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Predhovor
Až doteraz sme hovorili iba o uvoľňovaní látok z nervových zakončení. To znamená, že uvoľnené neuronálne látky pochádzajú z nervových zakončení. Pre porozumenie podstaty neuronálnych funkcií je však
dôležité vedieť, čo presne si treba pod týmto uvoľňovaním predstaviť.
Existujú nasledujúce možnosti: buď sa tieto látky v pokojovom stave
nenachádzajú v nervových zakončeniach, vytvárajú sa iba v dôsledku
nervovej stimulácie a takto vytvorené difundujú, alebo sa vyskytujú už
aj v pokojovom stave, ale môžu difundovať iba po stimulácii. Pokiaľ ide
o tvorbu neuronálnych látok v nervoch, je isté, že tu môže prebiehať.
Otto Loewi, Nobelova prednáška, 1936
Dávnu túžbu vysvetliť procesy spojené s prenosom informácií medzi
jednotlivými neurónmi, ako aj medzi neurónmi a efektorovými bunkami
sa podarilo čiastočne „naplniťÿ v prvej polovici 20. storočia. Experimentálne sa dokázal chemický základ týchto procesov. Zaviedol sa pojem
neurotransmitery označujúci chemické látky, ktoré umožňujú komunikáciu medzi neurónmi. Zjednodušene možno povedať, že procesy spojené
s ich syntézou, uvoľňovaním, účinkom a odstraňovaním sú „chémiou
mozguÿ, ktorá je spätá so širokým spektrom funkcií nervového systému. Či už sú to najjednoduchšie senzorické vnemy, reﬂexné reakcie
alebo vedomie, všetky tieto procesy sú determinované činnosťou týchto
chemických systémov. Narušenie neurotransmiterových systémov môže
mať preto veľmi závažné dôsledky.
Zavedenie soﬁstikovaných metodík umožnilo výrazný pokrok v poznaní jednotlivých „krokovÿ neurotransmisie. V slovenskej odbornej literatúre z posledných rokov nie je publikácia, ktorá by tieto poznatky
reﬂektovala. Preto sme sa rozhodli pripraviť monograﬁu, ktorá by sa
venovala procesom súvisiacim s neurotransmisiou.
Na samom začiatku bol niekoľkostranový dokument, ktorý sa zaoberal základnými charakteristikami neurotransmiterov. Na radu prof.
MUDr. Ivana Hulína, DrSc., som však postupne začal jednotlivé časti
tohto zväzku rozširovať o nové kapitoly. Tak vznikol prvotný rukopis

s názvom Neurotransmitery. Ten už neobsahoval iba základné informácie o neurotransmisii, ale nachádzali sa v ňom aj kapitoly opisujúce
úlohu jednotlivých neurotransmiterov vo fyziologických procesoch. Za
tento výrazný posun od niekoľkostranového zväzku k rukopisu monograﬁe, ako aj za všestrannú podporu a cenné pripomienky úprimne
ďakujem profesorovi Hulínovi. Neskôr som oslovil kolegov z Lekárskej
fakulty UK a z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV a s ich výrazným prispením sa rukopis rozrástol o ďalšie kapitoly. Tak vznikla
monograﬁa, v ktorej sa na základe najnovších poznatkov opisuje komplexnosť procesov spojených s neurotransmisiou za fyziologických, ako
aj patologických podmienok. Po skompletizovaní rukopisu som požiadal prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc., a doc. MUDr. Jaromíra Myslivečka, PhD., o posúdenie rukopisu. Obaja moju prosbu prijali. V oblasti odbornej literatúry sa možno stretnúť s rôznymi typmi recenzií.
Posudky recenzentov v odborných časopisoch, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou procesu akceptovania alebo odmietnutia rukopisu, často okrem hodnotenia obsahujú otázky, ktorých zodpovedanie autormi môže
výrazne prispieť k vyššej kvalite publikácie. Pri posudzovaní rukopisov odborných textov sa však možno stretnúť aj s tým, že recenzia
je často iba súhlasom, ktorý okrem pozitívneho ohodnotenia predloženého diela neobsahuje podnety a návrhy na zvýšenie kvality rukopisu.
Recenzenti profesor Maršala a docent Mysliveček po detailnom preštudovaní rukopisu napísali okrem pozitívneho hodnotenia veľa podnetov
pre doplnenie a upravenie rukopisu. Významne tým prispeli k výslednej podobe tejto monograﬁe. Ich obdivuhodná dôslednosť je priliehavá
k vlastnej podstate „fungovaniaÿ neurotransmiterov a pre mňa je zaväzujúcou skutočnosťou pre precíznosť v ďalšej práci.
Nervový systém je tvorený obrovským počtom neurónov, podľa odhadov 1010 –1011 , ktoré navzájom komunikujú najmä prostredníctvom
neurotransmiterov a neuromodulátorov. Rôznorodosť neurotransmiterov je podkladom komplexnosti interakcií neurónov, ktorá umožňuje
adekvátne spracovanie informácií v nervovom systéme.
Pre pochopenie činnosti nervového systému je potrebné uvažovať
o centrálnom nervovom systéme ako o mimoriadne komplexnej štruktúre. Pri snahe o pochopenie funkcií nervového systému často študujeme
izolovane jednotlivé aspekty jeho činnosti. Príkladom je aj táto monograﬁa, ktorá sa venuje procesom prebiehajúcim v nervovom systéme,
prenosu signálov prostredníctvom neurotransmiterov. Prenos signálov

neurotransmitermi predstavuje jeden zo základných procesov, ktorý
však neprebieha izolovane, ale je úzko spätý s ďalšími procesmi.
Činnosť neurotransmiterových systémov je objasnená len čiastočne
a pre jej úplné pochopenie budú potrebné ďalšie experimentálne štúdie.
Možno očakávať, že nové poznatky pozmenia náš pohľad na činnosť
nervového systému a môžu prispieť aj k eventuálnemu pochopeniu takých zložitých procesov, akými sú tie, ktoré sa zúčastňujú na vzniku
ľudského vedomia.
V monograﬁi je pre názornosť viacero schém, ktoré dopĺňajú text.
Komplexnosť neuronálnych systémov nedovoľuje zobraziť všetky ich
zložky. Na základe súčasných poznatkov sú preto pre prehľadnosť zobrazené iba podstatné súčasti opisovaných systémov.
Boris Mravec
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Štruktúra a činnosť neurónov
B. Mravec

Nervový systém obsahuje dva základné typy buniek – neuróny
a bunky glie (astrocyty, oligodendrocyty, mikrogliu, Schwannove bunky
a iné). V prenose informácií majú kľúčové postavenie neuróny, aj keď
glia nepredstavuje iba štruktúrnu, podpornú, či pasívnu zložku nervového systému (Kandel a spol., 2000).

Štruktúra neurónov
Neurón obsahuje podobné intracelulárne zložky ako iné bunky. Typický
neurón sa skladá z tela bunky a výbežkov. Dendrity, axón a presynaptické zakončenia sú štruktúry špeciﬁcké pre neurón (obr. 1.1). Aj keď
majú neuróny základné štruktúry podobné, na základe morfologických
charakteristík sa rozlišuje viac ako 50 typov neurónov (Kandel a spol.,
2000).
Bunkové telo (perikaryon) je metabolickým centrom neurónu. Obsahuje bunkové jadro, endoplazmatické retikulum, mitochondrie, Golgiho
aparát, lyzozómy a iné bunkové organely. Z bunkového tela väčšinou vybiehajú dva typy výbežkov, niekoľko krátkych dendritov a jeden dlhý
axón.
Bunková membrána je miestom, v ktorom prebieha veľa dejov podmieňujúcich činnosť neurónu (presun iónov iónovými kanálmi, pre-

11
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Obr. 1.1 Štruktúra neurónu. Intracelulárne štruktúry sú, okrem bunkového
jadra, pre prehľadnosť vynechané. Detail v hornej časti zobrazuje mechanizmus
prenosu signálu chemickou synapsou (modiﬁkované podľa Kandel a spol., 2000;
Petrovický, 2002).

1 Štruktúra a činnosť neurónov

13

nos informácií z okolia neurónu prostredníctvom aktivácie receptorov
umiestnených v bunkovej membráne atď.).
Bunkové jadro je veľké a zvyčajne má sférický tvar. Vonkajší obal
bunkového jadra niekedy kontinuálne prechádza do endoplazmatického
retikula.
Nisslova substancia sa skladá z intracytoplazmatických bazoﬁlných
štruktúr, ktoré sa rozvetvujú voľne v cytoplazme. Je typickou zložkou
väčšiny neurónov. Nisslovu substanciu tvorí drsné endoplazmatické retikulum a voľné polyribozómy. Prebieha tu tvorba väčšiny proteínov,
ktoré sú syntetizované v neuróne.
Cytoskelet zabezpečuje v bunke špeciﬁcké funkcie a je hlavným vnútorným determinantom tvaru neurónov. Zúčastňuje sa aj na asymetrickej distribúcii organel v cytoplazme. Cytoskelet tvoria tri hlavné vláknité štruktúry: mikrotubuly, neuroﬁlamenty a aktínové mikroﬁlamenty.
Mikrotubuly vytvárajú dlhé vláknité konštrukcie, ktoré vypĺňajú celý
neurón. Majú kľúčovú úlohu pri vývoji a udržiavaní výbežkov neurónov. Neuroﬁlamenty sú základnou štruktúrnou zložkou cytoskeletu neurónov. Vo veľkom množstve sa vyskytujú v axónoch. Neuroﬁlamenty
sú v porovnaní s mikrotubulmi veľmi stabilnými štruktúrami. Mikroﬁlamenty sú najtenšou zložkou cytoskeletu. Vytvárajú relatívne krátke
vlákna, ktoré sú však navzájom poprepájané, čím tvoria pomerne hustú
sieť. Táto sieť má dôležitú úlohu v dynamických procesoch, akými sú
napríklad pohyblivosť rastového kónusu počas rastu výbežkov neurónov a tvorba špeciﬁckej konformácie presynaptickej a postsynaptickej
oblasti neurónov. Mikrotubuly a aktínové mikroﬁlamenty umožňujú
organizovaný transport organel a proteínov v neuróne (zúčastňujú sa
napríklad na axonálnom transporte neuropeptidov alebo enzýmov pre
biosyntézu malomolekulových neurotransmiterov z tela bunky do nervových zakončení) (Maršala, 1985; Kandel a spol., 2000; Siegel a spol.,
2006).
Rozvetvujúce sa dendrity sú hlavnou oblasťou neurónu, ktorá prijíma signály od iných nervových buniek (Jan a Jan, 2001).
Axón, ktorý je väčšinou niekoľkonásobne dlhší ako dendrit, je hlavnou štruktúrou, ktorá vedie signál k ďalším neurónom. V oblasti odstupu axónu z tela neurónu sa na ňom nachádza špecializovaná oblasť (axónový hrbolček nasledovaný iniciálnym segmentom), ktorá je
miestom vzniku akčného potenciálu. V blízkosti zakončenia sa axón
rozdeľuje na niekoľko tenkých vetvičiek, ktoré vytvárajú presynaptické

14

NEUROTRANSMITERY

nervové zakončenia zodpovedné za komunikáciu s inými neurónmi. Presynaptické zakončenie axónu je väčšinou v blízkom kontakte s postsynaptickou membránou neurónu, ktorá prijíma nervový signál. Presynaptické nervové zakončenie a postsynaptická membrána spolu s priestorom, ktorý ich oddeľuje, vytvárajú synapsu, v ktorej prebiehajú zložité procesy prenosu signálov. Priestor medzi presynaptickým nervovým
zakončením a postsynaptickou membránou sa označuje ako synaptická
štrbina (Maršala, 1985) (obr. 1.1).

Prenos signálov v nervovom systéme
Nervový systém využíva na prenos signálov elektrochemické procesy,
ktoré podmieňujú vznik akčného potenciálu. Akčný potenciál sa šíri
po axóne ako vlna postupnej depolarizácie. Nervový vzruch podmienený akčným potenciálom, ktorý vzniká v iniciálnom segmente neurónu,
predstavuje základnú informačnú jednotku v nervovom systéme. Šíri sa
bez výraznejšej zmeny amplitúdy akčného potenciálu. Preto sa v nervovom systéme nevyužíva amplitúdová, ale frekvenčná modulácia, keď
je informácia zakódovaná do zmien frekvencie šíriacich sa akčných potenciálov.
Prenos signálov medzi neurónmi sprostredkúvajú synapsy. Elektrické synapsy, ktorých je relatívne menej, umožňujú priamy prechod
vlny depolarizácie (akčného potenciálu) z jedného neurónu na druhý.
Naproti tomu prenos signálov chemickými synapsami, ktoré v nervovom systéme dominujú, vyžaduje zmenu elektrochemického signálu (vytvárajúceho akčný potenciál v presynaptickom neuróne) v synapse na
chemický signál reprezentovaný uvoľneným neurotransmiterom. Neurotransmiter následne indukuje na postsynaptickom neuróne vznik elektrochemického signálu, ktorý ak je dostatočnej intenzity, umožní vznik
akčného potenciálu.
Pri prenose signálov medzi neurónmi platí princíp dynamickej polarizácie, ktorý určuje to, že elektrický signál sa v nervovej bunke šíri iba
jedným smerom. Signál sa šíri z prijímajúcich oblastí (väčšinou dendrity
a bunkové telo) k spúšťacej oblasti axónu (axónový hrbolček a iniciálny
segment). Odtiaľ sa akčný potenciál vedie jednosmerne po axóne až do
oblastí presynaptických zakončení. Z presynaptického zakončenia sa následne uvoľňuje neurotransmiter, ktorý po naviazaní sa na receptory na
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postsynaptickej membráne vyvoláva zmenu v činnosti postsynaptického
neurónu (Kandel a spol., 2000).
Novšie poznatky však naznačujú, že v určitých prípadoch sa môže
signál prenášať aj dendritmi, ktoré môžu uvoľňovať neurotransmitery
(väčšinou zo skupiny neuropeptidov) do svojho okolia (Ludwig a Pittman, 2003).
Prenos a spracovanie signálov v nervovom systéme možno prirovnať
k hybridnému počítaču, ktorý využíva analógové aj digitálne signály,
a preto ťaží z výhod oboch spôsobov prenosu a spracovania signálov.
Kým intenzita analógových signálov varíruje v určitom spojitom rozsahu, digitálne signály majú iba dva stavy „všetkoÿ (1) alebo „ničÿ (0).
Dendrity integrujú informácie z tisícov synaptických vstupov.
Každý z týchto vstupov má malý vplyv na napätie v dendrite, ktoré
sa preto môže meniť kontinuálne v určitom rozmedzí. Dendrity preto
spracúvajú informácie ako analógový počítač. Pretože analógové spracovanie varíruje v určitom kontínuu hodnôt, je tento proces veľmi citlivý
na informačný šum a náchylný na zmeny v amplitúde. Pri prenose takéhoto typu signálov na väčšie vzdialenosti môže ľahko dôjsť k zániku
signálu. Preto nie je analógový systém vhodný na prenos informácií na
väčšie vzdialenosti, ani na využitie vo veľkých systémoch.
Výsledkom spracovania informácií v dendritoch je premena vstupných analógových signálov na digitálne signály, ktoré reprezentuje
akčný potenciál. V protiklade s analógovým systémom je digitálny signál („všetkoÿ alebo „ničÿ) reprezentovaný akčným potenciálom, veľmi
vhodný na prenos informácií na veľké vzdialenosti, pretože nedochádza
k jeho výraznejšiemu ovplyvneniu šumom ani k zmenám v jeho amplitúde (Allman, 2000).

Neurotransmiterové systémy
B. Mravec

Zoskupenia neurónov v centrálnom nervovom systéme (CNS) možno
klasiﬁkovať podľa rôznych kritérií. Klasický anatomický opis charakterizuje mozgovú oblasť podľa dráh, ktoré z tejto oblasti vychádzajú
a ktoré do nej prichádzajú. Toto hľadisko je základom deskriptívnej
neuroanatómie. Ako príklad možno uviesť neuróny nucleus arcuatus,
ktoré vysielajú niektoré axóny do oblasti eminentia mediana, čím tvoria tractus tuberoinfundibularis. Iným príkladom sú dlhé axóny vychádzajúce z motorických oblastí mozgovej kôry (z gyrus precentralis)
k α-motoneurónom predných rohov miechy tvoriace tractus corticospinalis. Existujú aj iné kritériá na opis oblastí mozgu a ich spojov (napr.
delenie na systém motorický a senzorický, limbický a ďalšie).
Iná klasiﬁkácia charakterizuje oblasti nervového systému podľa chemickej látky, ktorú určité zoskupenie neurónov syntetizuje a uvoľňuje
ako neurotransmiter (Kandel a spol., 2000). Neuróny syntetizujúce rovnaký neurotransmiter vytvárajú neurotransmiterové systémy. Napríklad zoskupenie neurónov, ktoré syntetizujú noradrenalín, tvorí noradrenalínergický systém neurónov. Noradrenalínergické neuróny spoločne
s axónmi, ktoré vysielajú do jednotlivých oblastí mozgu, vytvárajú tzv.
noradrenalínergický systém mozgu a miechy.
V neuroanatómii sa neurotransmiterové systémy začali intenzívne
študovať od druhej polovice 20. storočia, keď Falck a Hillarp vypraco-
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vali ﬂuorescenčnú histochemickú metódu (Falck a spol., 1962). Táto
metóda umožnila detekciu monoamínov v mozgu. Následne došlo k intenzívnemu výskumu, ktorého výsledkom je podrobná charakterizácia
distribúcie neurónov na základe syntetizovaného neurotransmitera (prehľad používaných metodík pozri Windhorst a Johansson, 1999). Ďalšou významnou skutočnosťou na poli výskumu neurotransmiterov bolo
zistenie, že mnohé biologicky aktívne peptidy, predtým známe ako hormóny syntetizované periférnymi tkanivami (napr. v gastrointestinálnom
trakte), sú syntetizované aj neurónmi a slúžia ako neurotransmitery,
resp. neuromodulátory (Ballesta a spol., 1985).
Štruktúry nervového systému môžeme klasiﬁkovať na základe anatomických alebo funkčných vlastností. Takto klasiﬁkované systémy CNS
sú navzájom komplexne prepojené. Treba na to prihliadať aj pri členení
štruktúr CNS do rôznych neurotransmiterových systémov. Je dôležité
prihliadať aj na to, že na jeden neurón pôsobí väčšinou viacero rôznych
neurotransmiterov. To vytvára podklad pre komplexnú sieť interakcií
v rámci neurotransmiterových systémov v nervovom systéme.
Väčšina poznatkov o distribúcii neurónov tvoriacich neurotransmiterové systémy mozgu, ako aj o ich úlohe, sa získala z experimentov na
laboratórnych zvieratách (prevažne na hlodavcoch, potkanoch a myšiach). Rovnaké, alebo podobné zoskupenia sa preukázali aj v ľudskom
mozgu (Maršala, 1985). Je však potrebné vyhnúť sa nekritickému zovšeobecňovaniu poznatkov o funkciách jednotlivých neurotransmiterových
systémov získaných z experimentov na laboratórnych zvieratách.
Výskum zaoberajúci sa identiﬁkáciou neurotransmiterov a ich funkciami prebieha niekoľko desaťročí a v súčasnosti pribúda veľkou rýchlosťou množstvo nových poznatkov. Sústavne sa identiﬁkujú nové neuropeptidy, ktoré majú funkcie neurotransmiterov, resp. neuromodulátorov. Štúdium neurotransmiterových systémov umožňuje pochopiť
viaceré funkcie nervového systému a aspoň čiastočne porozumieť etiopatogenéze tých ochorení nervového systému, pri ktorých dochádza
k narušeniu činnosti neurotransmiterových systémov. Veľmi intenzívne
sa skúma úloha jednotlivých neurotransmiterových systémov a ich vzájomných interakcií v etiopatogenéze ochorení CNS, ako sú napríklad
afektívne poruchy, schizofrénia, Parkinsonova choroba a Alzheimerova
choroba. Bez poznania funkcie neurotransmiterov ťažko pochopiť princípy farmakoterapie týchto ochorení.
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Komunikácia neurónov
V minulosti sa predpokladalo, že mozog je tvorený syncýtiom buniek,
ktoré nie sú navzájom anatomicky ohraničené. Až neurónová teória
(doktrína), ktorú vypracoval Ramón y Cajal na prelome 19. a 20. storočia, poukázala na to, že mozog sa skladá z veľkého počtu nervových buniek, ktoré sú navzájom oddelené (Sotelo, 2003; Bullock a spol., 2005).
Preto sa do popredia dostala otázka, ako jednotlivé neuróny navzájom
komunikujú (Krnjevic, 2005).
Ľudský mozog obsahuje podľa rôznych odhadov 10–100 miliárd
neurónov, pričom každý neurón môže priamo komunikovať priemerne
s 1–10 tisíc ďalšími neurónmi (Squire a spol., 2003). Pri prenose informácií v nervovom systéme majú dôležitú úlohu okrem neurónov
aj bunky glie (prevažne astrocyty). Astrocyty plnia mnoho dôležitých
funkcií, ktoré sú nevyhnutné pre normálnu komunikáciu medzi neurónmi. Medzi tieto funkcie patrí podiel na odstraňovaní, resp. vychytávaní
neurotransmiterov, modulácia synaptického prenosu, ako aj ohraničovanie synaptických formácií, čím zabraňujú nekontrolovanej difúzii neurotransmiterov (Araque a spol., 1999; Fields a Stevens-Graham, 2002;
Essen, 2004).
V súčasnosti je známych niekoľko odlišných typov komunikácie medzi neurónmi (obr. 2.1):

• klasické chemické synapsy – nervový vzruch sa prenáša chemickými látkami (neurotransmitermi); difúzia neurotransmitera synaptickou štrbinou (širokou ∼ 20–40 nm) zapríčiňuje synaptické
zdržanie v rozmedzí jednej až niekoľkých milisekúnd, prípadne
sekúnd až minút,
• difúzia neurotransmiterov z varikozít (typu en passant) neurotransmitery ovplyvňujú väčšie množstvo neurónov vo vzdialenosti
∼ 2–100 µm, synaptické zdržanie je niekoľko milisekúnd až minút
(Vizi, 2000; Zoli a Agnati, 1996; Sykova, 2004, 2005),
• elektrická synapsa – priamy prechod elektrolytov z jedného neurónu do druhého charakterizovaný veľmi krátkym synaptickým
zdržaním (∼ 0,1 ms), malou vzdialenosťou membrán neurónov
(∼ 2–4 nm) a možnosťou obojsmerného prenosu vzruchov (Hormuzdi a spol., 2004).
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Obr. 2.1 Schematické znázornenie jednotlivých typov komunikácie v nervovom
systéme. A – chemická synapsa; B – elektrická synapsa; C – juxtapozícia membrán (elektrické potenciály umožňujú vzájomnú moduláciu excitability membrán neurónov, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti); D – extrasynaptické
uvoľňovanie (uvoľnený neurotransmiter difunduje v okolí synapsy a pôsobí na
receptory v jej blízkosti); E – uvoľnený neurotransmiter prechádza do cirkulácie
(napr. hypotalamické liberíny a statíny); F – cirkulujúce látky môžu modiﬁkovať
činnosť neurónov (E a F – prevažne v cirkumventrikulárnych orgánoch mozgu);
G – uvoľnené neurotransmitery prechádzajú do mozgových komôr (V), v ktorých
cirkuluje cerebrospinálna tekutina, ktorá umožňuje pôsobenie neurotransmitera
vo vzdialenej oblasti nervového systému; H – synapsa typu en passant (nie je
utvorená klasická synaptická konformácia, uvoľnený neurotransmiter difunduje
do širokého okolia, a tak ovplyvňuje činnosť väčšieho počtu neurónov; modiﬁkované podľa Agnati a spol., 1995; Sykova, 2004).

20

NEUROTRANSMITERY

Významnou vlastnosťou elektrických synáps je to, že na základe
veľmi rýchleho prenosu vzruchov sa zúčastňujú na procesoch
synchronizácie a oscilácie v CNS (Zoidl a Dermietzel, 2002; prehľad pozri Connors a Long, 2004). Neuróny, ktoré vytvárajú elektrické synapsy, môžu zároveň vytvárať aj klasické chemické synapsy. Takýto kombinovaný prenos vzruchov, na ktorom sa zúčastňujú chemické aj elektrické synapsy, je prítomný napríklad
v mozgovej kôre (Hestrin a Galarreta, 2005),

• morfologické nálezy poukazujú na to, že veľké množstvo neurónov
(aj buniek glie) vytvára tzv. primárne cilium; predpokladá sa, že
primárne cilium môže slúžiť na nesynaptickú komunikáciu medzi
neurónmi, ktorá môže prispievať ku komplexnému spracovaniu
signálov v nervovom systéme (Whitﬁeld, 2004),
• hypotézy pokúšajúce sa vysvetliť procesy spojené s vedomím
predpokladajú aj prítomnosť extrémne rýchleho prenosu informácií na väčšie vzdialenosti v CNS prostredníctvom kvantových
dejov (bližšie pozri Reinis a spol., 2005).

Charakteristika neurotransmiterov
Jeden z prvých dôkazov chemického prenosu poskytol Otto Loewi vďaka
svojmu dômyselnému experimentu s dvoma srdcami. Loewi dokázal pomocou experimentu s inervovaným a denervovaným srdcom, že na regulácii činnosti srdca sa zúčastňuje chemická látka uvoľňovaná zo zakončení nervus vagus (acetylcholín). Za tento objav získal roku 1936 Nobelovu cenu. Bolo však potrebných ešte niekoľko desaťročí experimentálnej
vedeckej práce, kým bola teória prenosu informácií v centrálnom nervovom systéme prostredníctvom chemických látok, neurotransmiterov,
všeobecne prijatá (Bennett, 2000; Valenstein, 2002).
Aby mohla byť chemická látka zaradená medzi neurotransmitery,
musí spĺňať niekoľko kritérií (Kandel a spol., 2000; Purves a spol., 2001;
Squire a spol., 2003).
Neurotransmiter musí byť syntetizovaný v neuróne. Neurón musí
disponovať potrebným syntetickým aparátom, ktorý zahŕňa enzýmy potrebné pre biosyntézu neurotransmitera:

• enzýmy potrebné pre biosyntézu malomolekulových neurotransmiterov (napr. katecholamínov, acetylcholínu, glutamátu) sú
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transportované do nervových zakončení axónovým transportom,
čo umožňuje syntézu týchto neurotransmiterov priamo v nervových zakončeniach,

• veľkomolekulové neurotransmitery, neuropeptidy, sú syntetizované v oblasti bunkového tela vo forme inaktívnych prekurzorov,
ktoré sú umiestnené do vezikúl a prenášané axonálnym transportom do presynaptického zakončenia neurónu; počas axonálneho
transportu dochádza k odštiepenie častí reťazca a ďalším modiﬁkáciám molekúl neuropeptidov, čím vznikajú aktívne formy
peptidov.
Syntetizovaný neurotransmiter je uskladnený vo vezikulách v synaptickom zakončení neurónu. Na základe funkčných vlastností sa rozlišujú tri základné zoskupenia vezikúl, v ktorých je neurotransmiter
uskladnený:

• rýchlo uvoľniteľné vezikuly tvoria približne 1–2 % všetkých vezikúl; umožňujú uvoľniť neurotransmiter ihneď po stimulácii presynaptického nervového zakončenia,
• recyklujúce vezikuly tvoria približne 5–20 % vezikúl; uvoľňujú neurotransmiter po miernej fyziologickej stimulácii,
• rezervné vezikuly tvoria priemerne 80–90 % vezikúl, slúžia ako
zásoba neurotransmitera, ktorý uvoľňujú iba pri intenzívnej stimulácii (Rizzoli a Betz, 2005).
Neurotransmiter sa uvoľňuje zo sekrečných vezikúl do synaptickej
štrbiny po príchode akčného potenciálu do oblasti nervového zakončenia.
Membrána postsynaptického neurónu musí obsahovať receptory,
na ktoré sa neurotransmiter uvoľnený z presynaptického nervového zakončenia viaže, a tak vyvoláva zmeny v činnosti neurónu. Väzbou na
postsynapticky lokalizované receptory vyvoláva neurotransmiter odpoveď postsynapticky lokalizovaného neurónu vo forme zvýšenia, resp.
zníženia priepustnosti postsynaptickej membrány pre jednotlivé ióny.
Receptory pre neurotransmiter sa môžu nachádzať aj na presynaptickom nervovom zakončení. Označujú sa ako autoreceptory. Obsadenie
autoreceptorov väčšinou zníži ďalšie uvoľňovanie neurotransmitera. Autoreceptory preto zodpovedajú za negatívnu spätnoväzbovú reguláciu
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uvoľňovania neurotransmitera, čím zabraňujú jeho nadmernému uvoľneniu do synaptickej štrbiny. Okrem toho sa na presynaptickej membráne
môžu nachádzať aj receptory pre ďalšie neurotransmitery, čo vytvára
podklad pre komplexnosť interakcií medzi jednotlivými systémami neurotransmiterov.
Musí byť prítomný mechanizmus, ktorý zabezpečuje inaktiváciu
uvoľneného neurotransmitera. Neurotransmiter môže byť v synaptickej štrbine degradovaný, napr. acetylcholín je biodegradovaný enzýmom
acetylcholínesterázou na cholín a acetát. Iný mechanizmus predstavuje
vychytávanie neurotransmitera spätne do nervového zakončenia, z ktorého bol uvoľnený (tzv. reuptake) alebo bunkami glie. Spätné vychytávanie neurotransmitera predstavuje efektívny proces odstraňovania
neurotransmitera zo synaptického zakončenia, ktorý je energeticky výhodný, pretože spätne vychytaný neurotransmiter sa môže znova použiť
(obr. 2.2).
Ďalšou podmienkou je, že exogénne podaný neurotransmiter musí
vyvolať rovnakú odpoveď postsynaptického neurónu ako jeho endogénne uvoľnenie.
V súčasnosti sú však známe aj látky, ktoré sa aj napriek tomu, že nespĺňajú všetky uvedené charakteristiky, zaraďujú medzi neurotransmitery, resp. neuromodulátory (napríklad plynné neurotransmitery, medzi
ktoré sú zaradené NO, CO a H2 S).

