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Souhrn 

Článek si klade za cíl poukázat na recentní dostupné údaje o úloze nedávno obje
veného endokanabinoidního systému u neuropsychopatologických stavů jakými jsou 
látková závislost, deprese, úzkost a agresivita. Výsledky popisovaných farmakolo
gických studií s ligandy kanabinoidních receptoru v modelech jmenovaných stavů 
u hlodavců (behaviorální senzitizace k látkám vyvolávajícím závislost - "test ote
vřeného pole", "agonistické chování", "LV. autoaplikace"; deprese - "bilaterální 01-
faktorická bulbektomie", "chronické sociální porážky"; agresivita a úzkost - "agoni
stické chování") mohou svými výsledky též přispět k hledání možných farmakotera
peutických postupů u těchto neuropsychiatrických poruch farmakologickým zása
hem do aktivity centrálního endokanabinoidního systému. 

Kl í č o v á s lov a: endokanabinoidní systém - potenciální léčiva - látková 
závislost - deprese - anxieta - agresivita 
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Summary 

The aim of this paper is to bring to attention recent evidence on the roles of cen
tral endocannabinoid system in neuropsychopathological conditions as are drug de
pendence, depression, anxiety and aggression. Results of pharmacological studies 
with cannabinoid receptor ligands in rodent behavioural models reported (be
havioural sensitization to drugs of abuse - nopen field test", nagonistic behaviour", 
"LV. drug self-administration"; depression - nbilateral olfactory bulbectomy", nrepea
ted social defeat"; aggressivity and anxiety - nagonistic behaviour") are expected to 
show in their outcomes a possibility to predict therapeutic pharmacological inter
vention into the endocannabinoid system activity in the above mentioned neuropsy
chiatric disorders . 

K e y w o r d s: endocannabinoid system - potential pharmacotherapy - drug de
pendence - depression - anxiety - aggressivity 

Úvod 

Neuropsychopatologické stavy jsou nejen postižením zdraví individuál
ního pacienta, ale zasahují negativně rovněž do rodiny a celé společnosti . 

Výmluvné jsou výsledky velkých národních studií (Rawson, 2002; Bezdič
ková a Zima, 2003) v číslech, která vypovídají nejen o vzrůstajících počtech 
postižených jedinců , ale také o snižující se věkové hranici (zejména u závis
lostí) a o nákladech spojených s léčbou a programy výchovy a prevence. 
Výzkumu v těchto oblastech je proto v celém světě věnována velká pozor
nost, a to jak na úrovni klinické, tak zejména preklinické (experimentální), 
která přináší pokrok v poznávání vlastních neurobiologických procesů . Zá
kladem pro další rozvoj nových terapeutických přístupů mohou kupříkladu 
být exogenně navozené změny v aktivitě v nedávné době objeveného endo
kanabinoidního systému. 
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Endokanabinoidní systém 

Jako endokanabinoidní systém je nazýván soubor endokanabinoidů , en
zymů jejich syntézy a biodegradace a specifických kanabinoidních receptorů 
(prostřednictvím nichž působí i přirozené kanabinoidy marihuany a hašiše 
z Cannabis sativa, konopí setého). Fyziologické a patofyziologické úlohy en
dokanabinoidního systému jsou teprve v současnosti postupně objasňovány 
(Martin, 2002). S takovým poznáním bude možné využívat terapeuticky je
jich ovlivňování podáváním léčiv , a to i jiným způsobem nežli kouřením, 
a také např. se selektivnějším vlivem jen na některé úrovni endokanabi
noidního systému, aby působení bylo spojeno s co nejmenšími vedlej šími ne
žádoucími účinky (Pertwee, 2000; Williamson a Evans, 2000; Porter 
a Felder, 2001; Grotenhermen a Russo, 2002). V nervovém systému jsou en
dokanabinoidy označovány jako retrográdní synaptické posly (Elphick 
a Egertova, 2005 ; Chevaleyre et al., 2006). J sou totiž uvolňovány nervovými 
buňkami a váží se na CB1 receptory, jež jsou lokalizovány na presynap
tických zakončeních nervových buněk, které využívají pro přenos vzruchu 
nejrůzněj ších neuropřenašečů (např. serotoninu, glycinu, gama-aminomá
selné kyseliny, glutamátu, cholecystokininu) a hormonů (kortikotropní hor
mon - ACTH, kortikosteron). Aktivita kanabinoidních receptorů pak ov
livňuje jejich uvolňování. Podle distribuce především CB1 receptorového 
systému lze usuzovat, že změny jeho aktivity mohou být jednak účastny při 
vzniku různých projevů postižení nervového systému a na druhé straně je 
naděje , že jejich exogenní ovlivnění by mohlo být významné fa rmakotera
peuticky (Šulcová, 2002a; Howlet et al. , 2004; 2005; Bahr et al. , 2006). 

