al., 1998).  

Role AMPA receptorů v morfinové závislosti není v NAc zatím zcela prozkoumána, pouze několik 

málo studií se zabývá modulací AMPAR při opakovaném podávání morfinu. Změna povrchové exprese 

receptorů je jeden ze způsobů regulace funkce AMPAR. Výsledky provedených experimentů ukazují, že po 

14 dnech podávání zvyšujících se dávek morfinu dochází ke snížení povrchové exprese GluR1 podjednotky 

AMPAR v neuronech, které exprimují dopaminový receptor D1R v povrchovém plášti NAc. Opačná situace 

byla nalezena v dřeni NAc, kde povrchová exprese GluR1 byla snížena v buňkách, které D1R nemají (Glass et 

al., 2008).  

Na zprostředkování odměňovacího efektu vyvolaného podáváním dávek morfinu se také podílejí 

mGluR. mGluR5 ze skupiny I mGluR, je lokalizován primárně na postsynaptické membráně MSNs, méně 

často presynapticky. Jeho antagonista 3-[(2-methyl-4-thiazolyl) ethynyl] pyridin (MTEP) mGluR5 podávaný 

intra-akumbálně snižuje vývoj, ale ne expresi morfinové CPP (Roohi et al., 2014). Skupina II mGluR, tj. 
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mGluR2 a 3, je umístěna na presynaptických neuronech dřeně NAc, kde snižují výlev glutamátu. Inhibiční 

efekt na výlev byl ještě zesílen po opakované expozici morfinu. Skupina III mGluR se pravděpodobně 

nachází na postsynaptických neuronech NAc, kde snižují excitační postsynaptický potenciál (EPSP) nesený 

NMDAR, nicméně po aplikaci morfinu nedochází ke statisticky významným změnám v NMDA-EPSP (Martin 

et al., 1998a, 1998b, 1997; Yang et al., 2004). Aktivované MOR na presynaptických neuronech redukují 

výlev glutamátu, zatímco na postsynaptické úrovni aktivace MOR zesiluje odpověď NMDAR, což je 

pozorováno jako zvýšená amplituda EPSP (Martin et al., 1997; Yang et al., 2004). Jakým způsobem dochází 

ke zprostředkování inhibičního efektu presynapticky umístěných mGluR a MOR na výlev glutamátu v NAc, 

není jednoznačné. Může se jednat o inhibici vtoku vápenatých iontů do presynaptického zakončení pomocí 

napětím řízených vápníkových kanálů (Yang et al., 2004). Obecně je přijímáno, že βγ podjednotka Gi/o 

proteinu zprostředkovává tuto inhibici (Wilding et al., 1995). Další molekulou, která se zdá být do určité 

míry zodpovědná za regulaci výlevu transmiteru je synapsin. Jedná se o fosfoprotein, který je asociován 

s povrchem váčku naplněným transmiterem a s cytoskeletem (Greengard et al., 1993). Synapsin obsahuje 

vazebná místa pro PKA, mitogenem aktivované proteinkinázy, ERK a CaMK, které jak známo hrají důležitou 

roli v drogových závislostech (Jovanovic et al., 2001). Po aplikaci chronického morfinu byla zaznamenána 

změna v množství mRNA synapsinu v různých částech mozku. V případě mRNA pro isoformu synapsinu IIb 

bylo zaznamenáno navýšení v hypotalamu a snížení v hipokampu a thalamu. mRNA pro synapsin IIa byla 

zvýšena ve striatu a Varolově mostu, naopak redukována v hipokampu a talamu, nicméně NAc v této studii 

není zmíněn (Matus-Leibovitch et al., 1996). 

 

 

7 Behaviorální sensitizace a glutamátergní systém 

Behaviorální sensitizace, taktéž označována jako reverzní tolerance, je jedním z důležitých 

fenoménů související s drogovou závislostí. Manifestuje se zesílením odpovědi na stimulus, typicky 

intensifikací lokomočně pátrací aktivity potkanů nebo jako nárůst stereotypních pohybů, např. žvýkání, 

panáčkování. Je navozena opakovaným nesouvislým (přerušovaným) podáváním návykové látky, kupř. 

morfinu ve stejných nebo zvyšujících se dávkách, následným vysazením této látky na určitou dobu, tzv. 