Základné skupiny neurotransmiterov
V súčasnosti je známych 50–100 látok z rôznych chemických skupín,
ktoré spĺňajú niektoré alebo všetky kritériá potrebné pre zaradenie medzi neurotransmitery (Snyder a Ferris, 2000; Ramachandran, 2002).
Jedna z klasiﬁkácií rozdeľuje neurotransmitery podľa príslušnosti
k chemickým skupinám (Webster, 2001) (tab. 2.1).
Zaradenie látok zo skupín steroidov, plynných látok a eikosanoidov
medzi neurotransmitery je podložené experimentálnymi poznatkami.
Pre ich deﬁnitívne zaradenie medzi neurotransmitery bude však potrebné ďalšie štúdium ich vlastností (Webster, 2001).
Klasiﬁkácia neurotransmiterov do rôznych skupín na základe vybraných charakteristík sa síce používa často, ale má skôr didaktický
význam.
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Schematické znázornenie základných charakteristík neurotransmiterov. Enzýmy v nervovom zakončení syntetizujú neurotransmiter, ktorý je
uskladnený v sekrečných vezikulách. Po depolarizácii presynaptickej oblasti
vplyvom akčného potenciálu dochádza k vzostupu intracelulárnej koncentrácie
Ca2+ . Zvýšená koncentrácia vápnika v presynaptickej oblasti vyvolá kaskádu
dejov, ktorých výsledkom je fúzia vezikúl obsahujúcich neurotransmiter s presynaptickou membránou neurónu, čím sa neurotransmiter uvoľní do synaptickej štrbiny. Neurotransmiter pôsobí na postsynapticky lokalizované ionotropné
(i) alebo metabotropné (m) receptory, čím vyvoláva zmeny na postsynaptickej
membráne (depolarizáciu alebo hyperpolarizáciu), ale môže ovplyvniť aj intracelulárne deje, výsledkom ktorých môže byť napríklad zmena v génovej expresii
neurónu. Zároveň môže neurotransmiter pôsobiť aj na presynapticky lokalizované autoreceptory. Pôsobenie neurotransmitera je ukončené jeho degradáciou
v synaptickej štrbine (napr. acetylcholín), alebo jeho spätným vychytaním do
presynaptického nervového zakončenia (napr. monoamíny) alebo bunkami glie
(napr. glutamát). Neurotransmiter spätne vychytaný do nervového zakončenia
je buď metabolizovaný, alebo môže byť po uskladnení v sekrečných vezikulách
znovu uvoľnený do synaptickej štrbiny.
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Chemická látka

Príklad

Malomolekulové neurotransmitery
Ester cholínu

acetylcholín (ACh)

Monoamíny
katecholamíny

indoly
imidazoly

dopamín (DA)
noradrenalín (NA)
adrenalín (ADR)
sérotonín (5-hydroxytryptamín, 5-HT)
histamín (Hist)

Aminokyseliny
acidické
bázické

glutamát (Glu)
γ -aminomaslová kyselina (GABA)
glycín (Gly)

Puríny

adenozíntrifosfát (ATP)
adenozín

Steroidy

pregnenalón
dehydroepiandrosterón

Plynné látky

oxid dusnatý (NO)
oxid uhoľnatý (CO)
hydrogénsulfát (H2 S)

Eikosanoidy

prostaglandíny

Veľkomolekulové neurotransmitery
Peptidy

Tabuľka 2.1
skupinám.

napr. enkefalíny, substancia P, cholecystokinín

Rozdelenie neurotransmiterov podľa príslušnosti k chemickým
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Podľa charakteru odpovede vyvolanej na postsynaptickom neuróne
možno neurotransmitery rozdeliť na tri skupiny:

• excitačné aminokyseliny (napr. glutamát),
• inhibičné aminokyseliny (napr. GABA alebo glycín),
• modulačné (acetylcholín, noradrenalín, dopamín, adrenalín, sérotonín a histamín).
Podľa veľkosti molekuly možno neurotransmitery rozdeliť na dve
veľké skupiny:

• neurotransmitery s „malouÿ molekulovou hmotnosťou (napr. aminokyseliny, monoamíny) (tab. 2.2),
• neurotransmitery s „veľkouÿ molekulovou hmotnosťou (neuropeptidy) (tab. 2.3).
Predpokladá sa, že ďalšiu skupinu látok, ktoré sa môžu zúčastňovať na procesoch zabezpečujúcich komunikáciu medzi neurónmi, tvoria
chemokíny. Pozorovalo sa, že chemokíny okrem modulácie vývoja nervového systému a imunitných funkcií ovplyvňujú aj excitabilitu neurónov
a synaptický prenos, čím by sa mohli zaradiť medzi neuromodulátory.
Experimentálne údaje napríklad naznačujú, že môže dochádzať k heterológnej desenzitizácii medzi opioidmi a chemokínmi. Uvažuje sa o tom,
že chemokíny môžu sprostredkúvať prenos signálov medzi gliovými bunkami, medzi neurónmi, ako aj medzi neurónmi a gliovými bunkami (Adler a Rogers, 2005; Adler a spol., 2006).
Na prenos informácií využíva nervový systém široké spektrum neurotransmiterov. Táto rôznorodosť neurotransmiterov umožňuje komplexnosť spracovania informácií v nervovom systéme. Pri prenose a spracovaní informácií v nervovom systéme preto nedochádza k jednoduchým, monotónnym a ľahko detegovateľným zmenám. Neurotransmitery vyvolávajú skôr zmeny v činnosti nervového systému, ktoré možno
označiť ako vysokokomplexné.

Receptory pre neurotransmitery
Neurotransmitery uvoľnené z presynaptického nervového zakončenia difundujú do synaptickej štrbiny a viažu sa na receptory umiestnené na
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Malomolekulové neurotransmitery
Skupina

Transmiter

Ester cholínu

acetylcholín

Molekulový vzorec

dopamín

noradrenalín

Biogénne amíny

adrenalín

sérotonín
histamín
glutamát

Aminokyseliny

GABA
glycín

Puríny

adenozín

ATP

Tabuľka 2.2 Prehľad vybraných malomolekulových neurotransmiterov a ich
štruktúrnych vzorcov.
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Veľkomolekulové neurotransmitery (neuropeptidy)
Skupina

Názov a skratka

Neurohypofýzové vazopresín (arginine-vasopressin, AVP)
hormóny
oxytocín (oxytocin, OXY)

Hypotalamické
uvoľňujúce
hormóny

kortikoliberín (corticotropin releasing hormone; CRH)
urokortín 1, 2, 3 (urocortin 1, 2, 3)
urotenzín II (urotensin II)
sauvagín (sauvagine)
tyreoliberín (thyrotropin-releasing hormone; TRH)
somatostatín (growth hormone release-inhibiting
hormone, SOM)

adrenokortikotropný hormón
(adrenocorticotropic hormone, ACTH)
α-, β-, γ-melanocyty stimulujúci hormón
(melanocyte-stimulating hormone, MSH)
Deriváty POMC β-endorfín (β-endorphin)
enkefalín (enkephalin)
dynorfín (dynorphin)

Tachykiníny

substancia P (substance P, SP)
neurokinín A (neurokinin A, NKA)
neurokinín B (neurokinin B, NKB)
neuropeptid K (neuropeptide K, NPK)
neuropeptid γ (neuropeptide γ)

Neuropeptidy
zo skupiny
sekretín-VIP-glukagón

glukagónu podobný peptid-1
(glucagon-like peptide 1, GLP-1)
vazoaktívny intestinálny polypeptid
(vasoactive intestinal polypeptide, VIP)
histidínový izoleucínový peptid
(peptide histidine-isoleucine, PHI)
hypofýzovú adenylátcyklázu aktivujúci peptid (pituitary
adenylate cyclase-activating polypeptide, PACAP)

Tabuľka 2.3 Prehľad vybraných skupín neuropeptidov (modiﬁkované podľa
Hökfelt a spol., 2000; Chung a Civelli, 2006).
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pokračovanie tabuľky 2.3

Veľkomolekulové neurotransmitery (neuropeptidy)
Skupina

Názov a skratka

adrenomedulín (adrenomedullin, ADM)
agouti príbuzný proteín (agouti-related protein, AGRP)
amylín (amylin, islet amyloid polypeptide, AMY, IAPP)
angiotenzín II (angiotensine II)
apelín (apelin)
endomorfín 1, 2 (endomorphin 1, 2)
galanín (galanin, GAL)
galanínu podobný peptid (galanin-like peptid, GALP)
ghrelín (ghrelin)
cholecystokinín (cholecystokinin, CCK)
chromogranín A, B (chromogranin A, B),
sekretoneurín (secretoneurin)
kalcitonínu génovo príbuzný peptid
(calcitonin gene-related peptide, CGRP)
kokaínom a amfetamínom regulovaný transkript
(cocaine- and amphetamine-regulated transcript, CART)
melanín koncentrujúci hormón
(melanin-concentrating hormone, MCH)
Iné
metastín (metastin)
neuropeptidy mozgový nátriuretický peptid (brain natriuretic peptide,
BNP)
neuropeptid AF (neuropeptide AF, NPAF)
neuropeptid B (neuropeptide B, NPB)
neuropeptid EI (neuropeptide EI, NPEI)
neuropeptid FF (neuropeptide FF, NPFF)
neuropeptid GE (neuropeptide GE, NPGE)
neuropeptid SF (neuropeptide SF, NPSF)
neuropeptid S (neuropeptide S, NPS)
neuropeptid tyrozín (neuropeptide tyrosine, NPY)
neuropeptid W (neuropeptide W, NPW)
neurotenzín (neurotensin, NT)
nociceptín/ofranín FQ (nociceptin/orphanin FQ, N/OFQ)
nocistatín (nocistatin)
orexín/hypokretín (orexin/hypocretin, ORX/HCRT)
prolaktín uvoľňujúci peptid (prolactin-releasing peptide,
PrRP)
prokineticín 2 (prokineticin 2, PK2)
relaxín 3 (relaxin 3, RLX3)
5-HT modulín (5-HT-moduline)
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postsynaptickej membráne neurónov (v niektorých prípadoch sa uvoľnené neurotransmitery môžu viazať aj na receptory umiestnené na presynaptickej membráne, tzv. autoreceptory).
Receptory pre neurotransmitery možno rozdeliť do dvoch základných skupín, ktoré sa líšia hlavne rýchlosťou zmien iónovej priepustnosti
membrány neurónov po ich obsadení.

• Ionotropné receptory – väzba neurotransmitera na ionotropný
receptor vyvolá v prvom rade zmenu priepustnosti iónového kanála, ktorý je súčasťou receptora. Výsledkom je relatívne rýchla
zmena polarity postsynaptickej membrány (obr. 2.3). Medzi neurotransmitery, ktoré sa viažu na ionotropné receptory, patria napríklad excitačné a inhibičné aminokyseliny, ale aj acetylcholín.
• Metabotropné receptory – väzba neurotransmitera na metabotropný receptor vyvoláva prostredníctvom G-proteínov a následne druhých poslov (tab. 2.4) kaskádu zmien, ktorých výsledkom je zmena priepustnosti iónových kanálov s určitou latenciou
(obr. 2.4). Neurotransmitery, ktoré pôsobia prostredníctvom metabotropných receptorov, sú napríklad biogénne amíny, acetylcholín, neuropeptidy, ale aj glutamát (Mysliveček a Trojan, 2002,
2003).
Aktivácia ionotropných a metabotropných receptorov vyvoláva okrem zmien priepustnosti iónových kanálov a následných zmien polarity membrán neurónov aj ďalšie deje (od aktivácie proteínkináz až po
zmeny na úrovni génovej expresie). Ide väčšinou o deje, ktoré prebiehajú s určitou latenciou a často pretrvávajú aj dlhší čas v porovnaní so
zmenami polarity membrán.
Excitačné a inhibičné neuróny pôsobia prevažne prostredníctvom
uvoľňovania neurotransmiterov, ktoré reagujú s ionotropnými receptormi. Modulačné neuróny pôsobia prostredníctvom neurotransmiterov, ktoré sa viažu na metabotropné receptory (Gu, 2002). Toto delenie však nie je striktné. Napríklad acetylcholín uvoľnený z pregangliových neurónov v autonómnych gangliách alebo z motorických neurónov predných rohov miechy v oblasti nervovosvalovej platničky po
väzbe na ionotropné (nikotínové) receptory vyvoláva rýchlu excitáciu
postgangliových autonómnych neurónov, alebo kontrakciu priečne pruhovaného svalstva. V mozgu však môže acetylcholín väzbou na metabo-
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Typ G-proteínu

Gs

Gi

Podtyp

Efektorový mechanizmus

Gαs(S)

↑ AC

Gαs(L)

↑ GTPázy tubulínu, ↑ src

Gαolf

↑ AC

Gαi1

↓ AC

Gαi2

Rap 1 GAP

Gαi3

GRIN 1 a 2

GαoA

↑ GTPázy tubulínu

GαoB

↑ src

Gαz

Ca2+ a K+ -kanály

Gαt1

↑ GMP-PDE

Gαt2
Gαg

Gq

Gαq

↑ PLCβs

Gα11

↑ Brutonovej tyrokinázy Gαq

Gα14
Gα15 alebo 16
G12

Tabuľka 2.4

Gα12

↑ NHE-1, ↑ iNOS

Gα13

↑ p115RhoGEF, ↑ iNOS

Prehľad jednotlivých typov a podtypov G-proteínov a mechanizmov ich účinku. ↑ aktivácia; ↓ inhibícia; AC – adenylátcykláza; PDE –
fosfodiesteráza E; iNOS – indukovateľná NO syntáza; NHE – Na+ /H+ výmenník; PLC – fosfolipáza C; PLD – fosfolipáza D; GEF guanín nukleotid výmenný
faktor; GAP – GTPázu aktivujúci proteín; GRIN – G-proteínom regulovaný induktor rastu axónu (prebrané z Cabrera-Vera a spol., 2003).
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Obr. 2.3 Schematické znázornenie aktivácie ionotropného receptora.
A) uzavretý iónový kanál; B) obsadenie ionotropného receptora vedie ku konformačnej zmene, ktorej výsledkom je zmena priepustnosti pre ióny (modiﬁkované
podľa Purves, 2004).

tropné (muskarínové) receptory vyvolávať pomalšiu, modulačnú zmenu
na postsynaptickom neuróne.
Okrem uvedených receptorov môžu niektoré neurotransmitery aktivovať intraneuronálne lokalizované receptory, resp. enzýmy. Príkladom
sú plynné neurotransmitery, ktoré môžu uplatňovať svoj efekt väzbou
na intracelulárne lokalizovaný enzým guanylátcyklázu (Guix a spol.,
2005).
Neurosteroidy môžu pôsobiť nielen prostredníctvom väzby na intracelulárne receptory, ale aj prostredníctvom väzby na membránové
receptory. Väzba neurosteroidov na intracelulárne receptory vyvoláva
zmeny, ktoré sa prejavujú až po určitom čase a môžu pretrvávať aj
dlhšie. Môže ísť o tvorbu nových proteínov, napr. receptorov, iónových
kanálov. Naproti tomu väzba na membránové receptory môže vyvolať
relatívne rýchle zmeny v činnosti neurónov ovplyvnením aktivity receptorov pre iné neurotransmitery (napr. GABAA -receptory). Predpo-
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Obr. 2.4 Schematické znázornenie aktivácie metabotropného receptora. A) neobsadený metabotropný receptor; B) obsadenie metabotropného receptora vedie
k aktivácii G-proteínu (zložený z podjednotiek α a βγ ). Aktivácia G-proteínu
následne modiﬁkuje intracelulárne procesy prostredníctvom druhých poslov. Výsledkom týchto dejov môže byť nielen zmena excitability neurónu, ale aj ovplyvnenie génovej expresie. V uvedenom prípade väzba neurotransmitera s metabotropným receptorom vedie k aktivácii Gs -proteínu, ktorý indukuje produkciu
cAMP enzýmom adenylátcyklázou (AC). Aktivácia proteínkinázy A (PKA) prostredníctvom cAMP vedie k fosforylácii intracelulárnych molekúl. Fosforylácia
iónového kanála prostredníctvom PKA vedie k jeho uzavretiu (modiﬁkované
podľa Kandel a spol., 2000).
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kladá sa, že rýchly účinok neurosteroidov môže byť sprostredkovaný aj
receptormi spriahnutými s G-proteínmi (Rupprecht a Holsboer, 1999;
Norman a spol., 2004; Magnaghi a spol., 2006).

Účinky neurotransmiterov
Neurotransmitery môžu vyvolať veľké spektrum účinkov.

• Zmeny na postsynaptickej membráne:
– depolarizácia postsynaptickej membrány,
– hyperpolarizácia postsynaptickej membrány.
Depolarizácia alebo hyperpolarizácia membrány postsynaptického
neurónu patrí k základným prejavom účinku neurotransmiterov. Na základe tohto efektu možno preto neurotransmitery deliť na excitačné
a inhibičné. Niektoré neurotransmitery však účinkujú tak, že prevažne
modulujú excitabilitu postsynaptickej membrány, a označujú sa ako
modulačné.

• Zmeny génovej expresie v neuróne. Neurotransmitery môžu prostredníctvom druhých poslov indukovať fosforyláciu transkripčných proteínov. Fosforylované transkripčné faktory následne modiﬁkujú génovú expresiu v neuróne. Výsledkom modiﬁkovanej génovej expresie je syntéza nových proteínov (obr. 2.5) (Haddad,
2005). Tento typ pôsobenia neurotransmiterov vyvoláva zmeny,
ktoré pretrvávajú niekoľko dní až mesiacov. Takéto dlhodobé
zmeny sú pravdepodobne významné pre vývoj neurónov a procesy tvorby dlhodobej pamäte. Neurotransmitery môžu indukovať lokálnu syntézu proteínov v špeciﬁckých dendritických tŕňoch.
Predpokladá sa, že je to mechanizmus, ktorý sa zúčastňuje na
dlhodobých štruktúrnych a funkčných zmenách synáps (Kandel
a spol., 2000).
• Troﬁcké účinky. Príkladom môže byť GABA, o ktorej sa predpokladá, že počas maturácie nervového systému ovplyvňuje proliferáciu, migráciu a diferenciáciu buniek nervového systému, maturáciu synáps a zánik buniek (Owens a Kriegstein, 2002).
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Schematické znázornenie vplyvu neurotransmiterov na génovú
expresiu v neuróne. AC – adenylátcykláza; CREB – cAMP-response-elementbinding protein; CaM – kalmodulín; CaMKIV – kalmodulín dependentná kináza IV; TH – tyrozínhydroxyláza; BDNF – mozgový rastový faktor; CRH –
kortikoliberín; GluR1R – podjednotka receptora pre glutamát (modiﬁkované
podľa Kandel a spol., 2000; Carlezon a spol., 2005).

2 Neurotransmiterové systémy

35

• Zmeny na presynaptickej membráne. Presynapticky lokalizované receptory pre neurotransmiter, ktorý je uvoľňovaný z toho
istého presynaptického nervového zakončenia, sa označujú ako
presynaptické autoreceptory. Ako presynaptické heteroreceptory
sa označujú receptory lokalizované na presynaptickej membráne,
ktoré však obsadzuje neurotransmiter uvoľňovaný z iného nervového zakončenia. Autoreceptory a heteroreceptory nachádzajúce sa na presynaptickom nervovom zakončení modulujú uvoľňovanie neurotransmiterov z tohto nervového zakončenia. Obsadenie týchto receptorov ich agonistami väčšinou spôsobuje zníženie uvoľňovania neurotransmitera. Aktivácia autoreceptorov uvoľneným neurotransmiterom preto pôsobí ako negatívna spätná
väzba, ktorá inhibuje ďalšie uvoľňovanie neurotransmiterov. Presynapticky lokalizované heteroreceptory umožňujú komplexnú interakciu medzi jednotlivými neurotransmiterovými systémami,
ktorej výsledkom je komplikovaná, ale precízna regulácia uvoľňovania neurotransmiterov v nervovom systéme (Langer, 1997).
Neurotransmitery zabezpečujú v nervovom systéme prenos signálov,
kovalentné modiﬁkácie proteínov a zmeny v génovej expresii neurónov.
Okrem toho sú neurotransmitery zapojené aj v regulácii počtu iónových
kanálov, denzity receptorov pre neurotransmitery, množstva a charakteristík synáps a ďalších procesov. Všetky tieto účinky sú podkladom
zapojenia neurotransmiterov do komplexných homeostatických dejov
v nervovom systéme (Spitzer a spol., 2005).

Nomenklatúra neurotransmiterových systémov mozgu
Po preukázaní syntézy monoamínov (katecholamínov, sérotonínu, histamínu) v CNS sa v 50. rokoch 20. storočia (Twarog a Page, 1953; Ramachandran, 2002) neuróny začali deliť do jednotlivých skupín podľa syntetizovaného neurotransmitera. Jednotlivé skupiny sa označujú podľa
hlavného neurotransmitera, ktorý neuróny syntetizujú, s pridaním prípony -ergický. Napríklad neuróny syntetizujúce dopamín tvoria dopamínergický systém, neuróny syntetizujúce sérotonín tvoria sérotonínergický systém atď.
Na tomto mieste však treba podotknúť, že jeden neurón syntetizuje
väčšinou viac neurotransmiterov. Preto sú jednotlivé zoskupenia neurónov pomenované podľa ich hlavného neurotransmitera (napr. GABAer-
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gický, dopamínergický, sérotonínergický systém neurónov). To však nevylučuje možnosť, že v daných neurónoch je syntetizovaný aj iný neurotransmiter, príp. iné neurotransmitery.
Väčšina neurotransmiterových systémov zahŕňa neuróny, ktoré sú
často lokalizované vo viacerých oblastiach mozgu. Zo začiatku sa často
charakterizovala lokalizácia neurónov syntetizujúcich určitý neurotransmiter v danej oblasti použitím latinskej, resp. anglickej nomenklatúry
mozgových oblastí, resp. jadier.
Neuróny, ktoré syntetizujú určitý neurotransmiter v danej oblasti
nervového systému, však nie sú väčšinou zoskupené tak, že by sa nachádzali striktne vo vymedzenej oblasti, resp. iba v jednom mozgovom
jadre. Tieto neuróny sú skôr rozptýlené v určitom objeme mozgového
tkaniva, čo zapríčiňuje, že sa nachádzajú vo viacerých anatomicky deﬁnovaných štruktúrach. Napríklad noradrenalínergické neuróny v dolnej
časti v zadnej oblasti predĺženej miechy sú rozptýlené tak, že sa nachádzajú nielen v nucleus tractus solitarii, ale aj v jeho okolí.
Na základe potreby rozlišovať jednotlivé zoskupenia neurónov syntetizujúce určitý neurotransmiter sa zaviedlo označenie zložené z písmena
a číslice, ktoré jednoznačne charakterizuje skupinu neurónov syntetizujúcu daný neurotransmiter (tab. 2.5). Napríklad vyššie uvedené neuróny
syntetizujúce noradrenalín, ktoré sa nachádzajú v oblasti nucleus tractus solitarii a jeho okolí, sa označujú ako neuróny A2. Písmenom A sa
označujú neuróny syntetizujúce noradrenalín a číslica 2 charakterizuje
ich anatomickú lokalizáciu (Dahlstrom a Fuxe, 1964).

Neurotransmitery v periférii a v mozgu – úloha
hematoencefalickej bariéry
B. Mravec, I. Hulín
Neurotransmitery sa uvoľňujú v CNS aj v periférnom nervovom
systéme (PNS). PNS využíva predovšetkým acetylcholín, ale aj noradrenalín, ATP a ďalšie neurotransmitery. Neurotransmitery aj periférne
uvoľňované hormóny, ktoré v CNS pôsobia ako neurotransmitery, môžu
za určitých situácií dosahovať vysoké plazmatické hladiny. Príkladom
môže byť stresová situácia, počas ktorej dochádza k výraznému uvoľneniu noradrenalínu zo zakončení sympatikového nervstva aj k výraznému
uvoľneniu adrenalínu a v menšej miere aj noradrenalínu z drene nad-
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Syntetizovaný
Označenie neurónov Označenie jednotlivých
neurotransmiter syntetizujúcich daný
zoskupení neurónov
neurotransmiter
Sérotonín

B

B1 – B9

Dopamín

A

A8 – A17

Noradrenalín

A

A1 – A7

Adrenalín

C

C1 – C3

Acetylcholín

CH

CH1 – CH6

Histamín

E

E1 – E5

Tabuľka 2.5 Označovanie skupín neurónov podľa typu neurotransmitera, ktorý
syntetizujú.

obličiek. Počas stresovej situácie môžu preto katecholamíny v plazme
dosiahnuť niekoľkonásobne vyššiu koncentráciu v porovnaní s pokojovými hodnotami. V plazme sa teda nachádzajú látky, ktoré by mohli
pôsobiť v CNS ako neurotransmitery. Tieto látky však väčšinou neovplyvňujú činnosť neurónov CNS. Je to zapríčinené tým, že mozgové
kapiláry spolu a astrocytmi vytvárajú tzv. hematoencefalickú bariéru
(blood-brain-barrier; BBB) (Rubin a Staddon, 1999).
BBB tvorí morfologické a funkčné rozhranie medzi systémovou cirkuláciou a nervovým tkanivom mozgu, ktoré reguluje zloženie extracelulárnej tekutiny v CNS. Vytvára systém, ktorý chráni mozog pred
nepriaznivým vplyvom zmien v systémovej cirkulácii. BBB zodpovedá
za udržiavanie nízkej extracelulárnej koncentrácie aminokyselín a proteínov v mozgu v porovnaní s krvou. Obmedzuje aj interakcie s imunitným systémom a ovplyvňuje prestup liekov z plazmy do mozgu. BBB
reguluje prestup látok z mozgu do systémovej cirkulácie.
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Hematoencefalická bariéra
Pod pojem hematoencefalická bariéra sa zahrnuje regulácia kinetiky
presunu látok:

• z krvi do tkaniva CNS a späť,
• z krvi do mozgovomiechového likvoru a späť,
• z likvoru do nervového tkaniva a späť.
Na všetkých troch úrovniach ide o o špeciﬁckú kinetiku. Túto skutočnosť potvrdzujú rozdielne koncentrácie látok a rozdielna rýchlosť ich
prestupu.

Morfologické základy hematoencefalickej bariéry a štruktúrne
odlišnosti
• Medzi endotelovými bunkami sú pravé „tight junctionsÿ. Endotelové bunky sú v mozgových kapilárach usporiadané tak, že neumožňujú prienik látok cez intercelulárne priestory.
• Mozgové kapiláry nemajú fenestrácie. Preto molekuly môžu prechádzať iba cez membrány endotélií.
• Okolo kapilár nie je voľný perikapilárny priestor. V tesnej blízkosti
kapilár astroglia vytvára súvislý val.
Endotel kapilár má veľmi nízku aktivitu transportných vezikúl a pinocytózy. Veľmi nízka endocytová a a exocytová aktivita je najmä na
luminálnej membráne endotelu. V dôsledku tejto skutočnosti je v endotelových bunkách znížené množstvo transportných vezikúl. Preto je iba
veľmi malý transport makromolekúl cez endotel mozgových kapilár.
Súčasťou hematoencefalickej bariéry sú teda mozgové kapiláry so
špeciﬁckou morfológiou, ktoré neumožňujú voľný priechod väčšiny látok (Johnson a Gross, 1993). BBB vytvárajú tri bunkové elementy (endotelové bunky, výbežky astrocytov a pericyty) a bazálnu membránu
kapilár. Tesné spojenia (tight junctions) medzi endotelovými bunkami
mozgových ciev vytvárajú bariéru, ktorá selektívne zabraňuje väčšine
látok nachádzajúcich sa v krvi vstupovať do mozgu. Malé lipoﬁlné látky,
ako O2 a CO2 , difundujú voľne cez plazmatické membrány v smere ich
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koncentračného gradientu. Endotelové bunky mozgových kapilár obsahujú veľké množstvo špeciﬁckých transportérov, ktoré umožňujú regulovaný prenos látok do tkaniva mozgu (napr. glukózu, aminokyseliny,
nukleotidy), ale aj opačným smerom, z mozgového tkaniva do systémovej cirkulácie (napr. P-glykoproteín, transportujúci xenobiotiká). Transportné systémy BBB zabezpečujú aj prenos niektorých neurotransmiterov, ich prekurzorov, ako aj ich metabolitov cez hematoencefalickú
bariéru (Ohtsuki, 2004). Prechod veľkých molekúl (napr. inzulín, leptín) cez BBB zabezpečuje od receptorov závislá endocytóza (Ballabh
a spol., 2004).

Funkčné charakteristiky hematoencefalickej bariéry, ktoré
majú morfologický základ
• Asymetria funkcie luminálnej a abluminálnej membrány je príčinou toho, že transport látok v smere mozog - krv je aktívnejší.
• Takmer nulový transport vysokomolekulových látok cez hematoencefalickú bariéru podmieňuje prítomnosť tesných spojení
(„tight junctionsÿ) medzi endotelovými bunkami kapilár v mozgu.
Druhým faktorom takmer nulového transportu vysokomolekulových látok je absencia fenestrácií v kapilárach. Tieto látky
sa môžu transportovať pinocytózou a transportnými vezikulami.
Oba tieto procesy sú však iba minimálne.
• Transport nízkomolekulových látok cez medzibunkové kontakty
je iba minimálny. Transport látok z krvi do mozgu sa podobá na
transmembránový transport alebo na transepitelový transport.

Hematolikvorová bariéra
Morfologický substrát hematolikvorovej bariéry sa týka procesov, ktoré
prebiehajú najmä v plexus chorioideus.
Kapiláry v plexus chorioideus sú permeabilné. Permeabilita je zabezpečená tým, že:

• endotelové bunky kapilár sú v tejto oblasti spojené kontaktmi
typu gap junction,
• spojenie buniek je „permeabilnejšieÿ najmä pre nízkomolekulové
látky,
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• v stene kapilár sú fenestrácie. Kapiláry v plexus chorioideus sú
podobné kapiláram v systémovej cirkulácii,
• vo vnútri endotelových buniek je veľa mikrovezikúl,
• transcelulárny transport je aktívnejší ako v iných mozgových kapilárach,
• obmedzenie permeability zabezpečuje intercelulárne spojenie medzi epitelovými bunkami plexus chorioideus.
Bunky plexus chorioideus sú vzájomne spojené medzibunkovými
kontaktmi typu tight junction spojenia sú permeabilnejšie ako tight
junction mozgových kapilár v iných oblastiach mozgu. Táto skutočnosť
je významná najmä pre tvorbu likvoru v plexus chorioideus.

Likvoroencefalická bariéra
Existencia likvoroencefalickej bariéry je diskutabilná. Jediným znakom
jej existencie sú relatívne úzke extracelulárne priestory medzi jednotlivými bunkami v CNS a medzi ich výbežkami. Nedostatok „morfologických dôkazovÿ nemôže vyvrátiť existenciu kinetiky presunu látok na
tejto úrovni.

Transportné mechanizmy hematoencefalickej bariéry
Transport látok cez hematoencefalickú bariéru je zabezpečený viacerými transportnými systémami.

