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Souhrn 

DaJargin a jeho analoga jsou látky podobné enkefalinům . Účinky dalarginu a jeho analogů 
byly studovány po intraperitoneáltúm podánÍ. Prostorová orientace zvířat byla testována 
v T- bludišti při potravinové motivaci . V Y- bludišti byly testovány reakce pasivlúho vyhýbá lú 
zvířat při averzivní motivaci elektrickým šokem. Amnézie zvířat byla vyvolána 3-chinuklidinyl 
benzilátem (BZ) a noradrenergním neurotoxinem DSP-4 . Experimenty byly provedeny na pot
kanich samcích kmene Wistar. 

Z výsledků vyplývá, že dalargin a jeho analoga mají pozitivni účinek na averzivně stimulo
vané chování. Tato zvířata se lépe učila a rychleji si vybavovala naučené reakce z paměti než 
zvířata stimulovaná potravou. 

K I í č o v á s l ov a: DaJargin - prostorová orientace - pasivm vyhýbám - potkan - neuroto
xin, neuropeptid 

M. Koupilová, J . Patočka, J. Fusek: DlFFERENCES IN REACTIONS 
TO AVERSlVE ORAPPETlTlVE STlMULATION IN LABORATORY 
RATS FOLLOWING APPLICATION OF PEPTIDES DALARGINE 
TYPE 

Summary 

DaJargin and its anaJogues are drugs similar to enkephaJins. The effects oť intraperitoneal 
(IP) adm.inistration of the daJargin and its analogues M daJargin and L daJargin were investiga
ted. The spatiaJ orientation the animaJs was tested in T- maze with alimentary motivation . The 
passive avoidance reactiollil were tested in V- maze with aversive motivation with strong foots
hock. Amnesia was induced by 3-quinuclidinyl benzilate (QB> and noradrenergic neurotoxin 
DSP-4. The experiments were carried out on maje Wistar rats . The results indicate that dalal'
gin and its anaJogues have a positive effect on the aversive stimulated behavioul'. The animals 
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learned faster and also the recall froru the rueruory was quickeJ' at the painful stimulatioll than 
at the alimentary stiruulation. 

K e y w o r d s: Dalargin - spatial OI;entation - passive avoidance - ral - neUl'otoxin, neuJ'o
peptide 

Syntéza nových enkefalinových látek byla vedena snahou nalézt takové analogy, 
které by měli vyšší afinitu k receptorům, vyšší selektivitu jejich účinku a větší me
tabolickou stabilitu. 

Dalargin (I) je syntetický hexapeptid s potlačenou morfinomimetickou aktivitou, 
je to látka odvozená od leucin enkefalinu. Z literatury jsou známé především jeho 
protistresové účinky. (Hamáčková, 1995). 

Naše pozorování jsou zaměřena na sledování účinnosti dalarginu a jeho dvou 
analogů (II a III) na centrální nervový systém. Vycházíme z našich dřívějších zjiš
tění, že peptidy, jako například analoga vasopressinu mohou příznivě ovlivňovat 
procesy učení a paměti (Koupilová, 1989). Účinky dalarginu a jeho analogů jsme 
sledovali v testech s apetitivní nebo averzivní stimulací . Nepodmíněným podnětem 
u apetitivních (kladných) reakcí je odměna (reward), u averzivních (záporných) re
akcí trest (punishment) . 

Záměrem této práce bylo zjistit účinnost těchto látek na výbavnost z paměti la
boratorních potkanů, u kterých byla experimentálně vyvolána krátkodobá amnézie . 
K vyvolání amnézie bylo použito anticholinergního neurotoxinu 3-chinuklidinyl 
benzilátu (BZ) a noradrenergního neurotoxinu DSP-4 (N-(chlorethyl)-N--ethyl
-2-brombenzilamin) . 

Metodika 

Prostorová orientace v T -bludišti 

Pokus byl proveden na bílých potkaních samcích kmene Wistar o hmotnosti 200 
- 230 g. 

Testování prostorové orientace potkanů bylo prováděno pří potravinové motivaci 
v T-bludišti . Dráhu bludiště vymezuje prostor členěný do tvaru T o celkové délce 
185 cm. Zvířata byla učena rychlé orientaci bez odbočování do jeho postranních ra
men. Skupinu tvořílo vždy 8 jedinců. Zvířatům byla měřena časová latence nalezení 
cíle s potravou a zaznamenával se počet chybných vstupů do ramen bludiště . 