Vzhledem k tomu, že se neuroprotektivní úloha endokanabinoidního 
systému v CNS jeví být účinnou v obraně proti řadě poruch, včetně změn 
spojených s látkovou závislostí , depresí a neurotickými projevy (Bahr et al., 
2006) mohou uznávané preklinické behaviorální modely těchto poruch ský
tat záruku, že studium farmakologického ovlivňování jeho aktivity a inter
akcí s jinými exogenně podávanými látkami přinese poznatky, které j sou ce
losvětově předmětem současného intenzivního zájmu při hledání nových 
léčiv. 

229 



D. VRŠKOVÁ / ÚLOHA ENDOKANABINOIDNÍHO SYSTÉMU 
A JEHO EXOGENNÍ MODULACE V ANIMÁLNÍCH MODELECH 
U LÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ, DEPRESE, ANXIETY A AGRESIVITY 

Úloha endokanabinoidního systému u látkové závislosti , 
deprese, anxiety a agresivity 

N a našem pracovišti jsou farmakodynamické psychotropní účinky do
stupných selektivních ligandů kanabinoidních receptorů v behaviorálních 
myších a potkaních modelech neuropsychopatologických stavů jako látková 
závislost, deprese, anxieta a agresivita zkoumány již řadu let (látkové závis
losti - "i.v . autoaplikace látek", "test otevřeného pole", "agonistické chová
ní"; deprese - "bilaterální olfaktorická bulbektomie" a "chronické sociální 
porážky"; anxieta a agresivita - "agonistické chování"). 

Experimentální studie v oblasti farmakologie látkových závislostí , depre
se a neurotických poruch typu úzkosti a agresivity přinášejí výsledky proh
lubující poznání o úloze endokanabinoidního systému u těchto onemocnění, 
včetně možných sexuálních rozdílů (např.: Šulcová et al., 1988; Justinová, 
2004; Mechoulam et al. , 2002; Vinklerová et al., 2002; se Souza Crippa et 
al. , 2004; Ashton et al. , 2005; Šulcová et al. , 2004; Landa et al. , 2005; Pi
stovčáková et al. , 2005; Landa et al. , 2006 a ,b; Kučerová et al. , 2006). 
Zkoumáním účinků dostupných selektivních ligandů kanabinoidních recep
torů nebo látek ovlivňujících aktivitu endokanabinoidů nepřimými mecha
nismy (zasahujícími do jejich obratu - např. inhibitory transportu endoka
nabinoidu anandamidu VDM 11 a UCM 707, inhibitor anandamidázy 
MAFP, a inhibitor FAAH palmitoylisopropylamid) lze upozornit na jejich 
potenciální farmakoterapeutické využití v humánní medicíně . 