• Difúzia a prestup cez iónové kanály. Takmer „pasívneÿ prestupujú cez hematoencefalickú bariéru lipoidné látky a niektoré malé
neutrálne molekuly, ako sú O2 , CO2 a voda. Prestup vody zabezpečujú akvaporíny. Bez účasti aktívnych transportných systémov
prestupujú malé ióny, napr. Na+ a Cl− .
• Aktívny transport má niektoré špeciﬁká. Prvým je stereošpeciﬁckosť. To znamená, že napríklad D-glukóza je aktívne transportovaná do mozgu, ale nie je transportovaná L-glukóza. Transport
niektorých látok môže byť inhibovaný štruktúrne podobnými molekulami. Pre niektoré látky existujú špeciﬁcké transportné systémy. Takýmito látkami sú D-glukóza, laktát, L-tyrozín, L-glutamát, L-arginín, adenín, adenozín a viaceré solúty.
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• Enzymatické cesty. Transport niektorých látok je čiastočne blokovaný enzýmami endotelových buniek. Mozgové kapiláry obsahujú
monoaminooxidázu a acetylcholínesterázu, ktoré rýchlo metabolizujú sérotonín a acetylcholín, alebo ich konvertujú na neaktívne
formy. Enzymaticky sa inaktivujú aj enkefalíny. Enzymatická bariéra funguje veľmi účinne. Niektoré substráty sa transportujú cez
tight junctions. Tým sa „obchádzajúÿ enzymatické cesty.

Regionálne rozdiely hematoencefalickej bariéry – rozdiely
vo vaskularizácii jednotlivých oblastí CNS
Denzita kapilár je v šedej hmote 2–5-krát vyššia ako v bielej hmote. Aj
v šedej hmote sú rozdiely vo vaskularizácii jednotlivých oblastí.

Ependýmové bunky
Tieto bunky tvoria výstelku komôr. Ependým na povrchu cirkumventrikulárnych orgánov je pokrytý veľkým počtom riasiniek. V ependýme sú
„zabudovanéÿ špecializované gliové bunky, ktoré sa označujú tanycyty.
Tanycyty vysielajú dlhé výbežky do okolitého neuropilu.

Cirkumventrikulárne orgány
Hematoencefalická bariéra však nie je vytvorená úplne vo všetkých oblastiach CNS. Existujú oblasti s fenestrovanými kapilárami, ktoré umožňujú relatívne voľný prechod látok z cirkulácie do CNS a naopak. Tieto
oblasti vytvárajú tzv. cirkumventrikulárne orgány (CVOs) (obr. 2.6)
(Ganong, 2000).
Plexus chorioideus, subfornikálny orgán, organum vasculosum laminae terminalis, eminentia mediana, epifýza, neurohypofýza a area postrema majú odlišnú štruktúru kapilár v porovnaní s kapilárami CNS.
Kapiláry sú fenestrované a endotelové bunky vytvárajú spojenia typu
gap junctions. Obsahujú veľa transportných vezikul. Fenestrované kapiláry umožňujú prestup hormónov z krvi a umožňujú aj neurosekréciu.
Na základe toho sa cirkumventrikulárne orgány rozdeľujú na (Cottrell
a Ferguson, 2004):

• senzorické, ktoré umožňujú monitorovať koncentráciu chemických látok v krvi (organum subfornicale, organum vasculosum
laminae terminalis, area postrema),
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Obr. 2.6 Lokalizácia cirkumventrikulárnych orgánov v mozgu človeka (svetlá
farba) a endokrinných žliaz mozgu s fenestrovanými kapilárami (tmavá farba).
AP – area postrema; AH – adenohypofýza; EPI – epifýza; ME – eminentia mediana; NH – neurohypofýza; OVLT – organum vasculosum laminae terminalis;
SFO – organum subfornicale; SCO – organum subcommissurale (modiﬁkované
podľa Ganong, 2000).

• sekrečné, ktoré umožňujú prestup látok z CNS do cirkulácie (neurohypofýza, eminentia mediana),
• nezaradený (organum subcommissurale).
Príkladom látky, ktorej koncentrácia je v plazme monitorovaná prostredníctvom cirkumventrikulárnych orgánov, je angiotenzín II, ktorý
sa zúčastňuje na modulácii tlaku krvi a homeostázy tekutín a elektrolytov. Cirkulujúci angiotenzín II môže prostredníctvom cirkumventrikulárnych orgánov modulovať procesy v CNS, ktoré sú spojené s reguláciou objemu telesných tekutín a krvného tlaku. Je zaujímavé, že
angiotenzín II sa uvoľňuje aj neurónmi v CNS, ktoré sa zúčastňujú
práve na regulácii objemu telesných tekutín a krvného tlaku (Johnson
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a Gross, 1993; Dampne a spol., 2002). Veľmi významné je aj monitorovanie plazmatických hladín hormónov, ktorých biosyntézu a sekréciu
reguluje hypotalamo-hypofýzový systém. Inými látkami, ktoré ovplyvňujú činnosť CNS prostredníctvom cirkumventrikulárnych orgánov, sú
cytokíny (Buller, 2001).
Viaceré periférne syntetizované hormóny ovplyvňujú činnosť mozgu.
Významnou skupinou sú hormóny syntetizované v tráviacom a tukovom tkanive (napr. cholecystokinín, VIP, leptín), ktoré ovplyvňujú činnosť mozgových oblastí zapojených do modulácie príjmu potravy. Niektoré z týchto oblastí (napr. nucleus arcuatus) sú umiestnené v blízkosti CVOs, čo umožňuje periférne syntetizovaným hormónom priamo
ovplyvňovať ich činnosť. Plocha ciev v CVOs je však pri porovnaní s celkovou plochou ciev v mozgu niekoľkonásobne menšia. Preto sa predpokladá, že periférne syntetizované hormóny do mozgu prechádzajú z väčšej časti prostredníctvom transportných systémov BBB (Kastin a Pan,
2000).
Príkladom látok, ktoré prechádzajú prostredníctvom cirkumventrikulárnych orgánov do cirkulácie, sú hormóny neurohypofýzy (Ferguson
a Bains, 1996).
Oproti iným chemickým látkam môžu steroidové látky prechádzať
voľne do CNS (existujú však mechanizmy, ktoré aktívne prenášajú steroidové látky späť do systémovej cirkulácie). Takto môžu periférne
syntetizované steroidy pôsobiť ako neuromodulátory v CNS (Ganong,
2000).

Ďalšie štruktúry mozgu s fenestrovanými kapilárami
Okrem cirkumventrikulárnych orgánov sa v mozgu nachádzajú ďalšie
štruktúry, ktoré obsahujú fenestrované kapiláry (obr. 2.6). Patria medzi ne adenohypofýza a epifýza, endokrinné žľazy, ktoré nie sú z ontogenetického hľadiska súčasťami mozgu (Ganong, 2005). Fenestrované
kapiláry uvedených endokrinných žliaz umožňujú prestup hypotalamických regulačných hormónov a epifýzového melatonínu do systémovej
cirkulácie.
Hematoencefalická bariéra je dynamická štruktúra. Jej stabilita sa
zvyšuje pôsobením glukokortikoidov (Dietrich, 2004; Förster, 2005). Počas záťažových situácií môže však dôjsť k jej narušeniu (Skultetyova
a spol., 1998; Bhattacharjee a spol., 2001).

44

NEUROTRANSMITERY

Narušenie BBB sa môže zúčastňovať na vzniku viacerých ochorení,
medzi ktoré patria napríklad mozgový edém a autoimunitné ochorenia
(Edwards, 2001).

Neurotransmitery z evolučného hľadiska
Hlavne v minulosti sa pri štúdiu základných, alebo aj komplexných
funkcií nervového systému často ignoroval evolučný pohľad (Damasio,
1997). Poznatky získané z porovnávacej anatómie a pohľad z evolučného hľadiska môžu však významne uľahčiť pochopenie funkcie takého
komplexného systému, akým je ľudský mozog. Poodhalenie procesov
spojených s evolúciou mozgu je náplňou porovnávacej neuroanatómie
v posledných viac ako 100 rokoch (Fritzsch, 1998).
Neurotransmitery sa zákonite objavili so vznikom nervového systému. Neprekvapuje preto ich široký výskyt v živočíšnej ríši. Predpokladá sa, že v procesoch vzniku enzýmov pre biosyntézu malomolekulových neurotransmiterov mohol mať úlohu aj prenos génov pre tieto
enzýmy z baktérií do živočíšnych buniek (Iyer a spol., 2004).
O rozšírenosti neurotransmiterov v živočíšnej ríši svedčí aj to, že
v nervovom systéme hmyzu boli identiﬁkované ako neurotransmitery
acetylcholín, dopamín, oktopamín, sérotonín, histamín, aminokyseliny
a rôzne neuropeptidy (bližšie pozri Osborne, 1996). Iným príkladom
sú senzorické (respektíve senzori-motorické) bunky ektodermy chápadiel jednoduchých živočíchov kmeňa mechúrnikov (napr. koraly, veternice), ktoré obsahujú katecholamíny. Rozšírenosť katecholamínov v žijúcich organizmoch poukazuje na ich dlhú fylogenetickú históriu (Smeets
a González, 2000). Ďalším neurotransmiterom hojne sa vyskytujúcim
v živočíšnej ríši je sérotonín. Predpokladá sa, že základná organizácia
centrálnej časti sérotonínergického nervového systému u stavovcov sa
vyskytovala už v línii bezstavovcov (Hay-Schmidt, 2000).
Okrem sledovania výskytu jednotlivých neurotransmiterov sa sleduje aj výskyt jednotlivých typov receptorov pre tieto neurotransmitery. Tak napríklad receptory pre opioidy (µ-receptory) sa objavili pravdepodobne ešte pred objavením sa stavovcov. To, že ich funkčné a farmakologické vlastnosti sú konzervované viac ako 400 miliónov rokov,
svedčí o ich dôležitosti (Darlison a spol., 1997).
V prípade neuropeptidov, ktoré pôsobia prostredníctvom viacerých
typov receptorov, sa predpokladá, že najskôr došlo ku génovým zme-
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nám, ktoré podmienili vznik viacerých typov neuropeptidov (pôsobili
iba na určitý počet receptorov) a až následne vznikli jednotlivé subtypy
receptorov (Darlison a Richter, 1999).
Zaujímavý je pohľad na vznik ionotropných a metabotropných receptorov pre daný neurotransmiter. Napríklad pri receptoroch pre glutamát sa predpokladá, že nevznikli zo spoločného predchodcu. Zdá
sa však, že väzbové miesto pre glutamát, ktoré sa vyskytuje na jeho
ionotropných, ako aj metabotropných receptoroch, je od spoločného
predchodcu odvodené. Tento predchodca bol základom pre vznik ionotropných receptorov. Zároveň genetická rekombinácia génu pre väzbové
miesto pre glutamát spolu s génom pre receptor viazaný s G-proteínom
pravdepodobne vytvorila výsledný gén pre metabotropný receptorový
komplex viažuci glutamát (Zakon, 2002).
Bližšie pochopenie evolučného vývoja jednotlivých neurotransmiterových systémov umožnili hlavne molekulovobiologické metódy. Určenie
sekvencie báz DNA génov kódujúcich neuropeptidy, enzýmy potrebné
pre biosyntézu malomolekulových neurotransmiterov a receptory pre
jednotlivé neurotransmitery umožňuje na základe medzidruhového porovnávania určiť priebeh fylogenézy neurotransmiterových systémov.
Tieto poznatky prispievajú k lepšiemu pochopeniu funkcie neurotransmiterov v nervovom systéme.

Malomolekulové neurotransmitery
B. Mravec

Medzi prvé identiﬁkované neurotransmitery patria acetylcholín, biogénne amíny a niektoré aminokyseliny. Neskôr sa táto skupina malomolekulových neurotransmiterov rozrástla o puríny, neurosteroidy, kanabinoidy a ďalšie látky.

Aminokyseliny
Medzi neurotransmitery patria viaceré aminokyseliny (tab. 3.1). Na základe charakteru odpovede vyvolanej na postsynaptickom neuróne sa
delia na dve skupiny:

• excitačné aminokyseliny (glutamát, pravdepodobne aj aspartát),
• inhibičné aminokyseliny (GABA, glycín).
Zaradenie niektorých aminokyselín medzi neurotransmitery narážalo v minulosti na viaceré ťažkosti, ktoré vyplývali z toho, že skúmané
aminokyseliny sa vyskytujú v neurónoch nielen ako neurotransmitery,
ale často aj ako stavebné zložky proteínov a produkty intermediárneho
metabolizmu (prehľad histórie výskumu aminokyselín ako neurotransmiterov pozri Bennett a Balcar, 1999). Dôkaz prítomnosti vysokoaﬁnitných transportérov pre tieto látky umožnil určiť, ktoré neuróny využívajú určité aminokyseliny ako neurotransmitery (Webstel, 2001).
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3 Malomolekulové neurotransmitery

Esenciálne

Neesenciálne

arginín (Arg; R)#

alanín (Ala; A)

#

histidín (His; H)

aspartát (Asp; D)†

izoleucín (Ile; I)

asparagín (Asn; N)

leucín (Leu; L)

cysteín (Cys; C)†#

lyzín (Lys; K)

glutamín (Gln; Q)#

metionín (Met; M)

glutamát (Glu, E)*#

fenylalanín (Phe; F)#

glycín (Gly; G)∗

treonín (Thr; T)

prolín (Pro; P)

tryptofán (Trp; W)
valín (Val; V)

#

serín (Ser; S)#
tyrozín (Tyr; Y)#

Tabuľka 3.1 Prehľad esenciálnych a neesenciálnych aminokyselín nachádzajúcich sa v ľudskom organizme (v zátvorke sú uvedené dva ekvivalenty medzinárodných skratiek); ∗ neurotransmiter; † predpokladaný neurotransmiter;
#
aminokyselina zapojená v biosyntéze neurotransmiterov.

Excitačné a inhibičné aminokyseliny sa viažu prevažne na ionotropné receptory. Prostredníctvom tejto väzby vyvolávajú relatívne
rýchlu zmenu priepustnosti postsynaptickej membrány. Väzbou glutamátu alebo GABA na metabotropné receptory vyvolávajú pomalšie
a spravidla aj dlhšie trvajúce reakcie.

Glutamát
Nález vysokých hladín voľného l-glutamátu v mozgu viedol k štúdiu
jeho úlohy v nervovom systéme. Na začiatku 50. rokov 20. storočia opísal Hayashi záchvatové stavy, ktoré vznikli po intracerebroventrikulárnom, resp. intrakarotickom podaní glutamátu. O niečo neskôr preukázali Curtis a spol., že glutamát vyvoláva depolarizáciu a excitáciu neurónov CNS (Weinberg, 1999; Watkins, 2000). Pokusy s ionoforetickou
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Obr. 3.1 Schéma biosyntézy glutamátu (modiﬁkované podľa Purves
a spol., 2001).

aplikáciou glutamátu viedli k jeho začleneniu medzi neurotransmitery
(Krnjevic a Phillips, 1963). Roku 1971 sa zaviedla metodika na identiﬁkáciu glutamátergických neurónov založená na dôkaze prítomnosti
vysokoaﬁnitného vychytávania glutamátu (Wofsey a spol., 1971).
Glutamát uvoľnený z glutamátergických neurónov je hlavným excitačným neurotransmiterom takmer vo všetkých oblastiach CNS. Odhaduje sa, že až 75 % excitačného prenosu v mozgu je sprostredkovaného
glutamátom a že 80–90 % synáps v mozgu je glutamátergických. Procesy spojené s glutamátergickou aktivitou (depolarizácia a repolarizácia
glutamátergických nervových zakončení) sa môžu zúčastňovať až 80 %
na celkovej energetickej spotrebe mozgu (Siegel a spol., 2006).
Glutamát je neesenciálna aminokyselina, ktorá je syntetizovaná
v neurónoch z jeho prekurzorov. Predpokladá sa, že glutamát využívaný na neurotransmiterové funkcie je syntetizovaný prevažne z glutamínu (obr. 3.1) (Purves a spol., 2001). Uvoľnený glutamát pôsobí na
postsynaptické a presynaptické receptory. Glutamát sa odstraňuje zo
synaptickej štrbiny vysokoaﬁnitným transportérom, ktorý sa nachádza
v membránach presynaptického nervového zakončenia a v membránach
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okolitých buniek glie. Gliové bunky metabolizujú glutamát na glutamín, ktorý uvoľňujú do extracelulárnej tekutiny, odkiaľ sa transportuje
späť do nervových zakončení (Gadea a Lopez-Colome, 2001a).

↑gNa+ ↑[Ca2+ ]i

NMDA
Ionotropné

AMPA

↑gNa+

Kainát
Trieda I

mGlu R1
mGlu R5

Metabotropné Trieda I

mGlu R2

Gq/11

↑PLC ↑DAG

↑[Ca2+ ]i ↑gK+

↑IP3
Gi /Go ↓AC ↓cAMP

↓[Ca2+ ]i

Gi /Go ↓AC ↓cAMP

↓[Ca2+ ]i

mGlu R3

Trieda III

mGlu R4
mGlu R6
mGlu R7
mGlu R8

Tabuľka 3.2 Klasiﬁkácia receptorov pre glutamát a mechanizmy transdukcie
signálu (Coutinho a Knopfel, 2002).

V CNS sa nachádzajú ionotropné aj metabotropné receptory pre
glutamát (tab. 3.2) (Bettler a Mulle, 1995; Pin a Duvoisin, 1995). Glutamát po naviazaní na ionotropné receptory zvyšuje prestup katiónov, čím
sa zúčastňuje na excitácii postsynaptického neurónu (Danbolt, 2001;
Purves a spol., 2001). AMPA a kainátové receptory sú jednoduchými
katiónovými kanálmi, ktoré umožňuju prechod Na+ intracelulárne a K+
extracelulárne. NMDA-receptor má niekoľko špecifík. Ide o katiónový
kanál, ktorý však umožňuje presun relatívne veľkého množstva Ca2+ .
Funkciu NMDA-receptorov facilituje naviazanie glycínu a zdá sa, že
práve tento proces je veľmi dôležitý pre normálnu odpoveď tohto ionotropného receptora na glutamát. Navyše je pri pokojovom membránovom potenciáli kanál NMDA-receptora blokovaný Mg2+ . K odbloko-
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vaniu NMDA-receptora dochádza iba vtedy, keď je membrána neurónu
depolarizovaná. Ionotropné glutamátové receptory sú tvorené viacerými
podjednotkami. Boli identiﬁkované štyri AMPA, päť kainátových a šesť
NMDA-podjednotiek, pričom každá je kódovaná jedným génom. Metabotropné receptory pôsobia prostredníctvom G-proteínov tak, že zvyšujú intracelulárnu koncentráciu IP3 a DAG, alebo znižujú hladinu intracelulárneho cAMP. Metabotropné glutamátové receptory sú lokalizované postsynapticky aj presynapticky. Sú široko distribuované v CNS,
pričom sa predpokladá, že sú spojené aj so synaptickou plasticitou,
hlavne v mozočku a v hipokampe (Ganong, 2005).

Obr. 3.2 Schematické znázornenie lokalizácie a dráh glutamátergických neurónov v mozgu človeka (modiﬁkované podľa Feldman a Quenzer, 1984).

Medzi hlavné dráhy neurónov, ktoré uvoľňujú glutamát zo svojich
synaptických zakončení, patria (obr. 3.2):

• kortiko-spinálne, kortiko-striatické, kortiko-subtalamické, kortiko-talamické, kortiko-nigrálne, kortiko-rubrálne, kortiko-pontínne, kortiko-bulbárne, kortiko-kortikálne (komisurálne),
• hipokampo-septálne, hipokampo-mamillárne,

3 Malomolekulové neurotransmitery

51

• bulbo-kortikálne, bulbo-talamické,
• subtalamo-pallidálne, subtalamo-nigrálne,
• olivo-cerebelárne (šplhavé vlákna),
• cerebelárne intrinsické spoje: z granulárnych buniek na Purkyňove bunky,
• spino-talamické,
• talamo-kortikálne, talamo-striatické,
• somatosenzitívne a viscerosenzitívne dráhy (Petrovický, 2002).
Glutamátergické dráhy sú zapojené do regulácie širokého spektra fyziologických procesov prebiehajúcich v CNS. Medzi tieto procesy patrí
motorická koordinácia, emočné a kognitívne procesy zahŕňajúce ukladanie a vyvolávanie informácií z pamäte a učenie. Aj prenos prevažnej väčšiny senzorických informácií z receptorov prostredníctvom periférnych nervov do CNS sprostredkúva práve glutamát (Siegel a spol.,
2006). Príkladom je monosynaptická Ia-motoneurónová dráha, ktorá je
hlavným zdrojom monosynaptických senzorických vstupov na motoneuróny a má významnú úlohu vo vývoji miechových reﬂexov. Aferentné
Ia-vlákna svalových vretienok uvoľňujú v predných rohoch miechy glutmát, ktorý pôsobí excitačne na motoneuróny (Glover, 2000).
Predpokladá sa, že glutamátergické neuróny sa zúčastňujú v etiopatogenéze ochorení CNS, medzi ktoré patrí epilepsia, amyotroﬁcká laterálna skleróza, olivopontocereberálna atroﬁa a Huntingtonova chorea.
Veľký význam sa pripisuje úlohe glutamátu v procesoch ischemického
poškodenia mozgu (Siegel a spol., 2006; Meldrum, 2000).

Aspartát
Aj keď sa aspartát nachádza v CNS a má excitačný vplyv na neuróny,
nie je stále presne charakterizovaná lokalizácia a úloha neurónov využívajúcich aspartát ako neurotransmiter (Webster, 2001).
Aspartát je syntetizovaný z kyseliny oxaloctovej a glutamátu enzýmom aspartátaminotransferázou (obr. 3.3). Nepreukázalo sa však, že by
sa aspartát uskladňoval v synaptických vezikulách. S najväčšou pravdepodobnosťou sa preto uvoľňuje priamo z cytosólu nervových zakončení
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(Siegel a spol., 2006). Aspartát aktivuje NMDA-receptory, avšak na
AMPA-receptory pravdepodobne nepôsobí (Dingledin a spol., 1999).

Obr. 3.3 Schéma biosyntézy aspartátu (modiﬁkované podľa Palmada
a Centelles, 1998).

Predpokladá sa, že aspartát je neurotransmiterom niektorých interneurónov, neurónov v hipokampe a neurónov inervujúcich zrakovú
kôru (Cotman a Monaghan, 1986; Tsumoto, 1990; Perez-Cerda a spol.,
1996).

Iné excitačné aminokyseliny
Glutamát sa považuje za hlavný excitačný aminokyselinový neurotransmiter v mozgu cicavcov. Predpokladá sa však, že aj iné aminokyseliny
môžu spôsobiť excitáciu neurónov. O možnej úlohe aspartátu sa diskutovalo v predchádzajúcom texte. Medzi ďalšie potenciálne neurotrans-
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mitery, resp. neuromodulátory s excitačným účinkom patria deriváty
aminokyselín obsahujúce síru (obr. 3.4):

• deriváty glutamátu: l-homocysteín, l-homocysteínsulfát,
• deriváty aspartátu: l-cysteín, l-cysteínsulfát.

Obr. 3.4 Štruktúrne vzorce homocysteínu, cysteínu a ich derivátov (Shi a spol.,
2003).

Tieto látky pôsobia agonisticky na glutamátergické receptory rôznych neurónov. Preukázala sa aj ich syntéza a uvoľňovanie v CNS
(Thompson a Kilpatrick, 1996).
Uvažuje sa o možnej účasti homocysteínu, cysteínu a ich derivátov v etiopatogenéze Alzheimerovej choroby a schizofrénie (Shi a spol.,
2003).

GABA (kyselina γ -aminomaslová)
Podobne ako pri výskume, ktorý sa zaoberal úlohou glutamátu v CNS,
sa v 50. a 60. rokoch 20. storočia začala študovať úloha kyseliny γ -aminomaslovej (γ -aminobutyric acid, GABA) ako inhibičného neurotransmitera v nervovom systéme stavovcov aj bezstavovcov. GABA bola prvým neurotransmiterom, pri ktorom sa preukázalo, že vyvoláva synaptickú inhibíciu (Owens a Kriegstein, 2002; viac pozri sériu článkov v Biochemical Pharmacology, 2004; 68 (8) venovaných výskumu GABA).
GABA je hlavným inhibičným neurotransmiterom v mozgu, mieche a sietnici. GABA je pravdepodobne aj neurotransmiterom v ANS

54

NEUROTRANSMITERY

a endokrinných orgánoch (Gladkevich a spol., 2006). GABA nie je esenciálnym metabolitom a nie je ani inkorporovaná do proteínov. Preto
dôkaz jej prítomnosti v neuróne poukazuje na to, že neurón využíva
GABA ako neurotransmiter (Purves a spol., 2001).

Obr. 3.5 Schéma biosyntézy GABA (modiﬁkované podľa Purves a spol., 2001).

GABA je syntetizovaná z glutamátu enzýmom glutamátdekarboxylázou (obr. 3.5). Dôkaz prítomnosti enzýmu glutamátdekarboxylázy je
preto jedným z markerov GABAergických neurónov (Ribak a Roberts,
1990). GABA je umiestnená v sekrečných vezikulách. Uvoľnená GABA
pôsobí na ionotropné alebo metabotropné receptory (tab. 3.3) (Owens
a Kriegstein, 2002). Zvyšuje prechod Cl− -iónov do bunky, čím sa zúčastňuje na vzniku hyperpolarizácie postsynaptickej membrány. Účinok
GABA je ukončený jednak spätným vychytávaním do neurónov, jednak
vychytávaním okolitými gliovými bunkami (Gadea a Lopez-Colome,
2001b; Purves a spol., 2001).
V nezrelom nervovom systéme GABA väzbou na GABAergické receptory nevyvoláva hyperpolarizáciu, ale naopak depolarizáciu. To je
spôsobené tým, že nezrelé neuróny obsahujú intracelulárne vyššiu koncentráciu Cl− v porovnaní s extracelulárnym priestorom. Preto otvorenie iónových kanálov pre Cl− po obsadení ionotropných receptorov (GABAA a GABAC ) neurotransmiterom GABA vyvolá prechod
Cl− extraneuronálne, čím dochádza k depolarizácii neurónu (Webster,
2001). Až v dozretom nervovom systéme dochádza k takým zmenám
v zastúpení iónových púmp a následne v iónovom zložení neurónov, že
väzba GABA na receptory vyvoláva hyperpolarizáciu postsynaptickej
membrány (Ben-Ari, 2002). GABAB metabotropné receptory sú spriahnuté s G-proteínom. Aktivácia týchto receptorov vedie k zvýšeniu vo-
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Ionotropné

GABAA

↑gCl−

GABAC

Metabotropné

GABAB

Gi /Go

↓AC ↓cAMP

↑gK+
↓[Ca2+ ]i

Tabuľka 3.3 Klasiﬁkácia receptorov pre GABA a mechanizmy transdukcie signálu.

divosti pre K+ a k útlmu adenylátcyklázy a vytekania Ca2+ , čo vedie
k hyperpolarizácii neurónov (Ganong, 2005)
Väčšinou sa úloha neurotransmitera GABA spája s činnosťou interneurónov lokálnych okruhov (napr. v bazálnych gangliách, v mozgovej kôre). Je však aj neurotransmiterom Purkyňových buniek mozočka, ktoré vysielajú dlhé axóny (obr. 3.6) (Gupta a spol., 2000; Purves
a spol., 2001). GABAergické neuróny sa nachádzajú aj v šedej hmote
miechy, s najvyšším výskytom v povrchových laminae I–III (Budai,
2000).
Niektoré GABAergické neuróny v mozgovej kôre vytvárajú okrem
chemických synáps zároveň aj elektrické synapsy. Chemické synapsy
sa tvoria medzi axónmi GABAergických neurónov a telami neurónov,
kým elektrické synapsy sa tvoria medzi dendritickými výbežkami týchto
neurónov (Fukuda a Kosaka, 2000). Takéto usporiadanie poukazuje na
komplexnosť spracovania informácií v nervovom systéme. Pri štúdiu
procesov, na ktorých sa zúčastňujú chemické synapsy, preto nemožno
ignorovať úlohu elektrických synáps.
Medzi hlavné dráhy neurónov, ktoré uvoľňujú GABA zo svojich synaptických zakončení, patria (obr. 3.6):

• striato-pallidárne, striato-nigrálne,
• pallido-retikulárne, pallido-talamické,
• nigro-tektálne, nigro-talamické,
• septo-hipokampálne,
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Obr. 3.6 Schematické znázornenie lokalizácie a dráh GABAergických neurónov
v mozgu (modiﬁkované podľa Feldman a Quenzer, 1984).

• intrinsické: cerebello-nukleárne (Purkyňove bunky-jadrá), intrakortikálne, intratalamické, inhibičné bunky v mozgovom kmeni
a v mieche (Petrovický, 2002).
GABA je významne zapojená v regulácii excitability CNS. Predpokladá sa, že na úrovni miechy sa GABAergické neuróny zúčastňujú na
modulácii monosynaptického aj polysynaptického prenosu signálov.
Uvažuje sa, že GABAergické neuróny modulujú prenos nociceptívnych
informácií a presynapticky kontrolujú primárne aferentné vlákna typu
Aδ a Aβ , čím sa môžu zúčastňovať na presynaptickej selekcii aferentného toku informácií do CNS (Rudomin, 1999; Budai, 2000). Alkohol,
barbituráty a benzodiazepíny modulujú činnosť GABAA -receptorov.
Pri ich chronickom pôsobení dochádza k „downÿ-regulácii GABAA receptorov.
Pretože je GABA hlavným inhibičným neurotransmiterom v mozgu,
uvažuje sa, že narušenie GABAergického systému má významnú úlohu
v etiopatogenéze neurologických a neuropsychiatrických ochorení. Predpokladá sa, že narušená činnosť GABAergických neurónov sa môže zúčastňovať v etiopatogenéze Huntingtonovej chorey, epilepsie, anxiety,
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tarditívnych dyskinéz, alkoholizmu, schizofrénie, porúch spánku, premenštruačnej dysfórie, Parkinsonovej choroby a mentálnej retardácie
(Siegel a spol., 2006; Wong a spol., 2003).

GHB (kyselina γ -hydroxymaslová)
V metabolických procesoch v nervovom tkanive vzniká z GABA kyselina γ -hydroxymaslová (GHB) (obr. 3.7) (Snead a Gibbon, 2005). Predpokladá sa, že aj GHB môže v nervovom systéme plniť úlohu neurotransmitera, resp. neuromodulátora. GHB účinkuje pravdepodobne nielen prostredníctvom GABAergických receptorov, ale aj prostredníctvom
špeciﬁckého GHB-receptora spojeného s G-proteínom (Snead, 2000).
Predpokladá sa, že GHB môže ovplyvňovať aktivitu viacerých neurotransmiterových systémov (Wong a spol., 2003).
Uvažuje sa o účasti GHB na etiopatogenéze epilepsie, porúch spánku
a látkovej závislosti (Wong a spol., 2003).