„wash-out“ perioda a nakonec podáním tzv. provokující dávky („challenge“) drogy, která může být buď 

stejně velká, nebo i menší než prvotní dávky (Ding et al., 2013; Kadivar et al., 2014). Sensitizace zahrnuje 

dvě fáze, iniciaci (rozvoj) a expresi. Během iniciace dochází ke zvýšení behaviorální odpovědi na opakované 

přerušované podávání látky. Exprese se projevuje až po „wash-out“ periodě, kdy provokující dávka drogy 

vyvolá stejnou odpověď. Iniciace je spojována většinou s VTA a mediálním prefrontálním kortexem (mPFC), 

zatímco exprese spíše s NAc. Rozvoj behaviorální sensitizace byl prokázán dokonce i po jednorázovém 

podání morfinu, tudíž i jediná dávka drogy může zanechat dlouhodobé následky (Vanderschuren et al., 
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2001). Velké riziko představuje tzv. zkřížená sensitizace („cross-sensitization“), kdy jedinec odpovídá nejen 

na provokující dávku drogy, která vedla k jeho sensitizaci, ale i na provokující dávku jiné drogy, která 

prvotně podávána nebyla. Například laboratorní hlodavci vykazují zkříženou sensitizaci ke kanabinoidům po 

opakovaném podávání morfinu (Cadoni et al., 2001).        

Behaviorální sensitizace přispívá k návratu užívání drogy, jelikož požití byť malé dávky drogy během 

abstinence usnadňuje relaps závislosti. Jejím podkladem jsou neuronální adaptace v mozkových částech 

jako je VTA, NAc, amygdala (Sepehrizadeh et al., 2008). Tyto adaptace, mohou být podobné těm, které 

vedou k návykovému chování. Porozumění molekulárním mechanismům sensitizace může být přínosné pro 

léčbu závislosti. Přesný buněčný podklad pro vznik sensitizace dosud popsán nebyl, v centru zájmu 

aktuálního výzkumu se proto ocitají změny ve struktuře, podjednotkovém složení, funkci glutamátových 

receptorů a mnoha dalších signálních molekul.   

Behaviorální sensitizace je na kontextu závislá, nebo na kontextu nezávislá. K sensitizaci závislé na 

kontextu dojde pouze v případě, že je droga podávána v určitém kontextu. Bylo prokázáno, že behaviorální 

sensitizace závislá na kontextu je spojená s glutamátergním systémem. Vápenaté ionty procházejí kanálem 

NMDAR do buněk hipokampu, zde spolu s proteinfosfatázou 2A aktivují vápníkem aktivované draslíkové 

kanály typu 2 (SK2). SK2 způsobí influx draslíkových iontů do buňky, navozujících její hyperpolarizaci, což 

vede v konečném důsledku k inhibici NMDAR a tedy i LTP. (Fakira et al., 2014). Podobně během tohoto typu 

sensitizace dochází ke zvýšení fosforylace GluR1 podjednotky AMPAR na Ser845, což vede k její inkorporaci 

do membrány, na čemž se podílí regulační synaptické proteiny obsahující PDZ doménu, např. stargazin. 

Tato změna vede ke zhoršení LTP (Xia et al., 2011). 

Na kontextu nezávislá sensitizace nevyžaduje pro svoji manifestaci kontext. Například sensitizace je 

iniciována v domácí kleci, ale k expresi dochází v jiném prostředí (Cadoni et al., 2001). 

Morfinem navozená sensitizace zvyšuje expresi mRNA pro GluN1 a GluN2 podjednotky NMDAR 

v amygdale, v ostatních částech mozku změna jejich exprese prokázána nebyla (Sepehrizadeh et al., 2008). 

V hipokampu sensitizovaných laboratorních potkanů závislých na kontextu byla prokázána použitím metody 

Western blot zvýšená hladina GluN2A podjednotky a snížení GluN2B a GluN1 NMDAR (Fakira et al., 2014). 

Sensitizace vede ke snížení povrchové exprese GluR1 podjednotky AMPAR v mPFC, bez ovlivnění GluR2 

podjednotky. V NAc nebyly prokázány změny v distribuci ani GluR1 ani GluR2. K signifikantnímu snížení 

poměru povrchové a intracelulární distribuce GluR1 došlo ve ventrálním palliu (VP) (Mickiewicz and Napier, 

2011). 
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8 Tolerance a glutamátergní systém 

Tolerance je jedním z fenoménů, které doprovází drogovou závislost. Vyvíjí se při dlouhodobém 

užívání návykových látek a projevuje se jako snížení odpovědi na stejnou dávku drogy. Jinak řečeno, pro 

dosažení stejného efektu drogy je třeba vyšší dávky. 