U dalarginu a jeho analogů LaM dalarginu byly sledovány účinky na rozvoj an
ticholinergní reakce vyvolané látkou BZ. Látky byly podávány současně intraperito
neálně; peptidové látky v dávce 1 a 10 Jlg na zvíře a látka BZ v dávce 2,0 mg.kg-'. 
Sledování jejich efektu bylo provedeno za 15, 30, 60 a 90 minut a dále za 24 hodin. 

V dalším testu byla sledována interakce látek peptidergních a noradrenergních. 
DSP-4 byla podávána v dávce 50 mg.kg' , dalargin v dávce 10 Jlg na zvíře . Sle
dování jejich účinku bylo provedeno za 30, 90 a 120 minut od jejich společné i.p. 
aplikace. Další testování byla prováděna denně po dobu jednoho týdne do odeznění 
účinku. 
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Obranně reflexivní chování v Y -bludišti 

Y-bludiště je plně automatizovaný přístroj určený pro studium podmíněných 
reflexů u laboratorniho potkana. Po vloženi zviřete do centrálni části boxu s elektri
fikovanou podlážkou je zahájen program jednominutovou adaptací na prostředí bo
xu. Po zazněni zvukového signálu (nepodmíněný podnět) zviře buď přeběhne nebo 
setrvá na centrálni podlážce . Pokud setrvá, dostane elektrický šok (podmíněný ref
lex) . Elektrický šok dostane i v případe vstupu do chybného ramene, když ne
vstoupí tam, kam bylo cvičeno uniknout před elektrickým stimulem. 

Pokusy byly provedeny na bílých potkanich samcích kmene Wistar o hmotnosti 
200 - 230 g. Zviřata se 14 dni adaptovala na podmínky ústavního vivaria a chována 
v klecích z plexiskla po třech jedincích. 

Po nácviku byla zviřata rozdělena do skupin po 8 jedincích a byly jim intraperi
toneálně aplikovány testované látky. Účinky dalarginu a jeho analogů byly sle
dovány na modelu anticholinergniho syndromu vyvolaného látkou BZ. Dalargin a 
jeho analoga LaM dalargin v dávce 1 a 10 ).lg/zviře byly podávány společně s BZ 
látkou v dávce 2,0 mg.kg l

. Testy byly provedeny v časech 15, 30, 60 a 90 minut od 
jejich podáni a dále pak 24 hodin. 

U zviřat, kterým byla DSP-4 podána v dávce 50 mg. kg. - I, byly účinky dalarginu 
a jeho L analogu testovány po jejich aplikaci dávky 10 ).lg/zviře. Testy byly provede
ny za 30, 90 a 120 minut po podáni a potom denně po dobu 4 týdnů . 

Výsledky pokusů byly zpracovány analýzou rozptylu a významnost rozdílu pro
vedena t-testem s Bonfferroneho korekcí programu BMDP programu P7D. 

Tyr - D-Ala - Gly - Phe - Leu - Arg 
I, Dalargin 

Tyr - L-Ala - Gly - Phe - Leu - Arg 
II, L-dalargin 

Tyr - D-Ala - Gly - Phe - Leu - Arg 
I 

Me 
III, M-dalargin 

Výsledky a diskuze 

V behaviorálnim pokusu na potkanech byly testovány účinky dalarginu a jeho 
derivátů LaM dalarginu proti anticholinergnimu působeni látky BZ a noradre
nergnimu působeni DSP-4. Mechanismus účinku u anticholinergniho halucinogenu 
spočívá v blokováni efektu acetylcholinu, DSP-4 snižuje hladinu noradrenalinu 
v některých částech mozku. V důsledku toho dochází k narušeni fyziologických ner-
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vových funkcií . Obou neurotoxinů bylo použito k vyvolání poruchy orientace zvířat, 
projevující se zvýšenou frekvencí bloudění a neschopností nalézt cíl. Účinky neuro
peptidů byly sledovány po interakci s neurotoxiny na rozvoj těchto příznaků . 

Graf 1. Účinky dalarginu a jeho analogů LaM dalarginů v dávce 1 ).lg/zvíře 
proti anticholinergnímu působení látky BZ v dávce 2,0 mg.kg l na 

averzi vně motivované chování potkanů vY-bludišti 

Y - bl'ldiště 

40 

30 

20 

10 

o 

Sezení (min-dny) 