Obr. 3.7 Schéma biosyntézy GHB (modiﬁkované podľa Snead a Gibbon, 2005).
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Glycín
V druhej polovici 60. rokov 20. storočia bolo na základe experimentálnych poznatkov navrhnuté zaradenie glycínu medzi neurotransmitery
(Siegel a spol., 2006).
Glycín je štruktúrne najjednoduchšou aminokyselinou. Je zapojený
v mnohých metabolických dráhach, je esenciálnou súčasťou proteínov.
Glycín sa preto nachádza vo všetkých oblastiach mozgu (Webster,
2001).

Obr. 3.8 Schéma biosyntézy glycínu (modiﬁkované podľa Purves a spol., 2001).

Metabolizmus glycínu v nervovom tkanive nie je presne charakterizovaný. Nie je jasné, či je glycín syntetizovaný de novo, alebo je vychytávaný neurónmi (obr. 3.8) (Webster, 2001). Glycín je umiestnený
v sekrečných vezikulách. Uvoľnený glycín sa viaže na ionotropný glycínový receptor (Lunch, 2004). Obsadenie glycínergických receptorov glycínom zvyšuje prechod Cl− -iónov do bunky, čo vedie k hyperpolarizácii
postsynaptickej membrány. Okrem glycínergických receptorov sa glycín
viaže aj na NMDA-receptory, kde pôsobí ako ko-agonista glutamátu
(sám glycín bez glutamátu NMDA-receptory neaktivuje). Kým väzba
glycínu na glycínergický receptor vyvoláva hyperpolarizáciu, jeho väzba
na NMDA-receptor vedie k opačnému účinku, umožňuje excitáciu (Dingledin a spol., 1999). Podobne ako pri predchádzajúcich neurotransmiteroch aj účinok glycínu sa ukončuje jednak spätným vychytávaním
do neurónov, ako aj vychytávaním okolitými gliovými bunkami (Gadea
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Obr. 3.9

Schematické znázornenie lokalizácie glycínergických neurónov
v mozgu (A) a v mieche (B).

a Lopez-Colome, 2001c; Purves a spol., 2001; Aragon a Lopez-Corcuera,
2003).
Glycín pôsobí ako inhibičný neurotransmiter interneurónov v mozgovom kmeni (most a predĺžená miecha) a mieche (obr. 3.9) (prehľad
distribúcie glycínergických neurónov a ich axónov v mozgu potkana pozri Rampon a spol., 1996). Aj keď sa uvádza, že neuróny využívajúce
glycín ako neurotransmiter sú lokalizované vo vymedzených oblastiach
centrálneho nervového systému, novšie poznatky poukazujú na to, že
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synapsy glycínergických neurónov sa môžu nachádzať v mnohých oblastiach CNS (Legendre, 2001).
Podobne ako pri GABA aj glycín môže v nezrelom CNS vyvolávať
excitáciu namiesto inhibície. Predpokladá sa, že niektoré inhibičné synapsy môžu uvoľňovať ako neurotransmitery spoločne glycín aj GABA
(Legendre, 2001).
Glycín je hlavným inhibičným neurotransmiterom v mieche. V mieche a mozgovom kmeni glycínergické interneuróny zabezpečujú inhibičnú spätnú väzbu, ktorá moduluje činnosť motoneurónov a koordinuje
aktivitu spinálnych reﬂexov. Príkladom sú Renshawove neuróny, ktoré
sa významne zúčastňujú na regulácii spinálnych reﬂexov prostredníctvom recipročnej a rekurentnej inhibície činnosti α-motoneurónov predných rohov miechy (Krnjevic, 1977; Webster, 2001). Glycín je aj neurotransmiterom sluchových dráh a niektorých neurónov sietnice. Glycínergický synaptický prenos sa preukázal aj v Golgiho bunkách mozočka
(Aragon a Lopez-Corcuera, 2003).

Acetylcholín a biogénne amíny
Neuróny uvoľňujúce acetylcholín, noradrenalín, dopamín, adrenalín, sérotonín, alebo histamín majú určité spoločné črty. Tvoria zoskupenia buniek (nemusí však ísť vždy o kompaktné jadrá), ktoré sa nachádzajú hlavne v mozgovom kmeni a medzimozgu. Tieto neuróny, aj
keď nie veľmi početné, inervujú prostredníctvom dlhých axónov, ktoré
sa bohato vetvia, rozsiahle podkôrové a hlavne kôrové oblasti mozgu
(obr. 3.10).
Neuróny uvoľňujúce ako neurotransmitery acetylcholín a biogénne
amíny majú v CNS prevažne modulačné funkcie (Gu, 2002). Pôsobia hlavne prostredníctvom metabotropných receptorov, čím vyvolávajú dlhšie trvajúce zmeny priepustnosti postsynaptickej membrány,
pričom tieto zmeny môžu pretrvávať niekoľkonásobne dlhšie ako zmeny
pozorované po väzbe neurotransmiterov na ionotropné receptory.
Modulačné neuróny nie sú väčšinou zodpovedné za rýchle spracovanie informácií, ale skôr modulujú činnosť nervového systému (hlavne
mozgovej kôry). Táto modulácia potom v konečnom dôsledku zodpovedá za výsledný stupeň reaktivity nervového systému. Modulačné neuróny sú zapojené (často nepriamo) do procesov spracovania informácií.
Majú veľký význam napríklad v regulácii bdelosti alebo v emočných
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Obr. 3.10 Schéma zapojenia modulačných neurotransmiterov v regulácii činnosti nervového systému (modiﬁkované podľa Gu, 2002).

reakciách. Pre tieto ich vlastnosti sú modulačné neuróny častým cieľom
farmakologickej intervencie u pacientov s psychiatrickými ochoreniami
(Gu, 2002).
Uvoľňovanie biogénnych amínov (ale aj niektorých iných neurotransmiterov) v mozgu má určitú podobnosť s uvoľňovaním neurotransmiterov v autonómnom nervovom systéme. Axóny autonómnych nervov
vytvárajú vo svojom priebehu v inervovanom tkanive sieť varikozít,
tzv. boutons en passant, z ktorých sa neurotransmiter (noradrenalín,
acetylcholín) uvoľňuje do okolia. Nie je však vytvorená štruktúra klasickej synapsy s presynaptickou a postsynaptickou membránou. Preto
uvoľnený neurotransmiter difunduje do okolia a môže aktivovať väčší
počet receptorov umiestnených na bunkách inervovaného tkaniva. Aj
v CNS vytvárajú axóny (prevažne amínergických neurónov) štruktúry
podobné boutons en passant. Predpokladá sa, že neurotransmiter uvoľnený z takýchto štruktúr môže ovplyvniť aktivitu väčšieho množstva
neurónov v ich okolí (obr. 3.11) (Vizi, 2000; Vizi a spol., 2004).

Acetylcholín
Acetylcholín bol prvým experimentálne identiﬁkovaným neurotransmiterom. Roku 1921 Otto Loewi ukázal, že elektrická stimulácia nervus
vagus spôsobuje zmenu v činnosti srdca prostredníctvom uvoľnenia che-
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Obr. 3.11

Modulačné neurotransmitery sa môžu uvoľňovať z tzv. „varikozítÿ axónov (synapsy typu en passant). MA – monoamín; AR – autoreceptor;
R – receptor (modiﬁkované podľa Vizi, 2000).

mickej látky (acetylcholínu) z nervových zakončení nervus vagus (Zigmond, 1999; Siegel a spol., 2006).
Acetylcholín sa syntetizuje v nervovom zakončení z acetylkoenzýmu A a cholínu enzýmom cholínacetyltransferázou a je umiestnený vo
vezikulách (obr. 3.12). Enzým cholínacetyltransferáza sa vyskytuje špeciﬁcky v synapsách cholínergických neurónov. Jeho prítomnosť je preto
indikátorom cholínergických nervových zakončení. Cholín sa transportuje z periférie krvným riečiskom do CNS, kde slúži na biosyntézu acetylcholínu, ako aj membránových fosfolipidov (Löﬀelholz, 1998; Webster, 2001).
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Obr. 3.12 Schéma syntézy a metabolizmu acetylcholínu (modiﬁkované podľa
Purves a spol., 2001).

Po uvoľnení do synaptickej štrbiny sa acetylcholín môže viazať na
ionotropné (nikotínové), alebo metabotropné (muskarínové) receptory
na postsynaptickej membráne. Okrem toho sa môže viazať aj na presynapticky lokalizované autoreceptory (nikotínové, muskarínové), ktorých
aktivácia znižuje uvoľňovanie acetylcholínu z presynaptického nervového zakončenia (tab. 3.4) (Caulﬁeld a Birdsall, 1998; Lukas a spol.,
1999; Paterson a Nordberg, 2000; Volpicelli a Levey, 2004; Sarter a Parikh, 2005). Kým účinok väčšiny malomolekulových neurotransmiterov sa ukončuje mechanizmom ich spätného vychytania do zakončenia
presynaptického neurónu, účinok acetylcholínu sa ukončuje jeho hydrolýzou prostredníctvom synapticky lokalizovaného enzýmu acetylcholínesterázy (Purves a spol., 2001). Cholín sa spätne vychytáva do presynaptického zakončenia prostredníctvom vysokoaﬁnitného cholínového
transportéra, pričom sa môže využiť na resyntézu acetylcholínu (Okuda
a Haga, 2003).
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Ionotropné

↑gNa+

nACh
„Nepárneÿ
podtypy

M1
M3

↑IP3 ↑DAG
Gq

↑GC ↑cGMP

↓gK+

M5

Metabotropné
„Párneÿ

M2

podtypy

M4

Gi /Go ↓AC ↓cAMP ↓[Ca2+ ]i ↑gK+

Tabuľka 3.4 Klasiﬁkácia receptorov pre acetylcholín a mechanizmy transdukcie
signálu.

Približne 10 % všetkých neurónov uvoľňuje acetylcholín ako svoj primárny neurotransmiter. Acetylcholín sa uvoľňuje takmer na všetkých
úrovniach CNS. Okrem toho sa acetylcholín ako neurotransmiter uvoľňuje z:

• α-motoneurónov v neuromuskulárnych spojeniach,
• pregangliových neurónov autonómneho nervového systému,
• postgangliových neurónov parasympatika (ako aj niektorých
postgangliových neurónov sympatika).
Acetylcholín je preto neurotransmiterom všetkých neurónov, ktoré
vysielajú eferentné axóny z CNS na perifériu, motorických aj autonómnych neurónov (Webster, 2001).
Neuróny syntetizujúce acetylcholín ako svoj neurotransmiter tvoria v mozgu niekoľko ohraničených zoskupení (obr. 3.13). Cholínergické
neuróny sa nachádzajú v septe a diagonálnej oblasti (CH1-3), nucleus
basalis Meynerti (CH4), nucleus pedunculo-pontinus (CH5) a nucleus
latero-dorsalis (CH6) (Petrovický, 2002). Okrem toho sa cholínergické
neuróny nachádzajú aj v striate (nucleus caudatus, putamen) a mozgovej kôre (Oda a Nakanish, 2000). Medzi neuróny miechy, ktoré syntetizujú acetylcholín ako svoj neurotransmiter, patria α-motoneuróny
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Obr. 3.13 Schematické znázornenie lokalizácie hlavných zoskupení cholínergických neurónov a cholínergických dráh v mozgu (A) a mieche (B). CH1-3 –
septum a diagonálna oblasť, CH4 – ncl. basalis Meynerti, CH5 – ncl. pedunculopontinus, CH6 – ncl. latero-dorsalis. A – cholínergická inervácia kôrových oblastí;
B – cholínergické dráhy v bazálnych gangliách; C – inervácia predného mozgu
vychádzajúca z kmeňových cholínergických neurónov; D – cholínergická inervácia mozočka; E – axóny α-motoneurónov; F – cholínergické pregangliové neuróny
autonómneho nervového systému; G – cholínergické postgangliové neuróny parasympatika (modiﬁkované podľa Petrovický, 2002).
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v predných rohoch miechy a pregangliové neuróny sympatika a parasympatika lokalizované v bočných rohoch miechy.
Acetylcholín uvoľnený z periférnych nervových zakončení pôsobí prevažne prostredníctvom nikotínových receptorov, čím vyvoláva rýchle
zmeny na postsynaptickom segmente (napr. neuromuskulárne spojenie,
autonómne gangliá). Podľa typu efektora možno rozdeliť nikotínové receptory na muskulárny, gangliový a neuronálny podtyp (Buccafusco,
2004).
Acetylcholín uvoľnený z parasympatikových nervových zakončení pôsobí hlavne prostredníctvom muskarínových receptorov (napr.
v srdci, exokrinných žľazách). Periférne sú receptory M2 distribuované
prevažne v srdci, M3 v žľazách, M4 v tkanive ostrovčekov a acinov pankreasu, M3 a M4 v hladkom svalstve (Ganong, 2005). V mozgu sa nachádza prevaha muskarínových receptorov. M1 -receptory sa nachádzajú
hlavne v neokortexe, hipokampe a striate. M2 -receptory sa nachádzajú
v tých oblastiach predného mozgu, v ktorých sa začínajú ascendentné
cholínergické dráhy. Kým M1 -receptory sú lokalizované postsynapticky,
M2 -receptory sa často zúčastňujú na presynaptickej autoinhibícii (Webster, 2001).
Cholínergické neuróny mozgu sú zapojené v regulácii bdenia a spánku, motivácie a odmeňovania, pamäte a učenia. Cholínergické neuróny miechy, ktoré vysielajú svoje axóny do periférie, riadia činnosť
autonómneho nervového systému, ako aj činnosť kostrového svalstva
(Webster, 2001). Na úrovni miechy a mozgu sa zúčastňujú muskarínové
receptory (prevažne podtypy M2 a M4 ) na modulácii prenosu nociceptívnych informácií (Wess a spol., 2003).
Komplexné narušenie cholínergického prenosu sa predpokladá u pacientov s Alzheimerovou chorobou. Cholínergický prenos je narušený aj
pri ochorení myastenia gravis a Lambertov-Eatonov myastenický syndróm. Motorická porucha pri myastenia gravis je podmienená tvorbou
autoprotilátok proti nikotínovým receptorom nervovosvalovej platničky.
Tieto protilátky obmedzujú prenos signálov zo synaptických zakončení α-motoneurónov v nervovosvalovej platničke, ktorý sprostredkúva
acetylcholín. Pri Lambertovom-Eatonovom myastenickom syndróme sa
tvoria autoprotilátky proti podtypu Ca2+ -kanálov lokalizovaných na
presynaptickom nervovom zakončení v nervovosvalovej platničke. Tieto
protilátky preto zabraňujú vzniku depolarizácie presynaptickej membrány a následnému uvoľneniu acetylcholínu do synaptickej štrbiny
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(Webster, 2001; Siegel a spol., 2006). Cholínergický prenos je narušený
aj po pôsobení botulotoxínu. Botulotoxín blokuje synaptický prenos
na nervovosvalovej platničke, čo vedie k svalovej paralýze. Blokuje aj
synaptický prenos z nervových zakončení v hladkom svalstve, čím spôsobuje viscerálnu motorickú dysfunkciu (Purves, 2004). Uvedený účinok botulotoxínu na nervovosvalový prenos má aj terapeutické využitie
(napr. liečba detskej mozgovej obrny) (Morton a spol., 2004).

Katecholamíny
Katecholamíny zahŕňajú tri endogénne syntetizované látky – dopamín,
noradrenalín a adrenalín, ktoré slúžia ako hormóny aj ako neurotransmitery na periférii a v CNS. Syntetizujú sa z aminokyseliny tyrozín.
Predpokladá sa, že tyrozín, z ktorého sa syntetizujú katecholamíny,
vzniká premenou fenylalanínu v pečeni a cirkuláciou sa transportuje do
mozgu. Premena tyrozínu na DOPA, ktorú katalyzuje enzým tyrozínhydroxyláza, je rýchlosť určujúcim krokom v biosyntéze katecholamínov
(obr. 3.14, 3.15).
Katecholamíny sú zapojené v regulácii veľkého množstva funkcií
CNS (Ramachandran, 2002). Označujú sa aj ako „The Nobel Chemicalsÿ, pretože objavy spojené s dopamínom, noradrenalínom a adrenalínom boli odmenené niekoľkými Nobelovými cenami (Goldstein, 2001).

Dopamín
Roku 1951 sa dokázal výskyt dopamínu v tkanivách cicavcov (Goodall,
1951). Predpokladalo sa, že dopamín prítomný v CNS je iba prekurzorom v biosyntéze noradrenalínu. Roku 1958 však Carlsson a spol. zistili, že v mozgu sa nachádza dopamín v oveľa vyššej koncentrácii, ako
by sa očakávalo, ak by bol iba prekurzorom noradrenalínu. Prelom vo
výskume dopamínergických neurónov (a katecholamínergických a sérotonínergických neurónov) nastal roku 1962, keď Falck a Hillarp vyvinuli
histoﬂuorescenčnú metódu na detekciu katecholamínov a sérotonínu
v nervovom tkanive (Falck a spol., 1962; Dahlstrom a Fuxe, 1999). Následne bola opísaná distribúcia dopamínu v mozgu mnohých druhov živočíchov. Vysoká koncentrácia dopamínu v oblasti bazálnych ganglií poukazovala na to, že dopamín je ako neurotransmiter významne zapojený
v regulácii extrapyramídových motorických funkcií (Roe, 1999; 2001b).
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Obr. 3.14 Schéma biosyntézy katecholamínov.

Na základe výsledkov dlhoročného štúdia úlohy dopamínu v extrapyramídových funkciách a v etiopatogenéze neuropsychiatrických ochorení
bola roku 2000 udelená A. Carlssonovi Nobelova cena (Carlsson, 2001a).
Dopamín vzniká z aminokyseliny tyrozínu. Biosyntéza dopamínu,
premena tyrozínu na DOPA, katalyzovaná enzýmom tyrozínhydroxylázou a premena DOPA na dopamín, katalyzovaná enzýmom dekarboxyláxou L-aromatických aminokyselín, prebieha v cytoplazme (obr. 3.14,
3.15). Syntetizovaný dopamín sa následne transportuje vezikulárnym
monoamínergickým transportérom do sekrečných vezikúl. Po depolarizácii nervového zakončenia sa dopamín z vezikúl uvoľňuje do synaptickej
štrbiny. Pôsobí na postsynaptické aj presynaptické dopamínergické metabotropné receptory, ktoré sa rozdeľujú do dvoch hlavných skupín,
„D1 -likeÿ a „D2 -likeÿ (tab. 3.5). Účinok dopamínu sa ukončuje jeho
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Obr. 3.15 Schematické znázornenie noradrenalínergického nervového zakončenia. Enzýmy biosyntézy noradrenalínu, TH (tyrozínhydroxyláza), AADC (dekarboxyláza aromatických aminokyselín) a DBH (dopamín-β -hydroxyláza) sa
syntetizujú v tele neurónu a axónový transport ich prenáša do oblasti nervového zakončenia. Tieto enzýmy v nervovom zakončení syntetizujú z tyrozínu neurotransmiter noradrenalín (NA), ktorý je uskladnený v sekrečných vezikulách.
Po depolarizácii presynaptickej oblasti vplyvom akčného potenciálu dochádza
k vzostupu intracelulárnej koncentrácie Ca2+ . Zvýšená koncentrácia vápnika
v presynaptickej oblasti vyvolá kaskádu dejov, ktorých výsledkom je fúzia vezikúl obsahujúcich neurotransmiter s presynaptickou membránou neurónu, čím
sa noradrenalín uvoľní do synaptickej štrbiny. Neurotransmiter pôsobí na postsynapticky lokalizované receptory, čím vyvoláva zmeny v postsynaptickej oblasti neurónu. Zároveň môže pôsobiť aj na presynapticky lokalizované autoreceptory. Pôsobenie neurotransmitera je ukončené jeho spätným vychytaním do
presynaptického nervového zakončenia noradrenalínovým transportérom (NET;
uptake-1) alebo do postsynaptického priestoru (uptake-2). Noradrenalín spätne
vychytaný do nervového zakončenia je buď metabolizovaný, alebo prostredníctvom vezikulárneho monoamínového transportéra (VMAT) prenesený do vezikúl, čo umožňuje jeho ďalšie použitie.

enzymatickou premenou prostredníctvom extracelulárne lokalizovaného
enzýmu katechol-O-metyltransferázy (COMT), ako aj spätným vychytaním prostredníctvom dopamínového transportéra, ktorý premiestňuje
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dopamín späť do presynaptického nervového zakončenia. Spätne vychytaný dopamín sa metabolizuje enzýmom monoaminooxidázou (MAO),
ktorý sa nachádza na membránach mitochondrií (obr. 3.16) (Webster,
2001).

„D1 -like“

D1A

Gs

↑AC ↑cAMP

↑[Ca2+ ]i

D5

Metabotropné

D2

D2S

↑gK+ ↓[Ca2+ ]i

D2L
„D2 -like“

Gi/o ↓AC ↓cAMP
D3

↓[Ca2+ ]i

D4

Tabuľka 3.5 Klasiﬁkácia receptorov pre dopamín a mechanizmy transdukcie
signálu. Predpokladá sa, že súčasná aktivácia receptorov D1 a D2 môže viesť
k aktivácii PLC a následnému vzostupu intracelulárnej koncentrácie Ca2+ (Lee
a spol., 2004).

Aj keď len približne jeden z každého milióna neurónov syntetizuje
dopamín ako svoj neurotransmiter, dopamín sa uvoľňuje takmer na
všetkých úrovniach CNS. Dopamín slúži ako neurotransmiter vo viacerých významných dráhach CNS. Na periférii moduluje dopamín hlavne
činnosť obličiek (Siegel a spol., 2006).
Dopamínergické neuróny sa nachádzajú v oblastiach od pons až po
bulbus olfactorius (A8-16). Dopamínergické neuróny v strednom mozgu
tvoria tri zoskupenia (A8, A9 a A10) s neostrým ohraničením. Dopamínergické neuróny A9 sú lokalizované v oblasti substantia nigra, prevažne
v časti pars compacta. Väčšina buniek skupiny A10 sa premieta do ventrálnej tegmentálnej oblasti. Neuróny skupín A11-A15 sú lokalizované
v medzimozgu. A12 neuróny sa nachádzajú v nucleus arcuatus. V bulbus olfactorius sa nachádzajú dopamínergické neuróny označované ako
A16. Aj niektoré bunky sietnice využívajú dopamín ako neurotransmiter (A17). Dopamínergické neuróny vytvárajú niekoľko hlavných dopa-
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Obr. 3.16 Schéma metabolizmu dopamínu. COMT – katechol-O-metyltransferáza; DOPAC – kyselina dihydroxyfenyloctová; MAO – monoaminooxidáza (modiﬁkované podľa Purves a spol., 2001; Webster, 2001).

mínergických dráh, ktoré možno na základe dĺžky axónov dopamínergických neurónov rozdeliť na ultrakrátke, stredné (intermediálne) a dlhé
(obr. 3.17) (Maršala, 1985).
Ultrakrátke dopamínergické dráhy: nachádzajú sa v sietnici medzi
vnútornou jadrovou a vnútornou plexiformnou vrstvou (A17) a v bulbus
olfactorius (A16; periglomerulárne bunky) (Ganong, 2005).

Intermediárne dopamínergické dráhy:

• tuberoinfundibulárna dráha, ktorú tvoria axóny neurónov lokalizovaných v nucleus arcuatus a nucleus periventricularis, ktoré
inervujú oblasť eminentia mediana; dopamín uvoľnený z nervových zakončení do portálnej cirkulácie hypotalomo-hypofýzového
systému pôsobí v adenohypofýze ako prolaktostatín (obr. 3.17D);
• incertohypotalamický systém: spája hypotalamus a laterálne septálne jadrá,
• medulárna periventrikulárna skupina: bunky roztrúsených v okolí tretej a štvrtej komory (Ganong, 2005).
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Obr. 3.17

Schematické znázornenie lokalizácie dopamínergických neurónov
a dopamínergických dráh v mozgu. A8 – ncl. reticularis pontis oralis,
A9 – substantia nigra, pars compacta, A10 – area ventralis tegmenti (Tsai),
A11 – ncl. premamillaris dorsalis, A12 – ncl. infundibularis (arcuatus), A13 – zona
incerta, A14 – area hypothalamica anterior, A15 – area preoptica, A16 – bulbus
olfactorius; (A) – nigrostriatálna dráha; (B) – mezokortikálna dráha; (C) – mezolimbická dráha; (D) – tuberoinfundibulárna dráha; (E) – spinálne dráhy (modiﬁkované podľa Petrovický, 2002).

Dopamínové systémy s dlhými axónmi:

• nigrostriatálna dráha, ktorú tvoria axóny neurónov substantia
nigra, pars compacta, sa zúčastňuje na regulácii motoriky prostredníctvom modulácie činnosti bazálnych ganglií (obr. 3.17A);
• mezokortikálna dráha, ktorú vytvárajú axóny neurónov area ventralis tegmenti, difúzne inervuje oblasti predného mozgu (napr.
prefrontálny, cingulárny a peririnálny kortex) a zúčastňuje sa na
modulácii kognitívnych procesov (obr. 3.17B);
• mezolimbická dráha, ktorú tvoria axóny neurónov area ventralis tegmenti, inervuje amygdalu, hipokampus, septum, nucleus
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accumbens a tuberculum olfactorium; zúčastňuje sa na regulácii
viacerých behaviorálnych funkcií, ako napríklad vnímanie príjemných pocitov a eufórie po aplikácii návykových látok, ako aj na
delúziách a halucináciách počas psychózy (obr. 3.17C);

• spinálna dráha, ktorá vychádza prevažne z A11-neurónov, inervuje hlavne zadné rohy miechy a zúčastňuje sa prevažne
na descendentnej modulácii prenosu nociceptívnych informácií
(obr. 3.17E) (Moore, 1987; Ganong, 2005; Chinta a Andersen,
2005; Siegel a spol., 2006).
Dopamínergické neuróny sa zúčastňujú na procesoch motivácie
a odmeňovania, konsolidácie pamäte a učenia, na regulácii sekrécie
hypotalamo-hypofýzového systému (napr. dopamín, ako prolaktostatín, inhibuje vyplavovanie prolaktínu), na regulácii motorických funkcií a procesoch prenosu a spracovania nociceptívnych signálov (Wise,
2004).
Patologické narušenie dopamínergických buniek substantia nigra
a nedostatok dopamínu v oblasti bazálnych ganglií sa preukazuje u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Predpokladá sa účasť dysfunkcie
dopamínergického systému v etiopatogenéze Huntingtonovej choroby,
schizofrénie, depresie, Tourettovho syndrómu, látkovej závislosti, porúch príjmu potravy a porúch pozornosti (Nieoullon, 2002; Bozzi
a Borrelli, 2006).

Noradrenalín
Noradrenalín bol identiﬁkovaný roku 1946 ako neurotransmiter v sympatikovom nervovom systéme (von Euler, 1946). O dva roky neskôr
Ahlquist uviedol koncept α- a β -adrenergických receptorov (Ahlquist,
1948). Roku 1954 Vogt rozšírila koncept noradrenalínu ako neurotransmitera dôkazom jeho prítomnosti v CNS (Ramachandran, 2002). Za objasnenie procesov biosyntézy noradrenalínu získal Julius Axelrod roku
1970 Nobelovu cenu (Axelrod, 1971).
Noradrenalín sa syntetizuje z dopamínu nachádzajúceho sa v cytoplazme enzýmom dopamín-β -hydroxylázou, ktorý je lokalizovaný na
membráne sekrečných vezikúl (obr. 3.15). Z vezikúl uvoľnený noradrenalín pôsobí v synaptickom priestore na postsynaptické a presynaptické adrenergické receptory, ktoré sa rozdeľujú do dvoch hlavných
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skupín (α a β ), pričom sa ďalej delia na viacero podtypov (tab. 3.6)
(Hein a Kobilka, 1995; Civantos Calzada a spol., 2001; Kirstein a Insel, 2004). Účinok noradrenalínu je ukončený jeho enzymatickou premenou prostredníctvom extracelulárne lokalizovaného enzýmu COMT,
ako aj spätným vychytaním prostredníctvom noradrenalínového transportéra, ktorý premiestňuje noradrenalín späť do presynaptického nervového zakončenia. Spätne vychytaný noradrenalín sa metabolizuje enzýmom MAO (obr. 3.18) (Webster, 2001).

α1A
α1

α1B

Gq/11

↑PLC ↑DAG

↑[Ca2+ ]i

↑IP3

α1D
α2A

Metabotropné

α2

α2B

Gi /Go

↓AC ↓cAMP

↑gK+ ↓[Ca2+ ]i

Gs

↑AC ↑cAMP

↑[Ca2+ ]i ↓gK+

α2C
β1
β2
β3

Tabuľka 3.6 Klasiﬁkácia receptorov pre noradrenalín a adrenalín a mechanizmy
transdukcie signálu.