Esenciální roli ve vývoji a expresi morfinové tolerance hrají glutamátové receptory. Mnohé studie 

prokázaly, že podávání kompetitivních i nekompetitivních antagonistů NMDAR spolu s morfinem je účinné 

v potlačování tolerance k morfinu, zejména v potlačování tolerance k antinocicepčním účinkům morfinu. 

Nekompetitivní antagonisté NMDAR – dizocilpin (MK-801), ketamin, dextrometorfan, fencyklidin zabraňují, 

případně zeslabují vývoj morfinové tolerance, ale nejsou schopni zvrátit již vzniklou toleranci (Mao et al., 

1996; Nakagawa et al., 2001; Trujillo and Akil, 1993). K prokázání schopnosti nejrůznějších látek vyvolat, 

případně potlačit toleranci k antinocicepčním účinkům morfinu se s oblibou využívá tzv. test švihnutí 

ocasem („tail-flick test“). Pomocí tohoto testu bylo prokázáno, že zvířata, kterým je podáván antagonista 

NMDAR spolu s morfinem nevykazují po 10 dnech užívání toleranci, nicméně zvířata, kterým byl podáván 

pouze morfin, vykazují toleranci. U zvířat, která dostávala během oněch 10 dní pouze antagonistu, nedošlo 

k statisticky významným změnám (Trujillo and Akil, 1993) (obr. 8). Na rozdíl od předchozích studií podávají 

Shimoyama a kolegové důkazy, které poukazují na to, že užívání ketaminu (10 mg/kg) po dobu 4 dní je 

schopno zvrátit již navozenou toleranci (Shimoyama et al., 1996).  

Morfinovou toleranci ovlivňují výrazně i mGluR. Během dlouhodobého podávání morfinu myším 

bylo detekováno zvýšené množství mGluR5 v dorzálním rohu páteřní míchy (Narita et al., 2005). mGluR5 

jsou spojeny s Gq proteiny, které vedou ke zvýšení aktivity PKC, načež se prokázalo, že antagonisté PKC 

snižují vývoj tolerance. Navíc použití antagonisty mGluR5 - methyl-6-(fenylethynyl)-pyridin hydrochlorid 

(MPEP) vede k zeslabení vývoje tolerance k antinocicepčnímu účinku morfinu (Narita et al., 2005). To vše 

implikuje, že mGluR5 a signální dráha zahrnující Gq proteiny se uplatňuje ve vývoji morfinové tolerance. 

Podobně během tolerance navozené dlouhodobým užíváním morfinu se zvyšuje exprese mGluR1 v páteřní 

míše. Použití antisense-oligonukleotidu mGluR1 potlačuje vývoj tolerance k antinocicepčním účinkům 

morfinu (Sharif et al., 2002). Zdá se, že skupina I mGluR je schopna modulovat funkci NMDAR. Bylo 

prokázáno, že exprese GluN1 podjednotky NMDAR je up-regulována v dorzálním rohu páteřní míchy 

v průběhu dlouhodobého podávání morfinu, přičemž antagonisté skupiny I mGluR, (RS)-1-Aminoindan-1,5 

dikarboxylová kyselina (AIDA) a MPEP, podávaní spolu s morfinem, jsou schopni snižovat expresi GluN1 

podjednotky NMDAR, a tím zeslabovat i vývoj morfinové tolerance (Liu et al., 2009).  

Roli glutamátu na vzniku tolerance k antinocicepčním účinkům morfinu potvzuje i studie, která 

ukazuje, že ( R)-( - )-5-methyl-1-nikotinoyl-2-pyrazolin (MS-153) zvyšuje aktivitu EAAT2 transpotéru, a tím i 

vychytávání glutamátu ze synapse. Pokud se MS-153 podává spolu s morfinem je schopen zabránit vzniku 
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tolerance. MS-153 se tudíž zdá být vhodným kandidátem, kterému by mohlo být věnováno více pozornosti 

v souvislosti s léčbou morfinové tolerance (Nakagawa et al., 2001). 