U zvířat, která byla při nácviku averzivně stimulována v V- bludišti jsme pozo
rovali příznivý účinek dalarginu i jeho analogů proti anticholinergnímu působení 
BZ (graf 1). Zvířata se lépe orientovala v prostoru bludiště a nacvičené reakce 
prováděla v časové latenci bez nutnosti aplikace šoku. Podobný výsledek jsme 
získali i u druhé skupiny, která byla ovlivněna DSP-4 (graf 2) . U obou skupin po
kusných zvířat, kde byla experimentálně vyvolána inhibice dvou odlišných neuro
transmiterů došlo po aplikaci dalarginů, a to již po velmi krátké době, k úpravě ne
gativních projevů poškození . Vzhledem k tomu, že DSP-4 vyvolává poškození proje
vující se v časovém horizontu vícefázově, prováděli jsme sledování zvířat dlouho
doběji . Z grafu 2 je tento trend dobře patrný a současně je zřejmý příznivý efekt 
působení L--dalarginu v celém období testování . 
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Graf 2. Účinky dalarginu a ~alarginu v dávce 10 )lg/zvíře proti noradrenergtúmu 
působeIÚ DSP-4 v dávce 50 mg.kg- I na obranně refleXlú 
chováIÚ laboratorIÚch potkanů testovaných vY-bludišti 
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Graf 3. Účinky dalarginu a jeho analogů L a M-dalarginu v aavce 1 )lg/zvíře 
proti anticholinergIÚmu působeIÚ látky Bzv dávce 2,0 mg.kg l 

na apetitivně motivované chováIÚ potkanů v T-bludišti 
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Graf 4. Účinky dalarginu a jeho analogů L a M-dalarginu v dávce 10 p.g/zvíře 
proti anticholinergllimu působeIÚ látky BZ v dávce 2,0 mg.kg-t 

Graf5 . 
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na apetitivně motivované chováIÚ potkanů v T- bludišti 
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BehaviorálIÚ testy provedené v T-bludišti, kde byla zviřata motivována k výko
nu potravou, nepotvrdily pozitivIÚ účinky dalarginů na paměť . Porucha prostorové 
orientace zvířat vyvolaná BZ látkou se upravila po jejich podáIÚ jenom částečně 
(graf 3). Zvýšená dávka obou jeho analogů LaM dalarginu nepřispěla ke zvýšeIÚ 
jejich efektu (graf 4). V interakci s DSP-4 se jejich předpokládaný protektivIÚ úči
nek také neprojevil (graf 5). 

Z výsledků našich pozorováIÚ vyplývá, že dalargin a jeho analoga mohou již ve 
velmi IÚzkých dávkách (1 - 10 Jlg/zvíře) ovlivnit některé fyziologické děje v CNS. 
Výsledek farmakologického účinku látek na chováIÚ je do jisté míry závislý na 
podmínkách pokusu. Zvířata se rychleji učila a měla rychlejší výbavnost z paměti 
byla- li aversivně stimulována, v našem případe elektrickým šokem. Bolestivé sti
muly se zde jevily jako biologicky významnější než stimuly potravinové. Pro 
vysvětleIÚ se nabízí řada možností. Podílet se budou i stresem aktivované endo
genIÚ mechanismy opiodIÚch peptidů. 

Naše nálezy v souladu s literárrúmi prameny potvrzují, že neuropeptidy chováIÚ 
usměrňují nebo jinak ovlivňují a na paměť působí selektivně (Rigter, 1981; Izquier
do, 1982; Linden, 1986; Shulteis, 1992; Janak, 1994; Koupilová, 1995). Přes to, že 
současné poznatky o působeIÚ neuropeptidů v organismu jsou stále na úrovni hy
potéz, z pokusných pozorováIÚ vyplývá, že mohou vyvolávat dlouhodobé změny 
v chováIÚ, náladách a mentálIÚch procesech. Peptidy ovlivňují především motivaci, 
ale i pozornost nebo koncentraci, agresivitu, sociálIÚ chováIÚ, sexuálIÚ chováIÚ, bo
lest, příjem potravy i další projevy chováIÚ (Jakoubek, 1987). Jejich dysbalance se 
může podílet na vyvoláIÚ psychiatrických nebo neurologických poruch, které v ex
perimentu modelujeme nerotoxicitou (Fliers, 1986; Lucassen, 1994). 

ModulačIÚ úloha neuropeptidů je závislá na biologické síle podnětu a může být 
aktivačIÚ nebo inhibičIÚ (Fisher, 1993). Pokud je zviře normálně živeno a nemá sil
nou potravinovou motivaci, pak reakce na bolestivé podněty převládají . Jinak tomu 
může být pří vystaveIÚ organismu velkému hladověIÚ nebo silné bolesti . V našich 
pokusech působil nocicepčIÚ podnět silněji i ve srovnáIÚ s deprivací potravinovou. 
BehaviorálIÚ účinek exogenně podaných peptidů závisel na stavu subjektu i na po
kusných podmínkách. 
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