Noradrenergické neuróny sa nachádzajú v predĺženej mieche a moste. Neuróny skupiny A1 sú lokalizované v dolnej časti predĺženej miechy
v okolí nucleus funiculi lateralis a šíria sa dorzomediálnym smerom do
laterálnej časti retikulárnej formácie. Bunky A2 ležia v oblasti kaudálnej časti nucleus tractus solitarii. Skupina A3 sa dokázala u potkanov,
jej výskyt v mozgu primátov sa nepotvrdil. Neuróny A4 tvoria subependýmový pruh, ktorý sa rozprestiera súbežne s vláknami pedunculus
cerebellaris superior a pri prednom okraji sa spája so skupinou A6. Väčšina noradrenalínu v mozgu sa syntetizuje v bunkách locus coeruleus
(A6). Neuróny A5 sú roztrúsené v okolí nucleus nervi facialis a v okolí
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Obr. 3.18

Schéma metabolizmu noradrenalínu. COMT – katechol-O-metyltransferáza; MAO – monoaminooxidáza (modiﬁkované podľa Purves a spol.,
2001; Webster, 2001).

horného olivarného komplexu. Skupina neurónov A7 sa nachádza v rostrálnej časti retikulárnej formácie v moste (Maršala, 1985). Noradrenalín sa uvoľňuje takmer na všetkých úrovniach CNS a v mieche. Na
periférii sa noradrenalín syntetizuje v dreni nadobličiek a sympatikových nervových zakončeniach (Siegel a spol., 2006).
V mozgu možno rozlíšiť dve hlavné dráhy, ktoré vytvárajú axóny
noradrenalínergických neurónov, ventrálny a dorzálny noradrenergický
zväzok (obr. 3.19) („ventral and dorsal noradrenergic bundlesÿ):

• Axóny vytvárajúce dorzálny zväzok vychádzajú prevažne z neurónov locus coeruleus. Nervové dráhy dorzálneho zväzku v diencefale vytvárajú tzv. „medial forebrain bundleÿ, ktorý sa zúčastňuje
na inervácii hypotalamu, hipokampu a telencefala.
• Axóny ventrálne lokalizovaných noradrenalínergických neurónov
vytvárajú ventrálny zväzok, ktorý v strednom mozgu vytvára
centrálny tegmentový trakt („central tegmental tractÿ), ktorý
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Obr. 3.19 Schematické znázornenie lokalizácie noradrenalínergických neurónov
a noradrenalínergických dráh v mozgu. A1 – ncl. reticularis lateralis et parvocellularis; A2 – ncl. tractus solitarii; A4 – substantia grisea centralis, pars caudalis; A5 – ncl. reticularis parvocellularis, pars ventralis; A6 – locus coeruleus; A7 –
ncl. reticularis parvocellularis; (A) – dorsal noradrenergic bundle; (B) – ventral
noradrenergic bundle; (C) – medial forebrain bundle; (D) – central tegmental
tract; (E) – spinálne dráhy (modiﬁkované podľa Petrovický, 2002).

inervuje hypotalamus. Niektoré axóny prebiehajúce v centrálnom
tegmentálnom trakte prechádzajú do „medial forebrain bundleÿ.

• Neuróny locus coeruleus a iných noradrenalínergických skupín
(napr. A5 a A7) inervujú aj miechu a mozoček (Siegel a spol.,
2006).
Noradrenalínergické neuróny sa zúčastňujú na regulácii procesov
bdenia a spánku, pamäte a učenia, motorických funkcií, stresovej
reakcie, bolesti a regulácii sekrécie hypotalamo-hypofýzového systému
(Goldstein, 2001; Mravec a Kiss, 2004). Najvýznamnejšou oblasťou
modulujúcou uvedené procesy je locus coeruleus (podrobnejšie pozri
Aston-Jones a Cohen, 2005).
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Predpokladá sa, že dysregulácia činnosti neurónov locus coeruleus
sa môže zúčastňovať v etiopatogenéze ochorení CNS, medzi ktoré patria
poruchy pozornosti, spánku a bdelosti a afektívne poruchy (Berridge
a Waterhouse, 2003).

Adrenalín
Roku 1895 Oliver a Schafer opísali pôsobenie „aktívnej zložkyÿ drene
nadobličky (Garcia-Sainz, 1995). O dva roky neskôr Abel a Crawford
izolovali adrenalín a zaviedli pojem epinefrín. V rokoch 1901–1902 Takamine a Aldrich izolovali adrenalín aj v kryštalickej forme a následne
bola opísaná jeho štruktúra a zavedený pojem adrenalín (Davenport,
1982; Parascandola a spol., 1987).
Adrenalín sa syntetizuje z noradrenalínu. Noradrenalín sa transportuje z vezikúl do cytoplazmy a enzým fenyletanolamín-N-metyltransferáza ho premieňa na adrenalín (obr. 3.14). Následne je adrenalín umiestnený do sekrečných vezikúl. Predpokladá sa, že uvoľnenie, pôsobenie na
receptory, ako aj ukončenie účinku adrenalínu prebieha podobne ako pri
noradrenalíne (obr. 3.20) (Flatmark, 2000).

Obr. 3.20 Schéma metabolizmu adrenalínu. COMT – katechol-O-metyltransferáza (modiﬁkované podľa Goldstein, 2001).

Hlavným zdrojom adrenalínu v organizme sú chrómaﬁnné bunky
drene nadobličiek. Adrenalín uvoľnený z nadobličiek do cirkulácie stimuluje adrenergické receptory buniek jednotlivých orgánov (tab. 3.6)
(Siegel a spol., 2006).
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Okrem drene nadobličiek sa adrenalín syntetizuje aj bunkami CNS.
Neuróny, ktoré syntetizujú adrenalín, sú lokalizované v dolnej časti mozgového kmeňa (obr. 3.21). Väčšina adrenalínergických dráh sa pravdepodobne tvorí axónmi C1-neurónov. Ascendentné adrenalínergické dráhy
vychádzajúce z neurónov C1, C2 a C3 inervujú prevažne locus coeruleus, periakvaduktálnu šedú hmotu a hypotalamus. Tieto dráhy prebiehajú prevažne vo ventrálnom noradrenalínergickom zväzku. Descendentné adrenalínergické dráhy sa pravdepodobne zúčastňujú na priamej inervácii sympatikových pregangliových neurónov, čo vytvára anatomický podklad pre možnú reguláciu aktivity sympatikoadrenálneho
systému adrenalínergickými neurónmi mozgového kmeňa (Goldstein,
2001).

Obr. 3.21

Schematické znázornenie lokalizácie noradrenalínergických neurónov a noradrenalínergických dráh v mozgu. C1 – ncl. reticularis lateralis
et parvocellularis; C2 – ncl. tractus solitarii; C3 – ncl. prepositus hypoglossi.
A – ascendentné adrenalínergické dráhy; B – spinálne dráhy (modiﬁkované podľa
Petrovický, 2002).

Adrenalín sa v CNS vyskytuje iba v nízkych koncentráciách. Je to
podmienené tým, že adrenalínergických neurónov je v mozgu relatívne
málo len niekoľko tisíc (Gai a spol., 1993). Ascendentná adrenalínergická
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inervácia hypotalamu sa zúčastňuje na prenose informácií o pôsobení
stresorov do hypotalamu, čím sa významne zapája do neuroendokrinnej
stresovej odpovede (Goldstein, 2001).
Predpokladá sa, že adrenalínergická inervácia sympatikových pregangliových neurónov vychádzajúca z C1-neurónov sa zúčastňuje na
modulácii činnosti sympatikoadrenálneho systému hlavne počas záťažových situácií (Schreihofer a spol., 2000).

Sérotonín
Roku 1948 Rapport a spol. izolovali z krvných doštičiek látku, ktorá
spôsobovala vazokonstrikciu. Na základe tejto vlastnosti bola označená
ako sérotonín (Rapport a spol., 1948). Roku 1953 Twarog a Page dokázali výskyt sérotonínu aj v CNS (Twarog a Page, 1953).
Sérotonín (5-hydroxytryptamín, 5-HT) sa syntetizuje z aminokyseliny tryptofán nachádzajúcej sa v potrave. V prvom kroku biosyntézy vzniká z tryptofánu pôsobením enzýmu tryptofánhydroxylázy
5-hydroxytryptofán. Účinkom enzýmu dekarboxylázy L-aromatických
aminokyselín z neho vzniká sérotonín, ktorý je umiestnený v sekrečných
vezikulách (obr. 3.22). Uvoľnený sérotonín pôsobí na postsynaptické aj
presynaptické sérotonínergické receptory. Jeho účinok sa ukončuje činnosťou sérotonínového transportéra, ktorý sérotonín premiestňuje späť
do presynaptického nervového zakončenia. Sérotonín sa metabolizuje
enzýmom MAO. Enzým COMT sa nezúčastňuje na metabolizme sérotonínu (Webster, 2001).
Periférne sa sérotonín nachádza okrem neurónov a enterochrómaﬁnných buniek GIT aj v trombocytoch a žírnych bunkách (Kim a Camilleri, 2000). Periférne uvoľnený sérotonín však neprechádza hematoencefalickou bariérou (podobne ako neprechádzajú ani iné biogénne
amíny pôsobiace ako neurotransmitery). Sérotonín sa uvoľňuje takmer
na všetkých úrovniach CNS. V mozgu sa nachádza približne 1 milión sérotonínergických neurónov. Každý sérotonínergický neurón ovplyvňuje
približne 500 000 neurónov. Sérotonín pôsobí prostredníctvom ionotropných a metabotropných receptorov (tab. 3.7) (Barnes a Sharp, 1999).
Receptory pre sérotonín majú najväčšie množstvo podtypov spomedzi
všetkých receptorov pre monoamíny (Hannon a Hoyer, 2002).
Sérotonínergické neuróny sa nachádzajú v ohraničených oblastiach
mozgového kmeňa (obr. 3.23). Väčšina neurónov syntetizujúcich séroto-
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Obr. 3.22 Schéma syntézy a metabolizmu sérotonínu. MAO-A – monoaminooxidáza A (modiﬁkované podľa Purves a spol., 2001).

nín sa nachádza v mediálnej a paramediálnej pozdĺžnej zóne. Sérotonínergické neuróny sú lokalizované v relatívne ohraničených oblastiach,
v nuclei raphes (Maršala, 1985; Siegel a spol., 2006).
Axóny sérotonínergických neurónov vytvárajú ascendentné aj descendentné dráhy: ventrálna ascendentná dráha, dorzálna ascendentná
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5-HT3A

Ionotropné

5-HT3

↑gNa+ ↑gK+

5-HT3B
5-HT3C

↑gK+

5-HT1A
5-HT1B
5-HT1

5-HT1D

Gi/o

↓cAMP

Gq/11

↑PLC

Gs

↑cAMP

5-HT5A

Gi/o ?

↓cAMP

5-HT5B

?

5-HT1E
5-HT1F
5-HT2A

Metabotropné

5-HT2

5-HT2B

↓gK+ ↑[Ca2+ ]i

5-HT2C
5-HT4

5-HT5

5-HT6

Gs

↑cAMP

5-HT7

Gs

↑cAMP

Tabuľka 3.7 Klasiﬁkácia receptorov pre sérotonín a mechanizmy transdukcie
signálu.

dráha, cerebelárna dráha, descendentná propriobulbárna dráha, bulbospinálne dráhy (Maršala, 1985).
Sérotonínergické neuróny sa zúčastňujú na regulácii procesov bdenia a spánku, cirkadiánnych rytmov, bolesti, príjmu potravy, sexuálneho správania, neurotrofných procesoch (maturácia a vývoj mozgu
– synaptická plasticita, dĺžka dendritov, cytoskeletálna architektúra)
(Azmitia, 1999). Činnosť sérotonínergických neurónov modulujú via-
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Obr. 3.23

Schematické znázornenie lokalizácie sérotonínergických neurónov a sérotonínergických dráh v mozgu. B1 – ncl. raphealis pallidus; B2 – ncl.
raphealis parvus; B3 – ncl. raphealis magnus; B4 – ncl. raphealis pallidus;
B5 – ncl. raphealis pontis; B6 – ncl. raphealis dorsalis; B7 – ncl. raphealis dorsalis;
B8 – ncl. linearis caudalis; B9 – ncl. pontis oralis (modiﬁkované podľa Petrovický,
2002).

ceré neuropeptidy (napr. substancia P, CRH) (Valentino a Commons,
2005).
Patologické narušenie sérotonínergického systému sa predpokladá
napríklad pri depresívnej poruche, anxiete a migréne (Ressler a Nemeroﬀ, 2000).

Histamín
V 50. rokoch 20. storočia sa začal študovať vplyv antihistamínergickej
aktivity neuroleptík a antidepresív na behaviorálne funkcie. V druhej
polovici 70. rokov bol opísaný histamínergický systém mozgu (Schwartz,
1975; Schwartz a spol., 1976; Parsons a Ganellin, 2006).
Histamín sa syntetizuje z aminokyseliny histidín enzýmom histidíndekarboxylázou (obr. 3.24). V súčasnosti sú známe štyri histamínergické
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receptory H1 –H4 . V mozgu bola dokázaná prítomnosť H1 –H3 receptorov (tab. 3.8) (Hill a spol., 1997; Parsons a Ganellin, 2006).

Obr. 3.24 Schéma syntézy a metabolizmu histamínu. MAO-B – monoaminooxidáza B (modiﬁkované podľa Purves a spol., 2001, Webster, 2001).

H1

Gq/11

↑PLC ↑DAG ↑IP3

H2

Gs

↑AC ↑cAMP ↑PKA

H3

Gi /Go

↑AC ↑cAMP

H4

Gi /Go

↑AC ↑cAMP

↑[Ca2+ ]i

Metabotropné
↓[Ca2+ ]i

Tabuľka 3.8 Klasiﬁkácia receptorov pre histamín a mechanizmy transdukcie
signálu (modiﬁkované podľa Haas a Panula, 2003; de Esch a spol., 2005).
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Podobne ako iné biogénne amíny aj histamín sa uvoľňuje takmer na
všetkých úrovniach CNS. V CNS sa nachádzajú histamínergické neuróny v ohraničenej oblasti hypotalamu. Na periférii histamín obsahujú
žírne bunky a bazoﬁly (Webster, 2001).
Histamínergický systém mozgu tvorí skupina neurónov v nucleus tuberomamillaris hypotalamu, ktoré vysielajú axóny takmer do všetkých
oblastí CNS. Predpokladá sa, že axóny histamínergických neurónov vytvárajú dve ascendentné a najmenej jednu descendentnú dráhu, ktoré
inervujú oblasti mozgu a miechy (obr. 3.25) (Siegel a spol., 2006).

Obr. 3.25

Schematické znázornenie lokalizácie histamínergických neurónov
a histamínergických dráh v mozgu. E – ncl. tuberomamillaris; A – ascendentné
dráhy inervujúce predný mozog; B – descendentné dráhy inervujúce mozgový
kmeň a mozoček; C – spinálne dráhy (modiﬁkované podľa Petrovický, 2002).

Histamínergický systém má dôležitú úlohu v regulácii cyklov spánok – bdenie, energetickej a endokrinnej homeostáze, v regulácii telesnej teploty, v modulácii synaptickej plasticity a učenia, v procesoch
spracovania nociceptívnych signálov, príjme potravy a v regulácii sekrécie hypotalamo-hypofýzového systému (Passani a spol., 2000; Brown
a spol., 2001; Haas a Panula, 2003; Siegel a spol., 2006). Predpokladá

3 Malomolekulové neurotransmitery

85

Obr. 3.26 Štruktúrne vzorce ATP a adenozínu (Webster, 2001).

sa, že histamín má aj dôležitú úlohu v inhibícii vzniku záchvatových
stavov vo vyvíjajúcom sa mozgu (Yokoyama, 2001).
Uvažuje sa, že histamínergický systém sa môže zúčastňovať v etiopatogenéze niektorých ochorení CNS, ako sú napr. Alzheimerova choroba
a schizofrénia (Fernandez-Novoa a Cacabelos, 2001).

Iné malomolekulové neurotransmitery
Okrem excitačných a inhibičných aminokyselín, acetylcholínu a biogénnych amínov neuróny využívajú na prenos signálov aj iné látky s malou
molekulou. Do tejto skupiny sa zaraďujú aj niektoré chemické látky,
ktoré nespĺňajú všetky charakteristiky klasických neurotransmiterov
(napr. oxid uhoľnatý, oxid dusnatý, hydrogénsulfát) (Snyder a Ferris,
2000; Boehning a Snyder, 2003).

Puríny
Puríny, ATP a adenozín (obr. 3.26) majú centrálnu úlohu v energetickom metabolizme organizmov. Pravdepodobne preto sa úloha purínov
ako neurotransmiterov rozpoznala až neskôr (Siegel a spol., 2006).
ATP a produkt jeho metabolizmu, adenozín, sa uvoľňujú niektorými
neurónmi prevažne ako kotransmitery (kotransmiter – látka uvoľňovaná
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z neurónu spolu s iným neurotransmiterom). Puríny sa napríklad uvoľňujú z autonómnych neurónov (inervujúcich vas deferens, močový mechúr, svalstvo srdca), z nervových pletení gastrointestinálneho traktu
a niektorými neurónmi CNS (Kandel a spol., 2000).
Receptory pre ATP sa rozdeľujú na ionotropné (P2X ) a metabotropné (P2Y ) (Khakh a spol., 2001; North, 2002). Doteraz bolo opísaných sedem podtypov P2X a najmenej päť podtypov P2Y receptorov
(tab. 3.9) (Ralevic a Burnstock, 1998; Illes a Ribeiro, 2004).
Adenozín pôsobí prostredníctvom adenozínových receptorov A1 ,
A2A , A2B alebo A3 , ktoré sa nachádzajú aj v mozgu. Všetky adenozínové receptory sú spojené s G-proteínmi (tab. 3.10) (Fredholm a spol.,
2001).
ATP a adenozín majú pravdepodobne modulačný vplyv na synaptický prenos. Adenozín pôsobí vo všeobecnosti ako inhibičný neuromodulátor (Dunwiddie a Masino, 2001). ATP je pravdepodobne neurotransmiterom zodpovedným za prenos signálov z chemických senzorických neurónov informujúcich prevažne o koncentrácii CO2 a pH (Spyer
a spol., 2004). Predpokladá sa, že adenozín sa zúčastňuje na regulácii
prietoku krvi v mozgu (Phillis, 2004).

Neurosteroidy
Je známe, že steroidové látky syntetizované v endokrinných orgánoch
(napr. ováriá, nadobličky) môžu ovplyvňovať činnosť neurónov. V posledných desaťročiach sa však ukázalo, že aj priamo v mozgu dochádza
k syntéze steroidových látok, ktoré môžu pôsobiť ako neurotransmitery,
resp. neuromodulátory. Prekurzorom biosyntézy neurosteroidov je podobne ako aj pri iných steroidových látkach cholesterol (obr. 3.27). Steroidy syntetizované v nervovom systéme sa označujú ako neurosteroidy
(Compagnone a Mellon, 2000).
Podľa miesta syntézy sa steroidy rozdeľujú do troch skupín.

• syntetizované periférnymi endokrinnými žľazami:
– kortikosterón
– aldosterón
– estradiol
– testosterón
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Ionotropné

P2X1
P2X2
P2X3
P2X4
P2X5
P2X6
P2X7

Metabotropné

P2Y1
P2Y2
P2Y4
P2Y6
P2Y11

↑gNa+ ↑gK+ ↑[Ca2+ ]i

Gq/11 Gi
Gq/11 Gi/o
Gq/11 Gi
Gq/11
Gs

↑PLC
↑PLC
↑PLC
↑PLC
↑AC↑cAMP

Tabuľka 3.9 Klasiﬁkácia receptorov pre ATP a mechanizmy transdukcie signálu (modiﬁkované podľa Ralevic a Burnstock, 1998).

A1

Metabotropné

A2

A3

Gi/o /Gq

↓AC ↓cAMP
↑PLC

A2A

Gs

↑AC ↑cAMP

A2B

Gs

↑AC ↑cAMP

Gi/o

↓AC ↓cAMP

Tabuľka 3.10 Klasiﬁkácia receptorov pre adenozín a mechanizmy transdukcie
signálu (modiﬁkované podľa Ralevic a Burnstock, 1998).
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Obr. 3.27 Schéma biosyntézy neurosteroidov. 3β -HSD = 3β – hydroxysteroiddehydrogenáza; 3α-HSOR = 3α – hydroxysteroidoxidoreduktáza; 17 β HSOR = 17β -hydroxysteroidoxidoreduktáza (modiﬁkované podľa Schumacher
a spol., 2000).

• syntetizované na periférii aj v CNS:
– progesterón
– tetrahydroprogesterón (allopregnenolón)
• syntetizované v CNS:
– dehydroepiandrosterón (Webster, 2001).
Neurosteroidy sa zaraďujú k neuromodulátorom. Neurosteroidy neúčinkujú primárne prostredníctvom klasických nukleárnych receptorov
pre steroidové hormóny, ale prostredníctvom modiﬁkácie činnosti receptorov pre iné neurotransmitery (tab. 3.11) (Belelli a Lambert, 2005).
Experimentálne údaje poukazujú na to, že neurosteroidy majú významnú úlohu v modulácii veľkého spektra činností CNS:
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Receptor

Steroid

GABAA

3α,5α-tetrahydroprogesterón
3α,5β-tetrahydroprogesterón
3α,5α-tetrahydrodeoxykortikosterón
pregnenolón sulfát
dehydroepiandrosterón sulfát

nACh

progesterón
3α,5α-tetrahydroprogesterón

GlyR

progesterón
pregnenolón sulfát

5-HT3

estradiol (17α a β)
progesterón
testosterón
3α,5α-tetrahydroprogesterón
pregnenolón sulfát

NMDA

17β-estradiol
pregnanolón sulfát
pregnanolón hemisukcinát
pregnenolón sulfát

AMPA

pregnenolón sulfát

Kainate R

pregnenolón sulfát
17β-estradiol
progesterón

Oxytocín R

progesterón

σ1
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dehydroepiandrosterón sulfát
pregnenolón sulfát
progesterón

Tabuľka 3.11 Prehľad receptorov pre neurotransmitery, ktorých činnosť je modulovaná neurosteroidmi (modiﬁkované podľa Rupprecht a Holsboer, 1999).
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• modulácia činnosti receptorov pre iné neurotransmitery
(tab. 3.11),
• neuroprotekcia, indukcia rastu neuritov, dendritických tŕňov a synaptogenéza, zlepšenie pamäte (pregnenolón, dehydroepiandrosterón), modulácia spánku,
• predpokladá sa účasť neurosteroidov v procesoch únavy/vyčerpania počas tehotnosti, premenštruačnom syndróme, postpartálnej
depresii, epilepsii a depresii,
• hypnotický, anestetický, anxiolytický, antikonvulzívny, antipsychotický, antidepresívny efekt (Rupprecht a Holsboer, 1999).
• Uvažuje sa o tom, že neurosteroidové látky môžu tvoriť novú
skupinu liečiv ovplyvňujúcich rôzne funkcie nervového systému
(Melcangi a Panzica, 2006).

Plynné neurotransmitery
Poznatky získané v poslednom období naznačujú, že molekuly plynov
oxidu dusnatého (NO), oxidu uhoľnatého (CO) a hydrogénsulfátu (H2 S)
by mohli v nervovom systéme plniť funkciu neurotransmiterov, resp.
neuromodulátorov (Kimura, 2002). NO, CO ani H2 S však nespĺňajú
všetky charakteristiky klasických neurotransmiterov. Tieto neurotransmitery možno charakterizovať na základe ich vlastností nasledovne:

• sú to malé molekuly plynov,
• voľne prechádzajú biologickými membránami (z miesta svojej
syntézy difundujú do okolia; môžu sa uvoľňovať z postsynaptického neurónu a pôsobiť v presynaptickom nervovom zakončení,
čo je v protiklade k spôsobu, ktorým pôsobia klasické neurotransmitery),
• ich účinok nezávisí od membránových receptorov (nevyvolávajú
zmeny v aktivite neurónov väzbou na membránové receptory, ale
skôr zásahom do intracelulárnych dejov),
• sú endogénne enzymaticky syntetizované a ich produkcia je regulovaná,
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• neuróny obsahujúce enzýmy potrebné pre biosyntézy plynných
neurotransmiterov nie sú distribuované difúzne, ale skôr v deﬁnovaných oblastiach CNS,
• majú dobre deﬁnovateľné špeciﬁcké funkcie vo fyziologických koncentráciách (napr. modulácia synaptického prenosu),
• ich bunkový efekt môže, ale aj nemusí byť sprostredkovaný prostredníctvom druhých poslov; má však vždy špeciﬁcký bunkový
a molekulový cieľ (napr. NO a CO aktivujú KCa -kanály v plazmatickej membráne buď priamo, alebo prostredníctvom cGMP
dráhy) (Snyder a Ferris, 2000; Wang, 2002).
• Tieto „neštandardnéÿ vlastnosti molekúl NO, CO a H2 S sa zúčastňujú na tom, že sa plynné neurotransmitery môžu zúčastňovať na komplexných interakciách prebiehajúcich v nervovom
systéme (Boehning a Snyder, 2003).

Oxid dusnatý
NO je syntetizovaný z l-arginínu enzýmom NO-syntázou (NOS)
(obr. 3.28). V mozgu bola najvyššia koncentrácia NOS detegovaná v mozočku a hipokampe. Prekvapujúco nízka koncentrácia je v hypotalame
(Moncada a spol., 1997).
Na regulácii syntézy NO sa zúčastňuje glutamát, v menšej miere aj
iné neurotransmitery (napr. acetylcholín). Väzba glutamátu na NMDAreceptory aktivuje priamo, ako aj prostredníctvom iónov Ca2+ NOS,
čo vedie k zvýšenej syntéze NO. NO difunduje z miesta syntézy do
okolitých neurónov a stimuluje solubilnú guanylátcyklázu. Výsledkom
je zvýšenie množstva sekundárneho posla, cGMP, v neuróne (Snyder
a Ferris, 2000).
NO sa pravdepodobne zúčastňuje na procesoch spojených s vývojom mozgu, tvorbou pamäťových stôp a reguláciou správania prostredníctvom modulácie synaptickej plasticity. Počas ontogenézy nervového
systému je NO zapojený v procesoch modulujúcich arborizáciu dendritov. Predpokladá sa aj úloha NO v prenose nociceptívnych informácií,
v procesoch poškodenia, ale aj protekcie neurónov (Inglis a spol., 1998).
Experimentálne údaje poukazujú na to, že NO v oblasti nucleus paraventricularis a supraopticus hypotalamu môže zasahovať do regulácie
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Obr. 3.28 Schéma biosyntézy NO z l-arginínu (modiﬁkované podľa Moncada
a spol., 1997).

činnosti neuroendokrinného, ako aj autonómneho nervového systému
(Costa a spol., 1996). Viacero nálezov svedčí o zapojení NO v regulácii sekrécie GnRH z hypotalamu. NO pravdepodobne pôsobí tlmivo
na činnosť HPA osi. Napríklad inhibuje stimulačný vplyv IL-1, vazopresínu a zápalu na aktivitu HPA osi. NO týmto pôsobí prozápalovo,
pretože obmedzuje uvoľňovanie protizápalovo pôsobiacich kortikosteroidov z kôry nadobličiek. Predpokladá sa, že aj sekréciu prolaktínu
a rastového hormónu reguluje NO, pričom pravdepodobne moduluje ich
sekréciu pôsobením priamo v adenohypofýze. Moduláciou hypotalamového portálneho prietoku môže NO ovplyvňovať aj sekréciu vazopresína
a oxytocínu (Haddad a spol., 2002).
Viaceré pozorovania poukazujú aj na zapojenie NO v modulácii
behaviorálnych reakcií. Predpokladá sa, že NO ovplyvňuje motivačné
správania zahŕňajúce sexuálne a agresívne správania a správanie spojené s príjmom potravy. NO ovplyvňuje aj učenie a pamäť (Haddad
a spol., 2002).

3 Malomolekulové neurotransmitery

93

Experimentálne pozorovania poukazujú na to, že NO moduluje prenos signálov na všetkých úrovniach nervového systému, ktoré sa zúčastňujú na regulácii činnosti kardiovaskulárneho systému. NO moduluje procesy spojené s barorecepciou, centrálnym spracovaním signálov (napr. v nucleus tractus solitarii, nucleus paraventricularic), prenosom signálov sympatikovými a parasympatikovými kardiálnymi nervami, ako aj na úrovni vodivého systému srdca (Paton a spol., 2002).
Na inervácii ciev sa okrem klasických zložiek autonómneho systému zúčastňuje aj tzv. NANC-systém. Ako neurotransmitery NANCsystému slúžia viaceré neuropeptidy, ale aj NO. Práve nitrergická inervácia má veľmi významnú úlohu v regulácii cievneho tonusu. NO uvoľnený z nitrergických nervových zakončení aktivuje solubilnú guanylylcyklázu, čím dochádza k tvorbe cGMP v hladkom svalstve ciev a ich následnej relaxácii. Nitrergické nervy inervujú takmer všetky cievy v tele
(Toda a Okamura, 2003). NO uvoľnený z nervových zakončení v corpora cavernosae a v cievach penisu sa zúčastňuje na erekcii (Baranano
a spol., 2001).
NO ako významný neurotransmiter NANC-systému ovplyvňuje činnosť hladkého svalstva vnútorných orgánov. V gastrointestinálnom systéme pôsobí NO uvoľnený z nervových zakončení myenterického plexu
inhibične na činnosť hladkého svalstva. Niektoré nálezy poukazujú aj
na spoločnú biosyntézu NO a CO v neurónoch inervujúcich gastrointestinálny trakt, pričom tieto plynné neurotransmitery pôsobia ako
kotransmitery (Xue a spol., 2000).
Uvažuje sa o tom, že NO môže predstavovať integrujúcu molekulu, ktorá spája procesy aktivované „klasickouÿ chemickou transmisiou s transmisiou z monoamínergických synáps typu en passant (Kiss
a Vizi, 2001).
Úloha NO v etiopatogenéze ochorení CNS nie je jasná, ale predpokladá sa účasť na autoimunitnom poškodení CNS (skleróza multiplex, amyotroﬁcká laterálna skleróza) a v etiopatogenéze Parkinsonovej, Huntingtonovej a Alzheimerovej choroby (Esplugues, 2002). Experimentálne údaje poukazujú aj na zapojenie NO v procesoch spojených
s ischemickým poškodením neurónov (Snyder a spol., 1998).
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Oxid uhoľnatý
CO vzniká za fyziologických podmienok za účasti enzýmu hemoxygenázy 2, ktorá štiepi porfyrínový reťazec hému na biliverdín, z ktorého
následne vzniká enzymatickou premenou bilirubín (obr. 3.29). Experimentálne údaje poukazujú na to, že syntéza CO je aktivovaná kaskádou
procesov, ktoré nasledujú po vstupe Ca2+ do neurónu. Hemoxygenáza 2
je aktivovaná jednak priamo iónmi Ca2+ , jednak kalmodulínom, ktorý
naviazal Ca2+ , ktoré do stimulovaného neurónu vstúpilo. Uvoľňovanie
CO je teda dôsledkom príchodu akčného potenciálu do nervového zakončenia neurónu, z ktorého sa plynný neurotransmiter, resp. neuromodulátor uvoľňuje. Syntéza a uvoľňovanie CO preto odráža neurónálnu
aktivitu (Wickelgren, 2003). Podobne ako NO aj CO aktivuje enzým
guanylátcyklázu, čo vedie k zvýšenej syntéze cGMP ako druhého posla
(Snyder a Ferris, 2000).

Obr. 3.29 Schéma biosyntézy CO z hému (modiﬁkované podľa Snyder a Baranano, 2001).