 

 

Obr. 8: Inhibice vývoje morfinové tolerance fencyklidinem. Test švihnutí ocasem („tail-flick test“). Osa x – 

počet dnů měření. Osa y – průměr „tail-flick“ latence (sec±sem). Sal-Mor – kombinace fyziologického 

roztoku a morfinu, vede k vývoji morfinové tolerance – snížování latence, PCP-Sal – kombinace fencyklidnu 

a fyziolog. roztoku, jedná se o kontrolu – bez účinku. PCP-Mor – kombinace fencyklidinu a morfinu, snižující 

vývoj tolerance k morfinu (upraveno podle Trujillo and Akil, 1993). 

 

9 Léčba opioidní závislosti a glutamátergní systém 

V humánní medicíně se opiáty používají z důvodu tlumení dlouhodobých chronických bolestí, např. 

nádorových. Při dlouhodobém užívání těchto látek hrozí vznik závislosti. Zneužívání drog s sebou nese i 

sociální problémy zahrnující zvýšené riziko HIV, žloutenky, kriminality spojené se získáním a distribucí drog.  

Hlavním léčebným procesem opioidní závislosti je substituční léčba. Ta má dvě formy. Detoxifikace 

(léčba odvykacího stavu), která může být prováděna nasazením antagonisty opioidních receptorů, typicky 

naloxonu či naltrexonu. Ti zabraňují expresi účinků opioidních drog jakožto agonistů těchto receptorů. 

Antagonista je často podáván spolu s alfa-2 adrenergním agonistou, např. clonidinem či lofexidinem, který 

zeslabuje nepříjemné fyziologické symptomy „withdrawalu“ navozené podaním opioidního antagonisty 

(Gowing et al., 2014). Druhou možností je substituční léčba, během které se užívání drogy (morfin, heroin) 
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nahrazuje podáváním postupně se snižujících dávek opioidních agonistů jak parciálních, typicky 

buprenorfinu, tak i úplných jako je metadon (Veilleux et al., 2010; Walwyn et al., 2010).  

Snahou léčebného procesu je potlačit již existující závislost a snížit riziko relapsu. Pro prokázání 

účinnosti určitého léčiva na zmírnění závislosti či abstinenčního syndromu, se u závislých experimentálních 

hlodavců vyvolá podáním antagonisty opioidních receptorů, kupř. naloxonu „withdrawal“, tím se navodí 

situace, kdy je závislý bez drogy (abstinuje) a zkoumá se, zda je podané léčivo schopno tlumit projevy 

abstinenčního syndromu, typicky u potkaních modelů je to skákání, a tím napomáhat snadnějšímu 

navrácení pacienta do života s menším rizikem relapsu. 

Ovlivnění glutamátergního systému je jednou z dalších možností jak zlepšit léčbu závislosti hlavně 

při potlačení projevů „withdrawalu“ a omezení relapsu. 

Ibogain je rostlinný alkaloid izolovaný z kůry kořene afirického keře Tabernanthe iboga. Ibogain 

(IBO) i jeho derivát noribogain (NIBO) vykazují anti-adiktivní účinky. Redukují výlev dopaminu ve striatu, 

kortexu či hypotalamu u potkanů závislých na morfinu, redukují samo-aplikaci („self-administration”) 

morfinu, snižují morfinem navozenou lokomoční aktivitu, nicméně mechanismus jejich účinku není zcela 

jasný (Baumann et al., 2000; Glick et al., 1996). V současnosti se uvažuje o jejich působení na mnoho 

signalizační drah a systémů, nejen na ten glutamátový (Litjens and Brunt, 2016). Mnohé starší studie 

předpodkládají, že IBO působí jako antagonista NMDAR, resp. jako blokátor iontového kanálu receptoru, 

případně i jako agonista κ-opioidních receptorů (KOR) (Glick et al., 1996; Chen et al., 1996). IBO se ukázal 

být potentní i v tlumení morfinového „withdrawalu“. Zdá se, že přes inhibici NMDAR (Leal et al., 2003). 

Avšak studie Baumana a kolegů ukazuje, že MK-801, jakožto antagonista NMDAR a IBO mají odlišný projev 

účinku, tudíž se dle této studie nedá předpodpokládat, že by IBO působil také jako antagonista NMDAR 

(Baumann et al., 2000).    