V naší práci jsme potvrdili rozvoj zkřížené tzv. behaviorální senzitizace 
(zvyšování účinnosti určité látky při jejím opakovaném podávání - Robinson 
a Berridge, 1993) kanabinoidem metanandamidem k metamfetaminovému 
antiagresivnímu účinku v modelu sociálního chování myší (Landa et al. , 
2006 a ) a k stimulačnímu účinku na lokomoci hlodavců v testu otevřeného 
pole (Landa et al. , 2006 b), zatímco zablokování CB1 receptoru antagonistou 
AM 251 rozvoj senzitizace k metamfetaminu potlačilo (Landa et al., 2005; 
Landa et al. , 2006a, 2006b). Tyto výsledky jsou v souhlasu se zkříženou sen
zitizací prokázanou, např . tetrahydrokanabinolem také k opioidům (Cadoni 
et al. , 2001 ; Lamarque et al., 2001) a naznačují nebezpečí vyšší vulnerabili
ty uživatelů kanabinoidů (např. kouřením marihuany) ke zneužívání opio
idů a metamfetaminu (pervitin), patřícímu u nás k nejzneužívanějším. 

Zároveň tyto výsledky, stejně jako dříve námi potvrzená inhibice "i.v. auto-
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aplikace" metamfetaminu po premedikaci AM 251 (Vinklerová et al., 2002), 
naznačují, že antagonisti CBl kanabinoidních receptorů mohou nabízet nový 
přístup k terapii závislých pacientů . Rodové rozdílnosti ve vnímavosti 
k účinkům látek vyvolávajících závislost je ve světě věnována stále větší po
zornost (Becker et al. , 2001). 

V korelaci s jinými studiemi (např.: De Leon, 2001; Ernst a Goldberg, 
2003; Goldsmith et al., 2004) jsme našimi metodami poukázali na poten
ciální antidepresivní působení látek ze třídy antiepileptik 3. generace 
(Pistovčáková a Šulcová, 2001; Pistovčáková a Šulcová, 2003; Pistovčáková 
a Šulcová, 2005; Pistovčáková et al., 2005), ale také antagonisty kanabinoid
ních CB1 receptorů rimonabantu (Šulcová a Pistovčáková, 2007; Pistovčá
ková a Šulcová, 2007). 

Agonistické chování myší je akceptováno jako model vhodný k testování 
anxiolytické a antiagresivní aktivity farmak (Miczek a Kršiak, 1979). V naší 
laboratoří jej k tomuto účelu užíváme dlouhodobě (např.: Šulcová a Kršiak, 
1989; Šulcová et al., 1992). Po aplikaci kanabinoidů jsme popsali změny so
ciabilního, obranně-útěkového, agresivního a lokomočního chování působené 
aplikací kanabinoidů s různou afinitou a vnitřní aktivitu ke kanabinoidním 
receptorům podtypů CB1 a CB2. Smíšení agonisti CB1 a CB2 receptorů 
(HU 210, anandamid) vykázaly bifázické účinky - v nízkých dávkách stimu
laci agresivního chování u plachých myší a ve vyšších dávkách inhibici 
agresivních aktivit u agresivních zvířat (Šulcová et al., 1992). Výrazné inhi
biční působení na agresivitu agresivních myší bylo zaznamenáno rovněž po 
všech testovaných dávkách selektivního agonisty CB1 receptorů (noladin , 
metanandamid), menší po podání údajného agonisty CB2 receptorů (palmi
oyletanolamid) a chybělo po aplikaci antagonisty CB1 receptorů (AM 251). 
U plachých myší látky s působením agonisty CB1,2 receptorů či selektivních 
agonistů CBl nebo CB2 receptorů vyvolávaly proagresivní působení 

(Šulcová, 2002b); Šulcová et al., 2002). 
Změny aktivity endokanabinoidního systému CNS mohou tedy být zdro

jem uvedených neuropsychopatologických stavů jako jsou látkové závislosti , 
deprese, anxieta a agresivita a exogenní farmakologická manipulace s akti
vitou endokanabinoidního systému by naopak mohla být významná při je
jich terapii či prevenci. 
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