Predpokladá sa, že CO je významný neuromodulátor v čuchovom
systéme, kde reguluje množstvo cGMP v neurónoch. V gastrointestinálnom trakte CO, ktorý sa syntetizuje v myenterickom plexe, moduluje
intestinálnu motilitu (Snyder a spol., 1998). Dokázalo sa, že CO je potrebný pre normálnu ejakuláciu u myší (Snyder a Ferris, 2000; Wickelgren, 2003). Prostredníctvom modulácie uvoľňovania vazopresínu sa CO
môže zúčastňovať aj na regulácii neuroendokrinnej stresovej odpovede
(Navarra a spol., 2000).
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Sírovodík
H2 S sa syntetizuje z cysteínu enzýmom cystatión-β -syntázou (obr. 3.30)
(Eto a Kimura, 2002). Predpokladá sa, že H2 S pôsobí podobne ako
iné plynné mediátory v nervovom systéme ako neuromodulátor (Wang,
2002; Kamoun, 2004).

Obr. 3.30

Schéma biosyntézy H2 S z cysteínu (modiﬁkované podľa Wang,

2002).

Experimentálne zistenia poukazujú na to, že H2 S vo fyziologických
koncentráciách zvyšuje neurotransmiterové procesy spojené s aktiváciou
NMDA-receptorov a facilituje indukciu dlhodobej potenciácie v hipokampe, pravdepodobne prostredníctvom cAMP (Kimura, 2000). Predpokladá sa, že H2 S sa zúčastňuje aj na modulácii činnosti HPA osi, čím
môže modulovať stresovú odpoveď (Navarra a spol., 2000).
Uvažuje sa, že u pacientov s Alzheimerovou chorobou dochádza
k zníženiu aktivity cystatión-β -syntázy. Poukazuje na to nález výrazne
nižších koncentrácií H2 S v mozgoch pacientov s Alzheimerovou chorobou. Predpokladá sa, že zníženie tvorby H2 S sa zúčastňuje na kognitívnom deﬁcite, ktorý sprevádza Alzheimerovu chorobu (Eto a spol.,
2002).

Prostaglandíny
Prostaglandíny sú metabolity kyseliny arachidónovej (obr. 3.31). Zaradenie prostaglandínov medzi neurotransmitery naráža na niekoľko ťažkostí. Aj keď sa nachádzajú v nízkom, ale detegovateľnom množstve
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v CNS, zdá sa, že sú skôr syntetizované v závislosti od aktuálnych potrieb nervového tkaniva, ako by mali byť preformované a uložené do
zásoby. Problémom je aj ich veľmi krátky biologický polčas (Webster,
2001).
Predpokladá sa, že prostaglandíny môžu participovať na regulácii
procesov spánku a bdenia, v centrálnej regulácii telesnej teploty, ale aj
v modulácii dlhodobých potenciálov zapojených v pamäťových procesoch a v procesoch neurotoxicity (Webster, 2001).

Obr. 3.31 Schéma biosyntézy prostaglandínov (modiﬁkované podľa Narumiya
a spol., 1999).

Kanabinoidy
Kanabinoidy syntetizované v organizme (endokanabinoidy) sú deriváty
kyseliny arachidónovej konjugované s etanolamínom alebo glycerolom
(obr. 3.32). Endogénne kanabinoidy sú signálnymi molekulami, ktoré
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sa objavili už vo včasnom evolučnom vývoji. Majú dôležité regulačné
funkcie v organizme u všetkých stavovcov. Endokanabinoidy boli detegované v mozgu, plazme a periférnych tkanivách. Kanabinoidy sa
v mozgu viažu na kanabinoidné receptory CB1 a CB2 , ktoré sú spojené s G-proteínom (tab. 3.12) (Howlett a spol., 2002).

Obr. 3.32 Štruktúrne vzorce endogénnych agonistov a exogénneho agonistu
kanabinoidných receptorov (Rodriguez de Fonseca a spol., 2004).

Predpokladá sa, že systém neurónov, ktoré uvoľňujú endokanabinoidy, zasahuje do regulácie odmeňovania, motivácie a emočnej homeostázy (Rodriguez de Fonseca a spol., 2005). Okrem toho sa uvažuje
o tom, že v hipokampe sa zúčastňujú na modulácii učenia a pamäte,
prostredníctvom bazálnych ganglií ovplyvňujú motorickú aktivitu a modulujú príjem potravy (Irving a spol., 2002).

Iné neurotransmitery obsahujúce aminoskupinu
Okrem klasických monoamínov (napr. dopamín, sérotonín, histamín) sa
predpokladá, že aj ďalšie molekuly obsahujúce aminoskupinu môžu pl-
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Metabotropné

CB1

Gi/o

↓AC ↓cAMP

CB2

Gi/o

↓AC ↓cAMP

non-CB1 /CB2

Gi/o ?

↓AC ↓cAMP ?

Tabuľka 3.12 Klasiﬁkácia receptorov pre kanabinoidy a mechanizmy transdukcie signálu. CB1 -receptory môžu za špeciﬁckých podmienok aktivovať aj
Gs -proteín, a to vtedy, keď sú súčasne aktivované ďalšie Gi/o -receptory (modiﬁkované podľa Mackie a Stella, 2006).

niť funkcie neurotransmiterov. Medzi tieto látky patrí DOPA a tzv. stopové amíny tryptamín, fenyletylamín, tyramín a oktopamín (obr. 3.33)
(Webster, 2001).
Stopové amíny, endogénne metabolity biogénnych amínov sa nachádzajú v nervovom systéme v nízkych koncentráciách. Ukázalo sa však, že
ich exogénne podanie vyvoláva zmeny v aktivite nervového systému. Dlhodobo sa uvažuje aj o ich možnej účasti na etiopatogenéze niektorých
ochorení CNS (napr. depresia, schizofrénia). Až v poslednom období
však boli identiﬁkované v CNS pre stopové amíny receptory spriahnuté
s G-proteínom (Lindemann a Hoener, 2005).
Zaujímavou molekulou, potenciálnym neurotransmiterom, resp.
neuromodulátorom je D-serín (aminokyseliny sú u vyšších organizmov
prevažne v L-konﬁgurácii). Predpokladá sa, že pôsobí prostredníctvom
NMDA-receptorov (Snyder a Kim, 2000; Wolosker a spol., 2002). Podobne ako pri D-seríne sa predpokladá, že aj D-aspartát by mohol slúžiť
ako neurotransmiter, resp. neuromodulátor (Boehning a Snyder, 2003).

L-DOPA
Experimentálne údaje poukazujú na to, že aj L-DOPA (obr. 3.14, 3.33),
prekurzor dopamínu, je potenciálnym neurotransmiterom, resp. neuromodulátorom (Misu a spol., 1996).
Predpokladá sa, že L-DOPA pôsobí ako neurotransmiter primárnych
nervových zakončení vedúcich informácie z baroreceptorov do nucleus
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Obr. 3.33 Schéma biosyntézy DOPA, tryptamínu, fenyletylamínu, oktopamínu
(A) a tyramínu (B) (modiﬁkované podľa Webster, 2001).

tractus solitarii (Misu a spol., 2003). Okrem toho sa predpokladá, že sa
L-DOPA môže zúčastňovať na procesoch oneskoreného zániku neurónov
v striate a CA1 oblasti hipokampu po pôsobení prechodnej ischémie
(Misu a spol., 2003).

Imidazolínový systém
Ukázalo sa, že klonidín (látka s antihypertenzívnym účinkom) sa viaže
okrem centrálnych α2 -receptorov aj na tzv. imidazolínové väzbové
miesta (Eglen a spol., 1998). V súčasnosti sa rozlišujú tri imidazolínové väzbové miesta na základe špeciﬁcity ligandov a subcelulárnej
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lokalizácie. Najlepšie sú charakterizované I1 -receptory, údaje týkajúce
sa I2 -väzbových miest sú kontroverznejšie. I3 -väzbové miesta, pri ktorých sa predpokladá, že sa zúčastňujú na regulácii sekrécie inzulínu
z β -buniek pankreasu, boli identiﬁkované iba nedávno (Morgan a Chan,
2001). I1 -receptory sa nachádzajú v rôznych častiach CNS. Nachádzajú sa v oblastiach mozgového kmeňa, ktoré sa zúčastňujú na regulácii krvného tlaku, ako aj v locus coeruleus (Hudson, 2000). Najvyššia koncentrácia I1 -receptorov je v striate, pallide, gyrus dentatus,
amygdale a substantia nigra. Predpokladá sa, že I2 -väzbové miesta sa
môžu nachádzať na enzýme monoaminooxidáza, ktorý sa zúčastňuje
na biodegradácii monoamínov. Ako o endogénnych ligandoch viažucich sa na imidazolínové receptory, resp. väzbové miesta, sa uvažuje
o agmatíne (vzniká dekarboxyláciou arginínu), tryptamíne, harmane,
kyseline ribotidimidazol-4-octovej a kyseline ribozidimidazol-4-octovej
(obr. 3.34) (Reis a Regunathan, 2000; Head, 2003; Dardonville a Rozas,
2004; Prell a spol., 2004). Experimentálne údaje poukazujú na antidepresívny, anxiolytický, protizápalový, antiproliferačný a neuroprotektívny účinok agmatínu. Či sú však všetky tieto účinky sprostredkované
väzbou agmatínu na imidazolínové receptory alebo väzbou na iný typ
receptorov, nie je zatiaľ známe (Holt, 2003).

Obr. 3.34 Štruktúrne vzorce endogénnych ligandov pre imidazolínové receptory (Hudson, 2000; Prell a spol., 2004).

3 Malomolekulové neurotransmitery

101

Viaceré experimentálne údaje poukazujú na pozitívny vplyv imidazolínov v liečbe závislosti. Klonidín je efektívny napríklad v liečbe
závislosti od nikotínu a opiátov (Kleber, 2003; Gourlay a spol., 2004).
Predpokladá sa, že uvedený efekt klonidínu môže byť sprostredkovaný
aktiváciou imidazolínových a adrenergických receptorov vo VTA, oblasti kľúčovo zapojenej v procesoch vzniku závislosti (Georges a AstonJones, 2003).

Peptidové („veľkomolekulovéÿ)
neurotransmitery
B. Mravec

Prenos signálov prostredníctvom molekúl peptidov je charakteristický pre endokrinný systém. Ako prvé boli charakterizované jednotlivé
neuropeptidy ako hormóny hypofýzy a periférnych tkanív (napr. v gastrointestinálnom trakte) (Rehfeld, 1998). Neskôr sa dokázalo, že mnoho
peptidov spĺňa charakteristiky neurotransmiterov. V súčasnosti je známych viac ako 50 rôznych neuropeptidov (tab. 2.3).
Termín neuropeptidy v jeho súčasnom význame prvýkrát použili
roku 1971 na pomenovanie fragmentov peptidových hormónov, ktoré
síce stratili hormonálnu aktivitu, ale boli schopné ovplyvniť správanie.
Moderná deﬁnícia hovorí, že neuropeptid je peptid prítomný v nervovom systéme, ktorý má biologické účinky, ak sa podáva exogénne
(Klavdieva, 1995).
Vo výskume neuropeptidov mali významnú úlohu práce Ramona
y Cajala, ktorý opísal nervové dráhy z jadier hypotalamu do zadného
laloka neurohypofýzy. Poznatky, ktoré vyplynuli z obsiahlej práce, ktorú
uskutočnili Geoﬀrey Harris, ako aj iní vedci v 50. rokoch 20. storočia,
preukázali, že funkciu adenohypofýzy reguluje hypotalamus prostredníctvom tzv. hypotalamických faktorov. Na konci 60. a na začiatku
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70. rokov sa dokázalo, že hypotalamické faktory sú peptidy. Významný
prelom vo výskume neuropeptidov znamenali nálezy dokazujúce, že neuróny hypotalamu syntetizujúce vazopresín a oxytocín, okrem neurohypofýzy, vysielajú axóny aj do extrahypotalamických oblastí nervového systému. Ďalším dôležitým objavom bolo zistenie, že neuropeptidy a klasické neurotransmitery (napr. noradrenalín) sú kolokalizované v tých istých neurónoch. Navyše sa ukázalo, že syntéza niektorých
(napr. opioidových peptidov) prebieha nielen v mozgu, ale aj v periférnych tkanivách (Landgraf a Neumann, 2004).
Peptidové neurotransmitery spĺňajú viacero (niektoré všetky) kritérií potrebných na ich zaradenie medzi neurotransmitery. V porovnaní s malomolekulovými neurotransmitermi sú však rozdiely v biosyntéze a uvoľňovaní peptidových neurotransmiterov. Medzi charakteristiky peptidových neurotransmiterov patrí (Kandel a spol., 2000):

• sú syntetizované v tele neurónu, kde sa nachádza potrebný syntetický aparát (malomolekulové neurotransmitery sú syntetizované
v nervovom zakončení),
• jeden gén môže kódovať viacero typov neuropeptidov, ktoré
vznikajú na základe rozdielneho enzymatického spracovania produktu tohto génu (napr. neuropeptidy zo skupiny proopiomelanokortínov),
• sú prítomné v tkanivách v omnoho nižších koncentráciách v porovnaní s klasickými neurotransmitermi,
• je potrebná vyššia frekvencia vzruchov, aby došlo k ich uvoľneniu
z neurónov,
• enzymatickou konverziou neuropeptidov (napr. opioidov, tachykinínov, CGRP) môžu vznikať fragmenty so zachovanou, alebo
modiﬁkovanou biologickou aktivitou (Hallberg a Nyberg, 2003).
Novšie pozorovania naznačujú, že neuropeptidy sa môžu v mozgu
uvoľňovať často z dendritov. Neuropeptidy potom môžu difundovať do
okolia a pôsobiť aj na neuróny vzdialené od miesta ich uvoľnenia (Morris
a Ludwig, 2004; Ludwig a Leng, 2006).
Neuropeptidy pôsobia ako neurotransmitery, resp. neuromodulátory
v rôznorodých nervových okruhoch. Vyplavenie neuropeptidov a obsa-
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denie ich receptorov nevyvoláva väčšinou rýchle, ale skôr pomalé a dlhšie trvajúce zmeny v excitabilite a aktivite neurónov, ktoré sa môžu
prejaviť aj zmenou v génovej expresii neurónu, ktorá môže byť podkladom dlhodobých morfologických a funkčných zmien v nervovom systéme. Keďže sú neuropeptidy zapojené do modulácie rôznorodých funkcií, skúma sa aj ich význam v etiopatogenéze ochorení nervového systému (Ressler a Nemeroﬀ, 2001; Swaab, 2004). Medzi ochorenia, v ktorých etiopatogenéze sa predpokladá účasť neuropeptidov, patria napr.
látková závislosť, depresia, záchvatové stavy, poruchy príjmu potravy
a poruchy spánku (Hokfelt a spol., 2003).
Experimentálne údaje poukazujú na to, že peptidové neurotransmitery okrem prenosu signálov môžu mať aj dôležitú úlohu pri procesoch maturácie nervového systému a regenerácie poškodených neurónov
(Palkovits, 1995; Strand, 2000).

Malomolekulové a peptidové neurotransmitery –
spoločná syntéza a uvoľňovanie z jedného neurónu
V súčasnosti sa akceptuje, že jeden neurón môže využívať ako neurotransmitery súčasne viacero chemických látok. V jednom neuróne teda
môžu byť viaceré neurotransmitery:

• syntetizované – koexpresia a kosyntéza,
• uskladnené v nervovom zakončení – kolokalizácia,
• uvoľňované z nervového zakončenia – kotransmisia (Burnstock,
1976; Davanger, 1996).
Výskyt viacerých neurotransmiterov a ich kolokalizácia v neuróne
však nemusí nevyhnutne znamenať, že sa aj spoločne uvoľňujú z jednej
synapsy (bližšie pozri Marder, 1999).
Príkladom kolokalizácie sú peptidergické a malomolekulové neurotransmitery, ktoré sa môžu syntetizovať v tom istom neuróne (Hokfelt
a spol., 1987). Zvyčajne jeden neurón uvoľňuje jeden malomolekulový
neurotransmiter a súčasne jeden alebo viac neuropeptidov (tab. 4.1).
Ak je syntetizovaných viac neuropeptidov v jednom neuróne, ide o peptidy, ktoré väčšinou vznikajú z jedného prekurzorového polypeptidu.
Jedným zo základných rozdielov medzi peptidmi a klasickými (malomolekulovými) neurotransmitermi je však to, že kým malomolekulové
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neurotransmitery sa syntetizujú priamo v synaptickom zakončení, neuropeptidy sa syntetizujú v tele neurónu a až potom sa transportujú do
synaptických zakončení (Bean a spol., 1994).

dopamín

noradrenalín

cholecystokinín
enkefalín
somatostatín
enkefalín
neurotenzín
neuropeptid Y

adrenalín

enkefalín

sérotonín

substancia P
TRH
enkefalín

acetylcholín

GABA

glutamát
CRH

VIP
enkefalín
neurotenzín
somatostatín
somatostatín
cholecystokinín
substancia P
CGRP
vazopresín

Tabuľka 4.1 Prehľad najčastejšie sa vyskytujúcej kolokalizácie neurotransmiterov (modiﬁkované podľa Stahl, 2000).

V prípade uvoľňovania kotransmiterov z jednej synapsy sa pozorovalo, že pri nižších frekvenciách stimulácie neurónu sa uvoľňujú prevažne malomolekulové neurotransmitery, kým pri intenzívnejšej stimu-
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lácii charakterizovanej vyššou frekvenciou vzruchov sa uvoľňujú aj peptidové neurotransmitery (Siegel a spol., 2006).
Pri kotransmisii pôsobia uvoľnené neuropeptidy na činnosť okolitých
neurónov väčšinou neuromodulačne (Nusbaum a spol., 2001).
Okrem kotransmisie malomolekulového neurotransmitera a neuropeptidov sa hromadia dôkazy svedčiace aj o spoločnom uvoľňovaní
dvoch malomolekulových neurotransmiterov z jedného neurónu. Experimentálne zistenia poukazujú na to, že ATP sa uvoľňuje spolu s acetylcholínom alebo noradrenalínom zo sympatikových nervových zakončení. Uvažuje sa aj o uvoľňovaní ATP spolu s acetylcholínom z cholínergických neurónov v striate. Zaujímavým pozorovaním je spoločné
uvoľňovanie klasického excitačného (glutamát) a inhibičného (GABA)
neurotransmitera z neurónov tzv. machových (mossy) vlákien v hipokampe. Predpokladá sa, že táto „atypickáÿ kombinácia neurotransmiterov má významnú úlohu počas vývinu nervového systému. Uvažuje
sa, že koexpresia glutamátu a GABA môže zabezpečovať adekvátne
vytvorenie neuronálnych okruhov a ovplyvniť expresiu a funkciu receptorov pre glutamát a GABA. V dospelom mozgu môže takáto kombinácia neurotransmiterov inhibovať procesy spojené s hyperexcitabilitou
v CNS (Gutierrez, 2005). Cholínergické neuróny v bazálnej časti predného mozgu zasa pravdepodobne uvoľňujú okrem acetylcholínu aj glutamát. Viacero pozorovaní poukazuje na kotransmisiu glutamátu spolu
s monoamínmi. Na základe týchto pozorovaní sa preto uvažuje aj o možnej účasti narušenej kotransmisie malomolekulových neurotransmiterov
pri viacerých ochoreniach nervového systému (Trudeau, 2004).

Vybrané peptidergické neurotransmitery
B. Mravec, A. Kiss
Neuropeptidy sú biologicky aktívne látky produkované nervovými
bunkami. Funkčne spĺňajú úlohu neurohormónov, neurotransmiterov
a neuromodulátorov. Pôsobia nielen v CNS, ale aj na periférii.
Peptidy, ktoré môžu pôsobiť ako neurotransmitery, resp. neuromodulátory, predstavujú veľkú skupinu látok, ktorá sa člení podľa príbuznosti do niekoľkých podskupín (tab. 2.3). V porovnaní s malomolekulovými neurotransmitermi možno očakávať, že prevažná väčšina v budúcnosti identiﬁkovaných neurotransmiterov bude patriť práve do skupiny
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neuropeptidov. Pretože sa stále rozpoznávajú nové neuropeptidy, časopis Peptides pravidelne uverejňuje prehľadové články, ktoré sumarizujú
novoobjavené neuropeptidy a ich funkcie (Zadina a spol., 1986; Ahmed
a spol., 1994; Pan a spol., 1999; McLay a spol., 2001). V nasledujúcom
texte sú zhrnuté údaje o vybraných neuropeptidoch s dôrazom na ich
funkcie v nervovom systéme.

Klasické neurohormóny CNS
Vazopresín a oxytocín
Vazopresín (arginine-vasopressin, AVP) a oxytocín (OXY) sa skladajú z 9 aminokyselinových zvyškov a sú typickými neurohormónmi,
ktoré sú produkované v hypotalame. Obidva hormóny sú syntetizované v dvoch výrazných konglomeráciách hypotalamických neurónov
(nucleus paraventricularis hypothalami a nucleus supraopticus hypothalami) a niekoľkých malých skupinkách neurónov, tzv. akcesórnych
jadrách hypotalamu. Tieto neuróny vysielajú axóny, ktoré vytvárajú
tzv. hypotalamo-neurohypofýzovú neurosekretorickú dráhu, ktorej úlohou je presun OXY a AVP z hypotalamu do neurohypofýzy. Z neurohypofýzy sa oba hormóny vyplavujú na adekvátny podnet do krvného
riečiska, ktoré ich transportuje k cieľovým orgánom (McEwen, 2004).
Ich spätnému účinku na tkanivo mozgu bráni mozgovo-cievna bariéra.

Vazopresín
Vazopresín označovaný aj ako argipresín alebo antidiuretický hormón
(ADH) je ľudský hormón, ktorý sa vylučuje z neurohypofýzy hlavne
počas hypovolémie a zvýšenej osmolality krvnej plazmy. Pôsobí v obličkách, kde znižuje vylučovanie vody zvýšením jej spätnej resorpcie.
To vedie k zadržiavaniu vodu v organizme a spôsobuje tvorbu koncentrovaného moču. Týmto mechanizmom AVP chráni organizmus pred
dehydratáciou. Podnet na vylúčenie vazopresínu počas hypovolémie je
sprostredkovaný tlakovými receptormi ciev, kým osmotické zmeny krvnej plazmy registrujú aj samy neuróny nucleus paraventricularis hypothalami (PVN) a nucleus supraopticus hypothalami (SON). Vazopresín
účinkuje prostredníctvom troch receptorov V1a , V1b a V2 .
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Sekréciu AVP ovplyvňuje množstvo faktorov – napr. etylalkohol
a kofeín redukujú jeho sekréciu, kým angiotenzín jeho sekréciu stimuluje.
Väčšina vazopresínu cirkulujúceho v krvi pochádza z magnocelulárnych neurónov PVN a SON neurohypofýzy. Niektoré z nádorov môžu secernovať aj vazopresín. AVP, ktorý účinkuje lokálne, pochádza z parvocelulárnych neurónov PVN, ktorý sa transportuje krátkymi portálnymi
cievami stopky hypofýzy do adenohypofýzy, kde reguluje v súčinnosti
s kortikoliberínom uvoľňovanie ACTH do krvného obehu. AVP je preto
popri CRH druhým stresovým hormónom, ktorý sa vylučuje v rôznych
stresových situáciách (Holmes a spol., 2003). AVP sa týmto zúčastňuje na regulácii činnosti „hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnejÿ
osi. Okrem toho sa AVP produkuje v parvocelulárnych neurónoch v ďalších oblastiach mozgu, medzi ktoré patria corpus amygdaloideum a nucleus interstitialis striae terminalis. Neuróny v týchto oblastiach uvoľňujú
AVP ako neurotransmiter v rozličných častiach mozgu.
AVP pôsobiaci v CNS má mnoho funkcií, napríklad účasť na formovaní krátkodobej a dlhodobej pamäte, na modulácii reakcií agresivity, na regulácii krvného tlaku a telesnej teploty. Ovplyvňuje sociálne
správanie a vylučuje sa aj počas sexuálnej aktivity a zúčastňuje sa na
udržiavaní partnerských vzťahov a vzniku agresivity v rámci samčích
konkurenčných vzťahov (Goodson a Bass, 2001). AVP prítomný v nucleus suprachiasmaticus hypothalami je zapojený do modulácie cirkadiánnych rytmov.

Oxytocín
Oxytocín pôsobí okrem periférie aj centrálne a vylučuje sa v rôznych
oblastiach mozgu, kde má úlohu typického neurotransmitera. OXY syntetizovaný v parvocelulárnych neurónoch má v porovnaní s OXY secernovaným magnocelulárnymi neurónmi širšie spektrum účinkov. Významná je úloha OXY v modulácii sociálneho správania u zvierat aj
u človeka. OXY výrazne posilňuje rodičovský inštinkt a ovplyvňuje aj
sexuálne správanie. Aplikácia OXY do mozgových komôr spôsobuje
spontánnu erekciu a urýchľuje pohyb spermií (Gimpl a Fahrenholz,
2001). U samíc stimuluje pôrod a laktáciu (Schreiber, 1992). Má aj
antistresové účinky a na rozdiel od stresovej reakcie „ﬁght or ﬂightÿ
(boj alebo útek) pôsobí pozitívne a upevňuje priateľské vzťahy medzi
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jedincami (Kosfeld a spol., 2005). OXY znižuje hladiny stresových hormónov, hlavne kortikosterónu (resp. kortizolu u človeka). Na druhej
strane zvyšuje toleranciu bolesti a strachu. Niektoré pozorovania naznačujú, že OXY redukuje toleranciu návykových látok, ako sú napr.
opiáty, kokaín, alkohol, a redukuje aj abstinenčný syndróm (Kovacs
a spol., 1998).
Na periférii sa oxytocínové receptory nachádzajú u niektorých hlodavcov aj v srdci a počas embryogenézy podporujú diferenciáciu kardiomyocytov (Paquin a spol., 2002; Jankowski, 2004).
Parvocelulárne neuróny nucleus paraventricularis hypothalami,
ktoré syntetizujú oxytocín a vazopresín, inervujú autonómne nervové
centrá mozgového kmeňa a miechy. Tým sa OXY a AVP neuróny hypotalamu zúčastňujú na regulácii činnosti autonómneho nervového systému (McEwen, 2004; Kiss a Mikkelsen, 2005).

Uvoľňujúce a inhibujúce hormóny hypotalamu
Kortikoliberín a príbuzné neuropeptidy
Kortikotropín uvoľňujúci hormón (kortikoliberín, corticotrophin releasing hormone, CRH, CRF), urokortín, urotenzín a sauvagín patria do
spoločnej rodiny neuropeptidov (Lovejoy a Balment, 1999; Bale a Vale,
2004).
Kortikoliberín, peptid zložený z 42 aminokyselinových zvyškov, je
primárnym stresovým hormónom mozgu a zodpovedá za aktiváciu stresového systému, t.j. hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej osi (hypothalamic-pituitary-adrenal axis, HPA axis). Je to systém, ktorý stresom
vyvolané senzorické signály spracúvané rôznymi oblasťami transformuje
prostredníctvom HPA osi na stresovú odpoveď príslušnej kvality a kvantity. CRF sa viaže na dva podtypy receptorov CRF1 a CRF2 , ktoré sú
spriahnuté s G-proteínom (Hauger a spol., 2003).

Kľúčovými elementmi HPA osi sú:

• nucleus paraventricularis hypothalami, ktorého parvocelulárne
neuróny syntetizujú CRH spoločne s vazopresínom,
• adenohypofýza, kde synergickým účinkom CRH a AVP dochádza k zvýšenej syntéze a sekrécii adrenokortikotropného hormónu
(ACTH),
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• kôra nadobličky, kde ACTH reguluje vyplavovanie glukokortikoidov do periférnej cirkulácie.
Vyplavené glukokortikoidy spätne ovplyvňujú (inhibujú) sekréciu
CRH a AVP, ako aj sekréciu ACTH. Transport CRH a AVP do adenohypofýzy je sprostredkovaný portálnymi cievami. Terminály PVN neurónov dosadajú na portálne cievy v oblasti eminentia mediana (na dne
tretej mozgovej komory), kde uvoľňujú CRH a AVP, ktoré sa krvným
riečiskom cez stopku hypofýzy dopravujú k ACTH-bunkám adenohypofýzy. ACTH, uvoľnený z buniek adenohypofýzy, sa transportuje krvným
riečiskom do nadobličky, kde stimuluje biosyntézu a sekréciu glukokortikoidov. Glukokortikoidy pôsobia prostredníctvom glukokortikoidových
receptorov vo väčšine tkanív organizmu. Počas stresu sa účinok glukokortikoidov výrazne prejavuje v hipokampe, primárnom nadradenom
centre HPA osi. Za normálnych podmienok hladiny kortizolu u človeka
kolíšu, t.j. ráno sú veľmi vysoké, postupne sa znižujú, neskoro večer
opäť narastajú a o polnoci sú opäť nízke. Trvalé zvýšenie hladín glukokortikoidov má neurodegeneratívny účinok na neuróny hipokampu.
Degenerácia hipokampu vedie k poškodeniu pamäti a strate predchádzajúcich skúseností so zvládaním stresovej reakcie, čo môže zapríčiniť
neadekvátnu reakciu organizmu na stres.
K významným poznatkom patrí aj to, že pri niektorých psychiatrických ochoreniach (afektívne choroby) preukazuje HPA os zvýšenú aktivitu spôsobenú hyperaktivitou CRH-neurónov v PVN. Predklinické
a klinické štúdie ukázali, že za vznik abnormálnej aktivity HPA osi
zodpovedajú genetické aj environmentálne faktory. Okrem PVN za zvýšenie aktivity HPA osi však zodpovedajú aj CRH-neuróny tých oblastí
mozgu, ktoré spracúvajú informácie týkajúce sa behaviorálnych reakcií.
Niektoré parvocelulárne neuróny nucleus paraventricularis vysielajú axóny do oblastí mozgového kmeňa a miechy. Tieto neuróny sa
pravdepodobne zúčastňujú na regulácii činnosti autonómneho nervového systému. K ďalším hypotalamickým oblastiam, ktoré syntetizujú
CRF, patria area preoptica medialis, nucleus dorsomedialis, nucleus arcuatus, posteriórny hypothalamus a nuclei mamillares. Okrem nucleus
paraventricularis sa CRF-neuróny (ako aj CRF-receptory) nachádzajú
aj v ďalších oblastiach mozgu, ktoré sú zapojené do stresovej odpovede, medzi ktoré patria napríklad amygdala, laterálne septum, locus
coeruleus a rafeálne jadrá v mozgovom kmeni. Aj niektoré neuróny neokortexu syntetizujú CRF ako svoj neurotransmiter. Ide predovšetkým
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o bipolárne interneuróny lokalizované prevažne v I. a IV. vrstve mozgovej kôry, s najvyšším výskytom v prefrontálnej, inzulárnej a cingulárnej
oblasti (Davis a spol., 2002).
Predpokladá sa, že narušená činnosť CRH-neurónov sa vyskytuje
u pacientov s depresiou, anxietou, látkovou závislosťou, syndrómom
dráždivého čreva, ďalej u pacientov so zápalmi a dysfunkciou kardiovaskulárneho systému (Holmes a spol., 2003; Bale a Vale, 2004; Heinrichs
a Koob, 2004).