Memantin patří do skupiny aminoadamantanů. Hojně se využívá při léčbě Alzheimerovi demence 

(Robinson and Keating, 2006). Jedná se o nekompetitivního antagonistu NMDAR, resp. o blokátor 

iontového kanálu. Bylo prokázáno, že memantin redukuje samo-aplikaci morfinu („self-administration) 

(Semenova et al., 1999). Je také účinný v potlačování abstinenčního syndromu (Popik and Skolnick, 1996; 

Bisaga et al., 2001). Recentní studie ukázala, že memantin je vhodné užívat spolu s buprenorfinem, jelikož 

po úplném vysazení buprenorfinu na konci substituční léčby, memantin redukuje příznaky „withdrawalu“ a 

výrazně snižuje riziko relapsu, který se často dostaví po dokončení léčebného procesu (Gonzalez et al., 

2015). Během „withdrawalu“ dochází ke zvýšení hladiny extracelulárního glutamátu v NAc (Wang et al., 

2011), přičemž po navázání glutamátu se otevře kanál, memantin se tak může dostat ke svému vazebnému 

místu uvnitř kanálu a blokovat průchod iontů, a tím patrně zabraňuje expresi symptomů „withdrawalu“. 

Jinou možností působení memantinu je přes ovlivnění funkce GABAergních neuronů v interpedunkulárním 

jádře (Gonzalez et al., 2015).  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%E2%80%93opioidn%C3%AD_receptor&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%E2%80%93opioidn%C3%AD_receptor&action=edit&redlink=1
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Dizocilpin znám též jako MK-801, je nekompetitivní antagonista NMDAR. Pokud je podáván spolu s 

morfinem, tlumí závislost. Současně bylo prokázáno, že MK-801 snižuje vývoj tolerance k analgetickému 

efektu morfinu (Trujillo and Akil, 1991; Hamdy et al., 2004). Je také účinný v potlačování nepříjemných 

symptomů po odnětí drogy, typicky u hlodavčích zástupců je to průjem, žvýkání, ptóza (Higgins et al., 1992). 

Bylo prokázáno, že je schopen také blokovat CPP, ale není zcela jasné, zda to provádí přes inhibici 

asociativního učení během podmiňování, nebo zeslabením morfinem navozeného pocitu odměny 

(Tzschentke and Schmidt, 1995). Nicméně cesta jakou MK-801 moduluje opioidní závislost zůstává nejasná. 

Nervová soustava novorozenců se liší od té adultní jak funkčně, tak i strukturálně. MK-801 podávaný spolu s 

morfinem nemá vliv na závislost u 7 denních potkanů, je však efektivní v tlumení závislosti u 14 a 21 

denních potkanů. Tato přechodná perioda se zdá být někde kolem druhého postnatálního týdne, což 

odpovídá zjištění, že NMDAR jsou funkční teprve od druhého týdne života potkana (Sircar, 2000). Nezralé 

NMDAR jsou méně propustné pro Ca2+ ionty než zralé NMDAR, přičemž je známo, že vápník participuje v 

signálních drahách uvnitř buněk a může tak participovat na aspektech závislosti. Tudíž se nabízí otázka, jaké 

jsou mechanismy podílející se na závislosti u novorozenců. Jedním z vysvětlení může být, že systém druhých 

poslů, ve kterých hraje prim vápník, aktivuje neonatální AMPAR, jež jsou vysoce propustné pro vápník. 

Jinou možností jsou mGluR, které se také podílí na vzniku opioidní závislosti. Zdá se, že mGluR hrají u 

novorozenců větší roli ve zprostředkování závislosti než NMDAR (Zhu and Barr, 2001). Směrem k mGluR by 

se mohl ubírat výzkum nových léčiv pro novorozence.    

Agmatin je endogenní neuromodulátor, který potlačuje závislost na morfinu. Působí modulačně na 

různé neurotransmiterové systémy a mnohé klíčové molekuly závislosti (Piletz et al., 2013). Ukázal se být 

účinným, pokud je podáván spolu s morfinem, v redukci zvýšené hladiny extracelulárního glutamátu, která 

je přítomna během morfinového „withdrawalu“. Patrně působí na presynaptické úrovni, kde redukuje výlev 

glutamátu, čemuž nasvědčuje i zjištění, že agmatin snižuje aktivaci napěťově závislých vápníkových kanálů 

na presynaptickém zakončení, které jsou nezbytné pro uvolnění neurotransmiteru (Wang et al., 2011).    