Urokortín
V mozgu cicavcov sa nachádzajú okrem CRF aj ďalšie tri príbuzné peptidy - urokortín 1, 2 a 3, ktoré prejavujú vysokú aﬁnitu nielen k CRF1 ,
ale hlavne k CRF2 -receptorom (Hauger a spol., 2003). Účinky urokortínov sú v mnohých prípadoch podobné účinkom CRH. No v prípade
ich anorexigenického efektu je urokortín účinnejší. Štúdium anatomickej
distribúcie preukázalo, že neuróny syntetizujúce urokortín sú väčšinou
lokalizované v iných oblastiach CNS v porovnaní s neurónmi syntetizujúcimi CRH. To poukazuje na určitú odlišnosť v úlohe urokortínu
v porovnaní s CRH. Predpokladá sa, že urokortín je zapojený v regulácii príjmu potravy, ovplyvňuje motoriku, stresovú reakciu a anxietu
(Dautzenberg a Hauger, 2002; Reul a Holsboer, 2002). Na periférii urokortín pravdepodobne ovplyvňuje činnosť srdca (Skelton a spol., 2000;
Latchman, 2002).

Urotenzín II
Urotenzín II je veľmi účinná vazokonstrikčná látka. Špeciﬁcký ľudský
urotenzínový receptor identiﬁkovali roku 1999 (Ames a spol., 1999).
Tieto receptory boli opísané v mnohých oblastiach CNS a endokrinných tkanivách. Predpokladá sa, že urotenzín II moduluje činnosť tých
oblastí nervového systému, ktoré sa zúčastňujú na regulácii aktivity
sympatikoadrenálneho systému. Aj urotenzín II pravdepodobne stimuluje HPA-systém a má úlohu v mnohých patofyziologických procesoch,
ako sú napr. ateroskleróza, kardiálna hypertroﬁa, pulmonárna hypertenzia a nádorová proliferácia (Maguire a Davenport, 2003; Richards
a Charles, 2004).
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Rastový hormón uvoľňujúci hormón
Rastový hormón uvoľňujúci hormón (growth hormone releasing hormone, GHRH) sa skladá zo 44 aminokyselinových zvyškov. Tvorí sa
v neurónoch nucleus arcuatus hypothalami. GHRH je uvoľňovaný z nervových zakončení týchto neurónov v oblasti eminentia mediana do
hypotalamo-hypofýzového portálneho systému, ktorým sa transportuje
do adenohypofýzy. Tam stimuluje produkciu a sekréciu rastového hormónu. GHRH je secernovaný v pravidelných pulzoch a indukuje sekréciu
rastového hormónu tiež pulzového charakteru. Centrálny efekt GHRH
nie je známy.

Somatostatín (hormón inhibujúci uvoľňovanie rastového hormónu)
Somatostatín (growth hormone release inhibiting hormone, SOM) predstavujú dva neuropeptidy zložené zo 14 a 28 aminokyselinových zvyškov. Somatostatín je zapojený do regulácie vyplavovania rastového hormónu z adenohypofýzy, inhibície rastu nádorov, kognitívnych procesov,
spánku a motorickej aktivity (Vezzani a Hoyer, 1999).
V CNS je somatostatín produkovaný v hypotalame, a to neuroendokrinnými neurónmi nucleus periventricularis hypothalami. Tieto
neuróny projikujú do oblasti eminentia mediana, odkiaľ sa somatostatín uvoľňuje z nervových zakončení do hypotalamo-hypofýzovej portálnej cirkulácie a krvou transportuje do adenohypofýzy. V adenohypofýze pôsobí ako inhibítor sekrécie somatotropných buniek. Somatostatínové neuróny hypotalamu sú pod kontrolou cirkulujúceho rastového
hormónu, ktorý podobne ako glukokortikoidy spätnoväzbovo reguluje
aktivitu týchto neurónov.
Somatostatín produkujú aj iné populácie neurónov v mozgu, ako sú
napr. nucleus arcuatus, hipokampus a nucleus tractus solitarii, ktoré
inervujú rôzne mozgové oblasti s vysokou koncentráciou somatostatínových receptorov. Somatostatín má aj úlohu v inhibičnej modulácii
hipokampových nervových okruhov. Predpokladá sa preto, že somatostatín môže mať úlohu v kontrole parciálnych záchvatových stavov (Binaschi a spol., 2003). Na periférii je somatostatín secernovaný bunkami
pankreasu.
Somatostatín sa klasiﬁkuje ako inhibičný hormón, ktorého hlavné
účinky zahŕňajú okrem inhibície sekrécie rastového a tyreoidového hormónu aj supresiu sekrécie gastrointestinálnych hormónov, ako sú gas-
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trín, cholecystokinín, sekretín, motilín, vazoaktívny intestinálny polypeptid, gastrický inhibičný polypeptid a enteroglukagón. Inhibuje aj
sekréciu hormónov pankreasu, inzulínu a glukagónu. Somastostatín znižuje rýchlosť vyprázdňovania obsahu žalúdka a redukuje kontrakciu
hladkého svalstva a prietok krvi v gastrointestinálnom trakte.

Tyreoliberín
Tyreoliberín (thyreotropin releasing hormone, TRH) bol pôvodne identiﬁkovaný ako hypotalamový neuropeptid, ktorý stimuluje uvoľňovanie
tyreotropného hormónu z adenohypofýzy. Predpokladá sa, že okrem
tejto funkcie účinkuje v CNS aj ako neurotransmiter, resp. neuromodulátor. Pozorovalo sa, že TRH mení excitabilitu neurónov v mozgovom
kmeni a mieche. Receptory pre TRH, ako aj TRH obsahujúce nervové
vlákna a zakončenia sa identiﬁkovali v oblasti spinálnych sympatikových pregangliových neurónov. Predpokladá sa preto, že TRH uvoľňovaný v mieche ovplyvňuje činnosť sympatikového nervového systému
(Kolaj a spol., 1997).

Deriváty proopiomelanokortínu (ACTH, MSH a iné)
Do skupiny peptidov vznikajúcich z proopiomelanokortínu (POMC)
patria adrenokortikotropný hormón (ACTH), melanocyty stimulujúci
hormón (MSH) a opioidy (Raﬃn-Sanson a spol., 2003). Predpokladá
sa, že intenzita syntézy POMC odráža aj energetický stav organizmu
(Wynne a spol., 2005).
Ako melanokortíny sa označujú deriváty POMC, medzi ktoré patria ACTH, α-MSH, β -MSH a γ -MSH. α-MSH a ACTH ovplyvňujú
pigmentáciu kože. ACTH okrem toho moduluje steroidogenézu. MSH
je zapojený v procesoch regulácie príjmu potravy. Predpokladá sa aj
účasť MSH na regulácii reprodukčných procesov a regulácii kardiovaskulárnych funkcií. Potenciálne veľmi významným môže byť protizápalový účinok α-MSH. Centrálne podanie α-MSH je schopné inhibovať aj
zápalové procesy prebiehajúce na periférii organizmu (Starowicz a Przewlocka, 2003; Seeley a spol., 2004).
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Opioidy
V organizme sa tvoria tri druhy opioidových neuropeptidov: endorfíny,
enkefalíny a dynorfíny. Aj keď sa tieto látky označujú ako opioidy, ich
chemická štruktúra sa od opiátov líši. Opioidové neuropeptidy môžu
účinkovať ako neurotransmitery alebo neuromodulátory, ktoré modiﬁkujú účinok iných neurotransmiterov v CNS. Opioidy môžu napríklad
zmeniť elektrické vlastnosti neurónov natoľko, že sa stanú rezistentnými
voči excitácii.
Endorfíny sú endogénne opioidy s analgetickými vlastnosťami. Sú
produktom génu, ktorý kóduje veľkú prekurzorovú molekulu proopiomelanokortín. POMC je exprimovaný v hypofýze, ako aj v nucleus
arcuatus hypothalami (Akil a spol., 1988). K endorfínom patria α-,
β - a γ -endorfíny, z ktorých najznámejší je β -endorfín zúčastňujúci sa
hlavne na tlmení bolesti. β -endorfín sa z hypofýzy uvoľňuje do krvi, ale
jeho periférny účinok nie je presne známy. Centrálny účinok periférne
uvoľneného endorfínu je minimálny vzhľadom na jeho nepriechodnosť
mozgovo-cievnou bariérou. Behaviorálne efekty β -endorfínu sú spôsobené účinkami hypotalamického β -endorfínu, ktorý pôsobí na mnohých
miestach mozgu a miechy.
Enkefalíny sa môžu vyskytovať v dvoch formách ako metionínový
enkefalín (met-enkephalin) a ako leucínový enkefalín (leu-enkephalin).
Neuróny produkujúce enkefalíny majú rozsiahlejší výskyt v mozgu ako
neuróny syntetizujúce endorfíny. Enkefalíny sa syntetizujú v hypotalame, limbických štruktúrach, bazálnych gangliách, mozgovom kmeni,
zadných rohoch miechy, periférnych nervoch a nadobličke.
Dynorfíny predstavujú najúčinnejšie opioidy. Vyskytujú sa na mnohých miestach v mozgu, ako aj periférneho nervového systému. Ich
účinky sú mnohoraké. Dynorfíny regulujú bolesť na úrovni miechy,
ovplyvňujú proces príjmu potravy na úrovni hypotalamu a v súčinnosti
s inými opioidmi regulujú činnosť kardiovaskulárneho systému. Aj počas
bolesti spoluúčinkujú pri inhibícii motility gastrointestinálneho traktu.
Opioidy všeobecne ovplyvňujú vnímanie bolesti a môžu vyvolať
eufóriu. Príjemné pocity vznikajúce pri jedení čokolády, usmievaní, masáži, meditáciách, počúvaní obľúbenej hudby a dokonca aj príjemné pocity počas orgazmu sa pripisujú práve účinkom uvoľnených endorfínov.
Neuróny, ktoré obsahujú rozličné opioidy, sú distribuované v rozdielnych oblastiach mozgu. Napríklad neuróny syntetizujúce enkefalíny
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sú lokalizované v šedej hmote v okolí akvaduktu, limbických oblastiach
a okolí autonómnych oblastí hypotalamu a mozgového kmeňa. Tieto
neuróny vysielajú prevažne krátke axóny, čím ovplyvňujú činnosť okolitých neurónov. Neuróny syntetizujúce β -endorfín sú lokalizované prevažne v hypotalame a mozgovom kmeni (nucleus tractus solitarii). Dynorfín syntetizujúce neuróny sú lokalizované prevažne v hypotalame.
Dynorfín a β -endorfín syntetizujúce neuróny vysielajú dlhé axóny napríklad do hypofýzy, mozgového kmeňa a miechy (Froehlich, 1997). Dynorfín a enkefalín pôsobia aj ako kotransmitery GABAergických projekčných neurónov v striate (Steiner a Gerfen, 1998).
Opioidy sa viažu na 5 základných typov opioidových receptorov,
µ (µ1 a µ2 ), κ, δ , σ a ε. Endomorfíny (endomorfín 1, endomorfín 2)
majú najvyššiu aﬁnitu k µ-opioidovým receptorom v porovnaní so všetkými známymi opioidmi. Opioidové receptory sú lokalizované pre- aj
post-synapticky.
Opioidy sú zapojené v procesoch vzniku látkovej závislosti, percepcie bolesti, kognitívnych procesoch, afektívnych reakciách a motorike,
ako aj v centrálnej kontrole endokrinných funkcií a modulácii stresovej odpovede (Reisine, 1995; Zadina a spol., 1999). Majú aj modulačnú
úlohu v regulácii činnosti neuronálnych okruhov v predĺženej mieche,
ktoré kontrolujú sympatikový tonus a krvný tlak (Guyenet a spol.,
2002).

Endomorfíny 1 a 2
Okrem endogénnych opioidových peptidov obsahujúcich Try-Gly-GlyPhe ako domény pre enkefalíny, endorfíny a dynorfíny existujú ďalšie
nedávno identiﬁkované peptidy s doménami Tyr-Pro-Phe/Trp opísanými ako endomorfín 1 a endomorfín 2. Endomorfín 1 (Tyr-Pro-TrpPhe-NH2 ), ako aj endomorfín 2 boli izolované z hovädzieho aj ľudského
mozgu. Oba peptidy sa viažu s opioidovým µ-receptorom. Aktivovaním
G-proteínov pôsobia na činnosť gastrointestinálnej motility, antinociceptívne, ďalej pôsobia na vaskulárny systém a pamäť. Ukazuje sa, že
agonisty opioidov so sekvenciou aminokyselín endomorfínov Tyr-ProPhe/Trp sú látkami s perspektívnym využitím v liečbe rôznych druhov
bolestí (Okada a spol., 2002).
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Tachykiníny (neurokiníny)
Rodina tachykinínov zahrňuje niekoľko biologicky aktívnych peptidov,
ako sú substancia P (SP), neurokinín A (NKA), neurokinín B (NKB),
neuropeptid K (NPK) a neuropeptid γ (predĺžená forma NKA), ktoré
majú spoločnú karboxyterminálovú sekvenciu aminokyselinových zvyškov Phe-X-Gly-Leu-Met-NH2 (Severini a spol., 2002). Vyskytujú sa
u stavovcov aj u bezstavovcov. U človeka boli opísané 3 druhy tachykinínov, ktoré kódujú dva gény. Jeden kóduje prekurzor, ktorý je podkladom pre syntézu SP a NKA, a druhý kóduje prekurzor umožňujúci
syntézu NKB.
Tachykiníny vyvolávajú rýchlu kontrakciu hladkého svalstva, na základe čoho bol odvodený aj ich názov (Snijdelaar a spol., 2000; Beaujouan a spol., 2004). Pôsobia prostredníctvom receptorov NK1 , NK2
a NK3 . Tachykiníny sa nachádzajú v centrálnom aj periférnom nervovom systéme, kde účinkujú ako excitačné neurotransmitery (Pennefather a spol., 2004). Predpokladá sa, že tachykiníny modulujú uvoľňovanie neurotransmiterov z dopamínergických, cholínergických a noradrenalínergických nervových zakončení. Tachykiníny majú široké spektrum
účinkov v mozgu aj na periférii, kde ovplyvňujú kardiovaskulárny, genitourinárny, respiračný a gastrointestinálny systém. Predpokladá sa aj
zapojenie tachykinínov v etiopatogenéze neurodegeneratívnych ochorení, depresií a anxiety (Khawaja a Rogers, 1996).
Substancia P (SP) je najznámejší tachykinín – peptid zložený z 11
aminokyselinových zvyškov. Viacero prelomových objavov týkajúcich
sa štúdia neuropeptidov je spojených práve so SP. Už roku 1932 sa
dokázal jej výskyt v gastrointestinálnom trakte, ako aj v mozgu. Je
prvým neuropeptidom, ktorého receptor už bol klonovaný. Aj prvou
klinicky účinnou látkou, ktorá pôsobí prostredníctvom neuropeptidového receptora v CNS, je antagonista substancie P (Hokfelt a spol.,
2001b). Substancia P sa viaže na tachykinínový NK1 -receptor spriahnutý s G-proteínom (Snijdelaar a spol., 2000).
V CNS sa účinok SP spája s mnohými procesmi, ako sú poruchy
nálady, strach, stres, neurogenéza, neurotoxicita, vracanie a prenos informácií z nociceptorov (Holmes a spol., 2003). Predpokladá sa aj účasť
SP v zápalových procesoch, v gastrointestinálnych a respiračných procesoch. Je aj potenciálnym vazodilatátorom.
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Substancia P sa nachádza napríklad aj v zadných rohoch miechy
(prevažne v oblastiach, kde sa nachádzajú zakončenia axónov primárnych aferentných neurónov), ako aj v ďalších oblastiach CNS, ktoré sú
zapojené do prenosu nociceptívnych signálov, medzi ktoré patria šedá
hmota v okolí akvaduktu, nucleus raphe magnus, nucleus reticularis
gigantocellularis a talamus (Snijdelaar a spol., 2000).
Substancia P sa vyskytuje aj v neurónoch syntetizujúcich monoamíny. Odhaduje sa, že približne 50 % sérotonínergických neurónov
v nucleus raphe dorsalis syntetizuje aj SP.
Neurokinín A, neurokinín B a neuropeptid K sú schopné modulovať aktivitu hypotalamo-hypofýzového systému. Všetky 3 neuropeptidy
aktivujú tento systém v určitej koncentračnej závislosti. Účinok NKB
na sekréciu CRH je však malý. NKB je účinnejší ako NKA a účinok
oboch týchto neuropeptidov na ACTH je zablokovateľný antagonistami
CRH-receptorov. Tieto reakcie po podaní NKA a NPK jasne svedčia
o ich potenciálnom vplyve nielen na centrálnu, ale aj na periférnu zložku
HPA-systému.

Peptidy príbuzné s NPY
Neuropeptid Y (NPY) sa skladá z 36 aminokyselín a je jeden z najrozšírenejších neuropeptidov v mozgu so širokou paletou fyziologických
účinkov (Colmers a Bahh, 2003). Patrí do rodiny pankreatických polypeptidov, ktorá zahŕňa aj pankreatický polypeptid (PP) a peptid YY
(PYY). NPY sa zúčastňuje na mnohých regulačných procesoch týkajúcich sa cirkadiánnej rytmicity, sexuálnych funkcií, anxiety, stresovej
reakcie, periférnej vaskulárnej rezistencie, kontraktility srdca, regulácie
chuti do jedla, príjmu potravy a karbohydrátovej preferencie a regulácie množstva telesného tuku a vzniku obezity. Predpokladá sa, že koncentrácia NPY v hypotalame odráža nutričný stav organizmu (Wynne
a spol., 2005).
NPY sa vyskytuje v CNS aj v autonómnom nervovom systéme.
NPY sa syntetizuje v mnohých oblastiach mozgu, medzi ktoré patria
locus coeruleus, hypotalamus, corpus amygdalae, hipokampus, nucleus
accumbens a neokortex. Hlavnou oblasťou hypotalamu, ktorá syntetizuje NPY, je nucleus arcuatus. V mozgu účinkuje hlavne ako neurotransmiter. NPY je syntetizovaný ako kotransmiter v neurónoch syntetizujúcich noradrenalín, GABA, somatostatín a agouti-related peptid.
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NPY účinkuje prostredníctvom heterogénnych receptorov spriahnutých
s G-proteínom.
V mozgu bolo identiﬁkovaných 5 podtypov NPY-receptorov (Y1 –Y5 ).
Y2 -receptory môžu účinkovať ako presynaptické autoreceptory, ktorých
obsadenie znižuje ďalšie uvoľňovanie NPY (Wynne a spol., 2005). U človeka sú početné fyziologické účinky tohto neuropeptidu sprostredkúvané receptormi typu Y1 , Y2 , Y4 a Y5 . Centrálne aktívne antagonisty
receptorov Y1 a Y5 majú potenciálny terapeutický význam v liečbe
obezity. Agonistické a antagonistické ligandy pre receptory typu Y2
sú perspektívnymi antikonvulznými, antidepresívnymi a analgetickými
látkami.
Predpokladá sa účasť NPY v záchvatových procesoch, vzniku látkovej závislosti a v afektívnych poruchách (Holmes a spol., 2003; Pedrazzini a spol., 2003; Heilig, 2004).
Peptid YY 3-36 (PYY3-36) obsahuje 34 aminokyselinových zvyškov, pričom mnohé z nich sa nachádzajú v rovnakej pozícii, ako je to
v prípade neuropeptidu Y. Účinky peptidu YY3-36 v porovnaní s neuropeptidom Y sú však často opačné, teda peptid YY3-36 pôsobí ako
inhibítor príjmu potravy a jeho obsah sa zvyšuje v tráviacom trakte
hneď po jedle. Množstvo secernovaného peptidu v tráviacom trakte nie
je konštantné, ale narastá so stúpajúcou hodnotou prijatých kalórií.
Supresia chuti do jedla spôsobená PYY3-36 je pomalšia v porovnaní
s cholecystokinínom, ale rýchlejšia v porovnaní s leptínom. PYY3-36
pôsobí na úrovni hypotalamu ako supresor chuti do jedla, kým v pankrease zvyšuje exokrinnú sekréciu tráviacich štiav a v žlčníku stimuluje
sekréciu žlče.

Peptidy zo skupiny sekretín-VIP-glukagón
Glukagónu podobné peptidy 1 a 2
Glukagónu podobné peptidy 1 (GLP-1) a 2 (GLP-2) sú deriváty preproglukagónovej molekuly a sú zapojené do mnohých periférnych procesov
spojených s homeostázou glukózy, príjmom potravy, vyprázdňovaním
obsahu žalúdka a sekréciou inzulínu. Preproglukagón bol identiﬁkovaný
aj v nervových bunkách mozgu v nucleus tractus solitarii. GLP-1 nervové dráhy a GLP-1-receptory sa vyskytujú najmä v mediálnom hypotalame. Centrálne aplikovaný GLP-1 stimuluje vo veľkej miere neuróny
v nucleus supraopticus hypothalami, nucleus paraventricularis hypo-
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thalami a nucleus amygdaloideus centralis a v menšej miere nucleus
arcuatus. Injekcia GLP-1 priamo do nucleus paraventricularis hypothalami vyvoláva anorexiu, ale nevyvoláva chuťovú averziu. Predpokladá
sa, že GLP-1 má špeciﬁckú úlohu v regulácii príjmu potravy a tekutín
aj v termoregulácii a regulácii krvného tlaku (Blazquez a spol., 1998;
Acuna-Goycolea a van den Pol, 2004).
GLP-2 sa vyskytuje v CNS v kolokalizácii s GLP-1. Najvyššie koncentrácie GLP-2 sa zistili vo ventrálnej časti nucleus dorsomedialis
hypothalami. Na rozdiel od rozsiahleho výskytu GLP-1-receptorovej
mRNA sa však GLP-2-receptorová mRNA vyskytuje hlavne v kompaktnej časti nucleus dorsomedialis hypothalami, ktorého neuróny sú
výrazne aktivované po centrálnom podaní GLP-2. GLP-2 aplikovaný
do bočných mozgových komôr spôsobuje signiﬁkantný pokles v príjme
potravy. Zatiaľ nie je jasné, aký majú tieto peptidy vplyv na procesy
spojené so vznikom obezity (Tang-Christensen a spol., 2001).

Vazoaktívny intestinálny polypeptid (VIP) a histidínový
izoleucínový peptid (PHI)
Peptidy VIP a PHI lokalizované u človeka v subpopuláciách neurónov nucleus paraventricularis hypothalami sú pravdepodobne zapojené do regulácie akútnej sekrécie prolaktínu (PRL) v podmienkach
stresu. Tento proces je však kontrolovaný aj sérotonínergickým systémom s neurónmi v nucleus raphae dorsalis, ktoré vysielajú axóny do
hypotalamu. Na druhej strane je akútna sekrécia prolaktínu počas laktácie pravdepodobne len čiastočne pod kontrolou VIP/PHI-peptidov.
Okrem hypotalamických zložiek zapojených do regulácie sekrécie PRL
bol opísaný aj výskyt VIP-buniek v hypofýze. Táto skupina VIP-buniek
reaguje výhradne na zmeny stavu tyreoidovej osi a je stimulovaná hypotyreózou. Fyziologický význam VIP/PHI-peptidov hypofýzového pôvodu je zatiaľ u človeka nejasný (Reichlin, 1988).
VIP/PHI-peptidy sú syntetizované aj vo ventrolaterálnej časti hypotalamického jadra nucleus suprachiasmaticus, pričom sú oba peptidy
kolokalizované v tých istých neurónoch (Card a spol., 1988). Predpokladá sa, že sa zúčastňujú na regulácii cirkadiánnych procesov.
V posledných rokoch sa pripisuje VIP aj neuroprotektívny vplyv.
Pre jeho protizápalové, protiapoptotické a neurotroﬁcké vplyvy sa uva-
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žuje o využití VIP v liečbe niektorých neurodegeneratívnych ochorení,
ako je napr. Parkinsonova choroba (Gonzalez-Rey a spol., 2005).

Hypofýzovú adenylátcyklázu stimulujúci polypeptid
Hypofýzovú adenylátcyklázu stimulujúci polypeptid (pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide, PACAP) bol pôvodne izolovaný
z ovčieho mozgu roku 1989, ako hormón, ktorý aktivuje adenylátcyklázu
v hypofýze. Tento neuropeptid existuje v dvoch formách, PACAP38 zložený z 38 aminokyselinových zvyškov a PACAP27 zložený z 27 aminokyselinových zvyškov. Predpokladá sa, že PACAP pôsobí v centrálnom
aj periférnom nervovom systéme. Uvažuje sa o jeho zapojení v regulácii hypotalamickej neurosekrécie, homeostatickej kontrole cirkadiánnych
rytmov, v modulácii správania, pamäťových procesov a učenia. Okrem
toho má pravdepodobne neuroprotektívny vplyv (anti-apoptotický účinok) a je zapojený v odpovedi na poškodenie a zápal, ako aj v ontogenetických a diferenciačných procesoch v nervovom systéme (Waschek,
2002; Zhou a spol., 2002).

Ďalšie neuropeptidy
Adrenomedulín
Ľudský adrenomedulín (adrenomedullin, ADM) je peptid zložený z 52
aminokyselinových zvyškov pôvodne izolovaný z feochromocytómu.
Patrí do skupiny peptidov, ktoré zahŕňajú amylín, kalcitonín a CGRP
(Wimalawansa, 1997).
ADM je syntetizovaný v nadobličkách, obličkách, pľúcach, srdci, slezine, tenkom čreve, slinných žľazách a mozgu. Podanie ADM vyvoláva
na periférii vazodilatáciu a v srdci pôsobí pozitívne inotropne a chronotropne. Predpokladá sa účasť ADM na regulácii elektrolytového metabolizmu účinkom na centrálne a periférne štruktúry. ADM vyvoláva inhibíciu sekrécie aldosterónu z nadobličiek a v obličkách zvyšuje diurézu
a nátriurézu (Serrano a spol., 2002; Taylor a Samson, 2002; Beltowski
a Jamroz, 2004).
Neuróny syntetizujúce ADM sa nachádzajú vo všetkých oblastiach
CNS. Hlavným miestom lokalizácie ADM neurónov sú však oblasti zúčastňujúce sa na regulácii činnosti autonómneho nervového systému –
nucleus interstitialis striae terminalis, septum, corpus amygdaloideum,
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hypotalamus (napr. nucleus paraventricularis hypothalami) a subfornikálny orgán. V mozgovom kmeni ADM syntetizujú neuróny locus coeruleus, šedá hmota v okolí akvaduktu, nucleus parabrachialis, nuclei
raphes, nucleus tractus solitarii, ventrolaterálna predĺžená miecha, nucleus dorsalis nervi vagi, nucleus ambiguus a area postrema.
Lokalizácia neurónov syntetizujúcich ADM, receptorov pre ADM,
ako aj experimentálne údaje poukazujú na to, že ADM pravdepodobne
moduluje autonómne a neuroendokrinné funkcie (Shan a spol., 2003).
Predpokladá sa, že aj ADM sa zúčastňuje na modulácii cirkulácie krvi
v mozgu v reakcii na ischémiu a má úlohu pri vývoji mozgovo-cievnej
bariéry (Hinson a spol., 2000; Kis a spol., 2003). Uvažuje sa, že v srdci
syntetizovaný ADM môže mať úlohu v patofyziológii hypertenzie, srdcovej ischémie, hypertroﬁe a zlyhaní srdca (Cheung a spol., 2004; Nishikimi a Matsuoka, 2005).

Agouti podobný proteín
Agouti podobný proteín (agouti-related peptide, AGRP) je zložený zo
132 aminokyselinových zvyškov a je syntetizovaný v neurónoch nucleus arcuatus v hypotalame v kolokalizácii s neuropeptidom Y (HaskellLuevano a spol., 1999). Účinok AGRP je sprostredkovaný melanokortínovými receptormi MCR3 a MCR4 (Ollmann a spol., 1997). AGRP je
významne zapojený do procesov regulujúcich príjem potravy a pri centrálnej infúzii stimuluje príjem potravy u hlodavcov a primátov (Rossi
a spol., 1998; Haskell-Luevano a spol., 1999; Wilson a spol., 1999). Patrí
medzi najúčinnejšie orexigénne neuropeptidy, ktoré zvyšujú chuť do
jedla a znižujú metabolický výdaj. AGRP mRNA sa zvyšuje pri nedostatku energie, keď je inhibovaná aj reprodukčná os (Hahn a spol.,
1998).

Amylín
Amylín (AMY) je polypeptid pankreatického pôvodu zložený z 37 aminokyselinových zvyškov. Bol identiﬁkovaný v štruktúrach mozgu aj
v periférnom nervovom systéme. Bunky produkujúce amylín sa našli vo viacerých štruktúrach mozgu, ako sú vestibulárne, cerebelárne,
trapezoidné a kochleárne jadrá a mezencefalické jadro trigeminálneho
nervu. AMY obsahujúce bunkové telá boli opísané v laterálnych, gigantocelulárnych a magnocelulárnych jadrách retikulárnej formácie. Mnohé

122

NEUROTRANSMITERY

z nich sú pravdepodobne regulované katecholamínergickými neurónmi.
Početné AMY-imunoreaktívne nervové vlákna sa vyskytujú v tractus
trigeminalis spinalis, nucleus tractus solitarii a area postrema. Predpokladá sa, že amylín môže ovplyvňovať niektoré senzorické procesy
(D’Este a spol., 2000, 2001). Centrálna aj periférna aplikácia AMY
vyvoláva u potkanov anorektické správanie. Uvažuje sa, že jeho úloha
v regulácii príjmu potravy by mohla byť sprostredkovaná prostredníctvom histamínergického systému.