Dalšími potentními léčivy, která tlumí morfinovou závislosti jsou beta-laktamová antibiotika se 

zástupcem ceftriaxonem. Ceftriaxon patrně zvyšuje, případně udržuje aktivitu EAAT2, která je během 

chronického podávání drogy dysregulována. Tuto dysregulaci podporuje i fakt, že hladina mRNA EAAT2 byla 

snížena ve striatu a thalamu u potkanů závislých na morfinu (Ozawa et al., 2001). Ceftriaxon tak zabraňuje 

hromadění extracelulárního glutamátu, jevu který je pozorován během „withdrawalu“ (Rawls et al., 2010). 

Lokalizace jeho účinku není dosud známa, nicméně locus coerules se zdá být vhodným kandidátem, jelikož 

overexprese EAAT2 v této části mozku potlačuje projevy „withdrawalu“ (Ozawa et al., 2004).  
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10 Závěr 

Molekulárně-buněčnými i behaviorálními testy bylo zjištěno, že během závislosti na přírodním 

opioidu morfinu dochází na úrovni mozku k významnému ovlivnění glutamátergního neuropřenašečového 

systému. Bylo dokázáno, že chronické užívání morfinu mění zastoupení jednotlivých podjednotek 

v ionotropních glutamátových receptorech, mění množství těchto receptorů i podtypů metabotropních 

glutamátových receptorů na povrchu membrán neuronů, v závislosti s tím mění i množství druhých poslů v 

buňce, a tím ovlivňuje různé signální kaskády v různých částech mozku odlišně. Dochází i ke změnám ve 

výlevu glutamátu. Přesný buněčný podklad závislosti nicméně popsán dosud nebyl.  

Byly prokázány změny v glutamátergním systému v hlavních mozkových centrech spojovaných se 

závislostí. VTA je důležitá pro synaptické modifikace spojené s učením environmentálních podnětů a 

odměnou vyvolanou opakovaným podáváním morfinu. Její rostrální část se podílí na vyvolání 

odměňovacího chování, zatímco její kaudální část vyvolává spíše averzní pocity. Dochází zde ke zvýšení 

exprese GluR1 podjednotky AMPAR. Amygdala se podílí na zprostředkování pozitivní emoce vyvolané 

užíváním drogy a takovému prožitku přiřazuje hodnotu odměny, vedoucí k dalšímu vyhledávání návykové 

látky. Zásadně se liší se názory na to, zda na úrovni hipokampu dochází k zesílení či k potlačení dlouhodobé 

potenciace, která se podílí na základním mechanismu učení, zejména na ukládání nových paměťových stop, 

a paměti. Prostřednictvím hipokampu je organismus schopen si zapamatovat např. prostředí, ve kterém 

byla droga podávána a toto prostředí preferovat i po jejím odebrání. Hlavní rolí nucleus accumbens je 

zprostředkování pocitu odměny v odpovědi na působení drogy. Bylo zjištěno, že skupina II mGluR a MOR, 

lokalizováné presynapticky jsou schopny snižovat výlev glutamátu.  

Snahou léčebného procesu je snižovat počet závislých a zabraňovat relapsu. Ukazuje se, že látky 

ovlivňujících glutamátergní systém mohou být úspěšně využity při léčbě závislosti. Tyto substance mají 

povětšinou charakter antagonistů ionotropních glutamátových receptorů, kteří blokují jejich iontový kanál, 

a tak zamezují průchodu iontů po navázání glutamátu.  

Morfin je důležitou látkou k léčbě silných chronických bolestí. Komplikací léčby je vznik tolerance a 

závislosti. Druhou stránkou je možné jeho zneužití. Poznání a pochopení mechanizmů vzniku těchto 

negativních projevů je zásadní pro úspěšnou léčbu bolesti. Shrnutí dosavadních výsledků o účasti 

glutamátergního systému ve vzniku závislosti a dalších jevech ukazuje na jeho důležitost a neoddělitelnost. 

Studium ovlivnění glutamátergního systému podáváním morfinu může významně pomoci právě v tlumení 

vzniku tolerance, závislosti a dalších jevů.  
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