Angiotenzín II
Angiotenzín II je peptid zložený z 8 aminokyselín, ktorý môže pôsobiť systémovo (cirkulujúci) a lokálne na okolité bunky tkanív v mieste
jeho syntézy (tkanivový). Cirkulujúci angiotenzín II má široké spektrum účinkov, medzi ktoré patria napríklad regulácia cievnej rezistencie, modulácia sekrécie aldosterónu, ako aj na modulácii činnosti CNS.
Tkanivový angiotenzín II sa významne zúčastňuje na modulácii činnosti
vnútorných orgánov (napr. srdce, obličky a mozog). Ovplyvňuje aj rast
a proliferáciu buniek (Ferguson a spol., 2001). Z klinického hľadiska je
významný prospešný účinok antagonistov receptorov pre angiotenzín
II, ktorý sa využíva napríklad na liečbu hypertenzie a na redukciu poškodenia obličiek pri stavoch spojených s proteinúriou (Appel a Appel,
2004).
Cirkulujúci angiotenzín ovplyvňuje prostredníctvom cirkumventrikulárnych orgánov činnosť CNS (Ganong, 2000). Okrem periférie bola
syntéza angiotenzínu, ako aj prítomnosť receptorov AT1 , AT2 a AT4
dokázaná aj v mozgu (Allen a spol., 1998; de Gasparo a spol., 2000).
Predpokladá sa, že angiotenzín syntetizovaný v mozgu pôsobí prostredníctvom AT-receptorov ako neurotransmiter alebo neuromodulátor nervových dráh, ktoré sa zúčastňujú na regulácii krvného tlaku, na udržiavaní homeostázy tekutín a iónov a zasahuje aj do termoregulácie.
Uvažuje sa aj o jeho účasti v regulácii syntézy proteínov, uvoľňovania
prostaglandínov, regulácii syntézy a uvoľňovania hypofýzových hormónov, ako aj v pamäťových procesoch a procesoch učenia (Fitzsimons
1998; Ferguson a spol., 2001; McKinle a spol., 2001, 2003).
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Apelín
Apelíny môžu byť zložené z 12, 13 a 36 aminokyselinových zvyškov.
Peptidy zo skupiny apelínov sú syntetizované hlavne v periférnych
tkanivách (napr. pľúca, srdce, obličky, cievy, mliečna žľaza). Účinkujú
prostredníctvom jedného receptora APJ spojeného s G-proteínom. Ich
hlavný fyziologický význam nebol zatiaľ určený. Prítomnosť neurónov
syntetizujúcich apelín sa dokázala v nucleus paraventricularis hypothalami, nucleus supraopticus hypothalami, nucleus suprachiasmaticus hypothalami a v akcesórnych jadrách hypotalamu potkana (Reaux a spol.,
2001; Brailoiu a spol., 2002). V týchto jadrách je apelín kolokalizovaný
s vazopresínom a predpokladá sa, že lokálne inhibuje sekréciu vazopresínergických neurónov, a tak pôsobí opačne ako vazopresín, teda diureticky (Llorens-Cortes a spol., 2005). Výrazné apelín-pozitívne imunoreaktívne dráhy a nervové výbežky boli identiﬁkované aj v oblasti eminentia mediana, v stopke hypofýzy a prednom a zadnom laloku hypofýzy.
Predpokladá sa, že apelíny sú zapojené v regulácii kardiovaskulárnych
funkcií, v udržiavaní homeostázy tekutín a modulácii imunitných funkcií (Kleinz a Davenport, 2005).

Galanín a „galanin-likeÿ peptid
Galanín (GAL), peptid obsahujúci 29–30 aminokyselín, je syntetizovaný
v noradrenalínergických neurónoch locus coeruleus a sérotonínergických
neurónoch nucleus raphe dorsalis, ako aj v hypotalame (napr. nucleus
paraventricularis). Dokázalo sa, že galanín pôsobí ako inhibičný modulátor. V súčasnosti sú známe tri podtypy receptorov pre galanín (GAL1 ,
GAL2 a GAL3 ), ktoré sú spojené s G-proteínom.
Výsledky z experimentálnych pozorovaní naznačujú, že galanín
môže ovplyvňovať kognitívne procesy, príjem potravy, sexuálne správanie, záchvaty, regeneráciu nervových vlákien, nociceptívne procesy
a stresovú odpoveď (Holmes a spol., 2003).
Okrem galanínu bol v mozgu identiﬁkovaný aj štruktúrne podobný
peptid, ktorý patrí do rovnakej rodiny neurotransmiterov a označuje
sa ako galanin-like peptide (GALP). GALP sa viaže na receptory pre
galanín (Gundlach a spol., 2001). Neuróny syntetizujúce GALP komunikujú s ďalšími neuropeptidergickýmu neurónmi, ktoré sú zapojené do
regulácie príjmu potravy. Predpokladá sa, že GALP ovplyvňuje aj reprodukčné funkcie prostredníctvom vplyvu na gonadotropín uvoľňujúci
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hormón (GnRH) syntetizujúce neuróny, čím môže vytvárať spojenie
medzi metabolickými a reprodukčnými procesmi (Cunningham, 2004;
Gottsch a spol., 2004; Kageyama a spol., 2005).

Ghrelín
Ghrelín je hormón zložený z 28 aminokyselinových zvyškov, ktorý je
produkovaný prevažne bunkami výstelky žalúdka a len v malom množstve je syntetizovaný v hypotalame (v nucleus arcuatus hypothalami).
Je to typický gastrointestinálny hormón, ktorého hladiny stúpajú pred
príjmom potravy, teda v stave hladu, a klesajú po príjme potravy, resp.
nasýtení. Je tzv. „signalizátorom hladuÿ na úrovni hypotalamu a má
opačné účinky ako leptín, PYY3-36 a obestatín. Tieto neuropeptidy
vyvolávajú pocit nasýtenosti, keď sú v cirkulácii prítomné vo vysokých
hladinách. Ghrelín stimuluje aj sekréciu rastového hormónu z adenohypofýzy. Má aj úlohu v regulácii spánku, termoregulácii a v modulácii
činnosti autonómneho nervového systému (Rosicka a spol., 2002; Korbonits a spol., 2004; Davenport a spol., 2005).
Ghrelínové receptory sa nachádzajú hlavne v membránach neurónov nucleus arcuatus hypothalami a nucleus ventromedialis hypothalami. Ghrelín má významnú úlohu v neurotroﬁckých procesoch hlavne
v hipokampe a je esenciálny pre kognitívnu adaptáciu na meniace sa environmentálne podmienky a v procesoch spojených s učením. Pacienti
s anorexiou mávajú vysoké hladiny ghrelínu. Hladiny ghrelínu sú vysoké aj pri kachexii indukovanej nádormi (Garcia a spol., 2005). Bypasová operácia žalúdka redukuje aj hladiny ghrelínu (Cummings a spol.,
2002).
Štúdie na zvieratách preukázali, že ghrelín vstupuje do hipokampu
z krvného riečiska a následne môže stimulovať procesy učenia a pamäte.
Vzhľadom na túto situáciu sa zdá, že učenie môže byť najefektívnejšie
počas dňa s prázdnym žalúdkom a vysokými hladinami ghrelínu. Z tej
istej prekurzorovej molekuly mRNA, z ktorej sa syntetizoval ghrelín, sa
syntetizuje aj neuropeptid nazvaný obestatín. Obestatín, ktorý objavili
roku 2005, sa skladá z 23 aminokyselinových zvyškov. Jeho účinky sú
opačné v porovnaní s účinkami ghrelínu (Zhang a spol., 2005). Predpokladá sa, že z jednej prekurzorovej molekuly (peptid obsahujúci 117
aminokyselín) sa odštiepi jedna molekula ghrenínu a obestatínu, ktorých účinok by sa mal navzájom rušiť. Ide však o neaktívne molekuly,
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ktoré sa stávajú aktívnymi až po ďalšej chemickej modiﬁkácii. Predpokladá sa preto, že práve v tomto procese aktivácie molekuly môžu
pôsobiť regulačné mechanizmy.

Cholecystokinín
Cholecystokinín (CCK) je peptid gastrointestinálneho systému a bol
prvým peptidom, ktorý priamo podporil koncept obojsmernej peptidergickej komunikácie medzi gastrointestinálnym traktom a CNS. CCK má
niekoľko foriem, CCK58, CCK 33 a CCK8, pričom CCK8 je najaktívnejší. CCK pôsobí na dva typy receptorov – CCKA a CCKB spriahnuté
s G-proteínmi (Alexander a spol., 2006).
CCK je secernovaný mukózou duodenálnej časti tenkého čreva, keď
chymus bohatý na tuky alebo bielkoviny opúšťa žalúdok a vstupuje do
duodéna. CCK reguluje uvoľňovanie pankreatických enzýmov, ako sú
lipáza, amyláza, trypsín a chymotrypsín a zároveň vyvoláva kontrakciu
žlčníka a relaxáciu Glissonovho sﬁnktera. Pôsobí ako supresor hladu.
Ako neuropeptid syntetizovaný v CNS nastavuje úroveň sýtosti prostredníctvom CCK-receptorov. Predpokladá sa, že CCK syntetizovaný
v nervovom systéme je zapojený nielen do regulácie príjmu potravy,
ale aj do pamäťových procesov. Uvažuje sa aj o jeho účasti pri vzniku
anxiety (Hansen a Nielsen, 2001). Aplikovanie CCK človeku spôsobuje
nauzeu a anxietu. Prítomnosť CCK v nervových zakončeniach a telách
neurónov v zadných rohoch miechy poukazuje na jeho úlohu v prenose senzorických informácií (Hokfelt a spol., 2001a). Navyše sa uvažuje
o možných neuroprotektívnych účinkoch CCK, ako aj o jeho modulačnom vplyve na činnosť HPA-systému (Beinfeld, 2001). Má významnú
úlohu aj v tolerancii na drogy, ako sú morﬁum a heroín, a zodpovedá aj
za vznik svalovej bolesti v prípade nútenej abstinencie opioidov. Účinky
CCK sú veľmi variabilné v rámci toho istého druhu. Napríklad u potkanov CCK redukuje hlad len u mladých jedincov, menej účinný je u starších zvierat a ešte menej účinný u samíc. Jeho chuť do jedla potlačujúci
efekt je u obéznych potkanov takmer zanedbateľný (Fink a spol., 1998).

Chromograníny
Chromograníny sú polypeptidy široko distribuované v centrálnom nervovom systéme. Sú uskladnené v denzných vezikulách nervových zakončení. Rozlišujú sa chromogranín A, chromogranín B a sekretoneurín
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(Pirker a spol., 2001). Predpokladá sa účasť chromogranínov v etiopatogenéze temporálnej epilepsie a Alzheimerovej choroby (Kandlhofer
a spol., 2000; Lechner a spol., 2004).
Sekretoneurín obsahuje 33 aminokyselinových zvyškov. Je to peptid výrazne fylogeneticky konzervovaný, ktorý sa vyskytuje u cicavcov, plazov, vtákov, obojživelníkov a rýb. Je exprimovaný v endokrinných, neuroendokrinných a nervových tkanivách. Prekurzorovou molekulou je látka označovaná sekretogranín II, ktorá je zapojená v modulácii dopamínergického prenosu v striate, regulácii činnosti sympatikového systému, ale aj v modulácii zápalových procesov (Wiedermann,
2000). Za patologických podmienok sa sekretoneurín produkuje aj v neendokrinných tkanivách, ako sú svaly alebo pneumocyty aj v tumoroch epitelových tkanív. Sekretoneurín sa zúčastňuje aj na uvoľňovaní
dopamínu z preparátov striata a ovplyvňuje rast neuritov v cerebele.
Prispieva k neurogénnemu zápalu a môže mať úlohu pri ischemických
ochoreniach v CNS (Fischer a spol., 2005).

Kalcitonínovému génu príbuzný peptid
Kalcitonínovému génu príbuzný peptid (calcitonin gene-related peptide,
CGRP) patrí do rodiny kalcitonínových biologicky aktívnych peptidov spolu s kalcitonínom, amylínom, a adrenomedulínom. Skladá sa
z 37 aminokyselín a vyskytuje sa v dvoch odlišných formách, CGRPα
a CGRPβ . Obom peptidom sa pripisujú podobné funkcie a oba peptidy
sa vyskytujú v centrálnom aj periférnom nervovom systéme. Pôsobia
prostredníctvom 2 typov receptorov CGRP1 a CGRP2 . Predpokladá
sa, že CGRP má úlohu v prenose signálov v mieche (napr. prenos nociceptívnych a motorických informácií). Okrem toho sa uvažuje o jeho
účasti v pamäťových procesoch, regulácii príjmu potravy a v modulácii uvoľňovania rastového a luteinizačného hormónu. CGRP má významný vplyv na aktivitu kardiovaskulárneho systému. Predpokladá sa
aj jeho zapojenie v indukcii hypertermie, katalepsie a migrény (Edvinsson a Uddman, 2004; Dobolyi a spol., 2005).

Kokaínom a amfetamínom regulovaný transkript
Neuropeptid označovaný ako kokaínom a amfetamínom regulovaný
transkript (cocaine- and amphetamine-regulated transcript, CART) je
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produkovaný neurónmi hypotalamu. Prítomnosť CART mRNA sa určila v mnohých oblastiach hypotalalamu, napríklad nucleus supraopticus, paraventricularis, periventricularis, arcuatus, area hypothalamica
lateralis. Detegoval sa však aj mimo hypotalamu – v zona incerta.
CART je kolokalizovaný s ďalšími neuropeptidmi, ako sú vazopresín,
oxytocín, galanín a somatostatín (Vrang a spol., 1999). Predpokladá
sa, že neuróny syntetizujúce CART sú zapojené do centrálnej regulácie
príjmu potravy (Vrang a spol., 1999) a do regulácie aktivity HPA osi
(Vrang a spol., 2002)

Melanín koncentrujúci hormón
Melanín koncentrujúci hormón (melanin-concentrating hormone, MCH)
je syntetizovaný hlavne v neurónoch laterálneho hypotalamu a subtalamu, ktoré inervujú rozsiahle oblasti mozgu (Knigge a spol., 1996).
MCH je pravdepodobne zapojený do viacerých procesov spojených s reguláciou príjmu potravy, ako je modulácia chuti do jedla, správania spojeného s vyhľadávaním potravy, pohybom žuvacích svalov a kontrolou
energetickej rovnováhy (Kawano a spol., 2002). Okrem toho sa predpokladá účasť MCH v modulácii reprodukčných procesov a stresovej
reakcie (Griﬀond a Baker, 2002). Z prekurzora pre MCH môže byť syntetizovaný aj neuropeptid EI a neuropeptid GE, ktorých funkcia nie je
presne charakterizovaná (Borowsky a spol., 2002).

Mozgový nátriuretický peptid
Atriálny nátriuretický peptid (ANP) objavili roku 1983. Dokázalo sa,
že ANP sa uvoľňuje z pravej predsiene srdca počas jej dilatácie. Neskôr
sa dokázal výskyt peptidu podobného ANP vo viacerých oblastiach hypotalamu. Tento peptid bol označený ako mozgový nátriuretický peptid
(brain natriuretic peptide, BNP). BNPergické neuróny sa rozprestierajú
rostrálne od organum subfornicale a organum vasculosum laminae terminalis až po nucleus paraventricularis hypothalami. BNPergické neuróny sa zúčastňujú na regulácii vodného hospodárstva a príjmu soli,
ako aj na modulácii pocitu smädu. BNPergické neuróny vysielajú svoje
axóny do oblasti eminentia mediana a zadného laloka hypofýzy. BNP sa
môže preto uvoľniť do predného laloka hypofýzy, ako aj do systémovej
cirkulácie (McCann a spol., 1997). Viaceré údaje poukazujú na to, že
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nátriuretické peptidy môžu slúžiť ako markery zlyhania srdca (Doust
a spol., 2004).

Neuropeptid B
Neuropeptid B (NPB) je len nedávno identiﬁkovaný ligand pre GPR7
a GPR8 receptory spriahnuté s G-proteínom. GPR7-receptory sa vyskytujú v rôznych oblastiach mozgu, hlavne v hypotalame, čo naznačuje, že
NPB môže mať významnú úlohu v regulácii rôznych neuroendokrinných
procesov regulovaných hypotalamom. Reguluje aj prenos signálov vedených k adenohypofýze, ale priamo na úrovni adenohypofýzy nepôsobí,
aspoň nie, pokiaľ ide o reguláciu vyplavovania prolaktínu, rastového
hormónu alebo adrenokortikotropného hormónu (Dun a spol., 2005).
NPB je faktor, ktorý má tiež úlohu v zápalových procesoch.
V hypotalame boli NPB bunky identiﬁkované v area preoptica medialis, nucleus preopticus ventromedialis, area retrochiasmatica, nucleus paraventricularis hypothalami, nucleus supraopticus hypothalami,
hypothalamic accessory nuclei, nucleus periventricularis hypothalami,
area hypothalamica lateralis, nucleus dorsomedialis hypothalami, area
hypothalamica posterior a zona incerta. Menší výskyt NPB bunkových
tiel sa nachádza v nucleus arcuatus hypothalami a hustá spleť nervových vlákien v eminentia mediana.
V strednom mozgu boli NPB telá opísané v substantia nigra, nucleus
paranigralis, area tegmentalis ventralis, nucleus interfascicularis a nuclei
raphae. Výraznú NPB imunoreaktivitu preukazovali aj neuróny v nucleus Edinger-Westphal.

Neuropeptid FF
Neuropeptid FF (NPFF), neuropeptid AF (NPAF) a neuropeptid SF
sú príbuzné neuropeptidy, o ktorých sa predpokladá, že sú zapojené
v regulácii širokého spektra funkcií CNS (Vilim a spol., 1999). NPFF,
spoločne s NPAF sa vyskytuje vo vysokej koncentrácii v zadnom laloku hypofýzy, mieche, hypotalame a mozgovom kmeni. Predpokladá
sa účasť NPFF v pamäťových procesoch, regulácii činnosti autonómneho a endokrinného nervového systému (Panula a spol., 1996; Jhamandas a spol., 2001). NPFF sa zúčastňuje aj na modulácii prenosu
nociceptívnych informácií na úrovni miechy a mozgu pravdepodobne aj
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prostredníctvom interakcie s opioidovým systémom (Roumy a Zajac,
1998; Panula a spol., 1999; Mollereau a spol., 2005).

Neuropeptid S
Neuropeptid S (NPS) je nedávno identiﬁkovaný bioaktívny peptid.
Predpokladá sa, že je zapojený v modulácii procesov spánku a bdenia, ale aj anxiózneho správania. NPS zvyšuje bdelosť a potláča všetky
štádiá spánku. Hlavným miestom syntézy NPS sú oblasti nachádzajúce
sa v blízkosti locus coeruleus, štruktúry zapojenej do regulácie spánku
a bdenia, ako aj anxiózneho správania (Koob a Greenwell, 2004; Reinscheid a Xu, 2005a, 2005b).

Neuropeptid W
Neuropeptid W (NPW) je endogénny ligand viažuci sa v CNS na receptory GPR7 and GPR8 spojené s G-proteínom. Vyskytuje sa v dvoch
formách – ako peptid obsahujúci 23 (NPW-23) alebo 30 (NPW-30) aminokyselinových zvyškov. Obe formy neuropeptidov pripravených synteticky sa viažu a aktivujú oba typy receptorov v podobnej koncentrácii
(Shimomura a spol., 2002). GPR-7 mRNA bola detegovaná v hypotalame a hipokampe (Fujii a spol., 2002). Intracerebroventrikulárne podanie NPW-23 zvyšuje u potkanov príjem potravy. Predpokladá sa účasť
NPW v regulácii uvoľňovania prolaktínu, rastového hormónu, modulácii
príjmu potravy, regulácii činnosti neuroendokrinného systému a modulácii stresovej odpovede (Shimomura a spol., 2002; Baker a spol., 2003;
Mondal a spol., 2003; Niimi a Murao, 2005).

Neurotenzín
Neurotenzín (NT) je peptid obsahujúci 13 aminokyselinových zvyškov.
Predpokladá sa, že je zapojený v regulácii činnosti nervového aj endokrinného systému (Dobner, 2005).
NT preukazuje výraznú heterogénnu distribúciu. Najvyššie hladiny
NT sa zistili v hypotalame hlavne jeho posteriórnej časti aj v mamilárnej oblasti. Aj substantia nigra, ventrálna tegmentálna oblasť, centrálne
jadro amygdalárneho komplexu, dorzálny hipokampus, nucleus accumbens, septum a globus pallidus obsahujú pomerne významné množstvo
NT. Telá neurónov obsahujúcich NT sa nachádzajú takmer vo všetkých
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uvedených oblastiach. NT je kolokalizovaný s mnohými inými látkami,
ako sú napr. dopamín a CCK v dopamínergických neurónoch ventrálnej
tegmentálnej oblasti a vyskytuje sa aj v dopamínergických neurónoch
nucleus arcuatus hypothalami. V mozgu bolo opísaných niekoľko systémov NT dráh. Projekcie neurónov nucleus arcuatus hypothalami do
oblasti eminentia mediana zabezpečujú uvoľňovanie NT do portálneho
systému hypofýzy. Ďalšie dráhy boli opísané z centrálneho jadra amygdaly do parabrachiálneho jadra, zo subikula do hipokampu a z nucleus
tractus solitarii do nucleus accumbens atď. Najdetailnejšie je charakterizovaná mezolimbickokortikálna NT dráha vedúca z ventrálnej tegmentálnej oblasti do frontálneho kortexu a nucleus accumbens.
Uvažuje sa, že neuróny uvoľňujúce neurotenzín ako neurotransmiter modulujú činnosť buniek syntetizujúcich gonadoliberíny, dopamín,
somatostatín a kortikoliberín (Rostene a Alexander, 1997). NT sa považuje za regulátor sekrécie luteinizačného hormónu a prolaktínu. Predpokladá sa, že neurotenzín môže mať úlohu v mechanizmoch účinku
antipsychotík a psychostimulačných látok (Dobner a spol., 2003). Podporuje to aj fakt, že neuróny syntetizujúce neurotenzín sú lokalizované
v oblastiach, o ktorých sa predpokladá, že sú zapojené v etiopatogenéze
schizofrénie (Kinkead a spol., 1999). Študuje sa aj interakcia medzi neurotenzínom a dopamínergickým systémom, ktorého narušená činnosť je
podkladom klinických prejavov Parkinsonovej choroby a schizofrénie
(Binder a spol., 2001; Seutin, 2005). Hromadia sa dôkazy o úlohe neurotenzínu v stresom indukovanej analgézii (Dobner, 2005). Situáciu
však komplikuje fakt, že mnohé účinky NT závisia od faktorov, ako
sú pohlavie, spôsob a miesto aplikácie, psychický stav, alebo spoločná
aplikácia iných látok.

Nociceptín/orfanín (N/OFQ)
Nociceptín (N/OFQ) je peptid zložený zo 17 aminokyselinových zvyškov, ktorý je podobný dynorfínu A. Bol identiﬁkovaný roku 1995 (Heinricher, 2003). Je endogénnym ligandom pre receptor 1 (ORL 1, dnes
označovaný ako NOP), ktorý nie je citlivý na naloxon a je podobný
opioidovému receptoru 1. Hoci štruktúra N/OFQ sa veľmi podobá dynorfínu A, neinteraguje s jeho receptormi. Predpokladá sa, že N/OFQ je
zapojený v modulácii prenosu nociceptívnych informácií a v procesoch
modulovaných opioidmi a ovplyvňovaní pamäťových procesov a učenia
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(Noda a spol., 2000; Meis, 2003). Okrem toho sa predpokladá, že nociceptín je zapojený v procesoch centrálnej regulácie príjmu potravy a že
pôsobí ako neuromodulátor v gastrointestinálnom nervovom systéme
(Osinski a Brown, 2000; Olszewski a Levine, 2004).
Nociceptín sa vyskytuje v likvore aj v plazme. Nedávne štúdie ukázali, že nociceptínový transkript je u človeka exprimovaný aj bunkami
imunitného systému a bol detegovaný aj v iných periférnych orgánoch,
vrátane pečene. Vysoké koncentrácie nociceptínu sa zistili v plazme osôb
s akútnymi a chronickými bolesťami a Wilsonovou chorobou. Zdá sa, že
aj nádorové procesy výrazne zvyšujú plazmatické hladiny nociceptínu,
ako sa to pozorovalo v prípade cirhózy pečene spojenej s primárnym hepatocelulárnym karcinómom, ale bez prítomnosti nociceptívneho dráždenia.

Nocistatín
Nocistatín je bioaktívny peptid, ktorý vzniká z rovnakej molekuly ako
nociceptín. Nociceptín a nocistatín vznikajú z toho istého preprohormónu rozličným spracovaním prekurzorovej mRNA. Preto proﬁl ich
splicingových molekúl (na základe rozdielu v „zostrihuÿ mRNA) podmieňuje ich fyziologické účinky. Predpokladá sa, že aj účinnosť morfínovej analgézie nocistatínu závisí od produktu splicingového procesu.
Uvažuje sa, že nocistatín spolu s nociceptínom majú významnú úlohu
v prenose nociceptívnych informácií pri neuropatickej bolesti (Martin
a spol., 1998). Nocistatín má pravdepodobne významnú úlohu aj v pamäťových procesoch a v procesoch učenia (Okuda-Ashitaka a Ito, 2000).

Orexín
Roku 1998 dve skupiny vedcov (de Lecea a spol. a Sakurai a spol.)
nezávisle opísali nový druh neuropeptidov, ktorý jedna skupina pomenovala ako hypokretíny (HCRT) a druhá ako orexíny (ORX). Ide
o identické neuropeptidy, ktorých syntéza prebieha v neurónoch vyskytujúcich sa v laterálnom hypotalame v oblastiach nucleus perifornicalis
a v dorzálnom, laterálnom a posteriórnom hypotalame. No napriek ich
anatomicky obmedzenému výskytu, ako aj ich relatívne malému počtu,
ORX/HCRT neuróny inervujú rozsiahle oblasti CNS vrátane talamu,
subtalamu, substantia nigra, rapheálnych jadrier, locus coeruleus, ventrálnej tegmentálnej oblasti, medulárnej retikulárnej formácie, nucleus
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tractus solitarii a iných oblastí mozgového kmeňa (Peyron a spol., 1998).
Okrem CNS sa orexínergické bunky nachádzajú aj v gastrointestinálnom trakte, pankrease a nadobličkách (Kirchgessner, 2002; Kukkonen
a spol., 2002).
Rozlišuje sa ORX A (HCRT 1) a ORX B (HCRT 2), pričom ORX A
tvorí 33 a orexín B 28 aminokyselinových zvyškov. Pôsobia prostredníctvom receptorov OXR1 a OXR2. Typ receptorov OXR1 sa vyskytuje aj
v membránach hypotalamických neurónov produkujúcich vazopresín,
oxytocín, somatostatín, vazoaktívny intestinálny polypeptid, kortikoliberín, neuropeptid Y, AGRP, POMC, CART, MCH a ORX/HCRT
(Backberg a spol., 2002).
Predpokladá sa, že orexín syntetizujúce neuróny ovplyvňujú chuť
do jedla a príjem potravy. Svedčí o tom recipročné prepojenie medzi
HCRT-neurónmi a hypotalamickými neurónmi syntetizujúcimi neuropeptid Y a skutočnosť, že HCRT-neuróny exprimujú leptínové receptory
(Horvath a spol., 1999). Inzulínom indukovaná hypoglykémia zvyšuje
množstvo prekurzorových molekúl pre HCRT a podanie leptínu znižuje hladiny HCRT. Komorové podanie HCRT aktivuje príjem potravy
a zvyšuje metabolizmus (Sweet a spol., 1999).
Experimentálne práce poukazujú na spojitosť medzi dysfunkciou
orexínergického systému a vznikom narkolepsie. Narkolepsia je charakteristická ospanlivosťou a kataplexiou (rýchly pokles svalového tonusu
počas náhle vznikajúcich silných emócií). Hoci kľúčové anatomické elementy zodpovedné za vznik kataplexie sú zrejmé, neuróny zodpovedné
za náhlu ospanlivosť počas narkolepsie sa zatiaľ neidentiﬁkovali. Dokázalo sa však, že redukovaná excitácia noradrenergických neurónov
v locus coeruleus, sérotonínergických neurónov v nuclei raphes, dopamínergických neurónov v hypotalame a histamínergických neurónov v posteriórnom hypotalame zodpovedá za redukciu bdelosti a vyúsťuje do
útlmu.
Orexín pravdepodobne moduluje aj činnosti spojené s hypotalamickou kontrolou funkcií predného laloka hypofýzy, ako aj s kontrolu autonómnych funkcií (Beuckmann a Yanagisawa, 2002; Ferguson a Samson,
2003; Samson a spol., 2005). Orexín môže ovplyvňovať činnosť sympatikového systému (a tým aj kardiovaskulárneho systému) prostredníctvom modiﬁkácie činnosti neurónov nucleus paraventricularis hypothalami (Shirasaka a spol., 2002). Niektoré zistenia naznačujú, že neuróny
laterálneho hypotalamu, ktoré syntetizujú orexín, sa zúčastňujú na re-
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Neuropeptid

Vazopresín
Oxytocín

Receptor

Transdukčný
mechanizmus

V1a , V1b
V2

Gq/11
Gs

OT-R

Gq/11 , Gi/o

Kortikoliberín; Urokortín 1, 2, 3; Sauvagín CRFR1 , CRFR2
Urotenzín II

Gs

UT-R

Gq/11

Tyreoliberín

TRH-R

Gq/11

Somatostatín

sst1 –sst5

Gi

MC2

Gs

Adrenokortikotropný hormón
α-, β-, γ-melanocyty stimulujúci hormón

MC1 –MC5

Gs

β-endorfín; enkefalín; dynorfín

δ, κ, µ

Gi/o

Substancia P; neurokinín A, B;
neuropeptid K, γ

NK1 –NK3

Gq/11

Glukagónu podobný peptid 1
Vazoaktívny intestinálny polypeptid;
histidínový izoleucínový peptid;
hypofýzovú adenylátcyklázu aktivujúci
peptid
Adrenomedulín
Agouti príbuzný proteín
Amylín

GLP-1-R

Gs

VPAC1 , VPAC2 ,
PAC1

Gs

AM-R

Gs

antagonista
MC-receptorov
AMY-R

Gs

Angiotenzín II

AT1
AT2

Gq/11
Tyr & Ser/Thr
fosfatázy

Apelín

APJ

Gi/o

Endomorfín 1, 2
Galanín; galanínu podobný peptid
Ghrelín

µ

Gi/o

GAL1 , GAL3
GAL2

Gi/o
Gi/o , Gq/11

GHS-R1a

Gq/11

Tabuľka 4.2 Klasiﬁkácia receptorov pre neuropeptidy a mechanizmy transdukcie signálu. ↑ – receptor nie je známy; ↓ – zvýšenie koncentrácie; zníženie
aktivity (modiﬁkované podľa Alexander a spol., 2006).
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Pokračovanie tabuľky 4.2

Neuropeptid

Receptor

Transdukčný
mechanizmus

Cholecystokinín

CCK1
CCK2

Gq/11 , Gs
Gs

Chromogranín A, B; sekretoneurín

?

Kalcitonínu génovo príbuzný peptid

CGRP

Kokaínom a amfetamínom regulovaný
transkript
Melanín koncentrujúci hormón
Metastín
Mozgový nátriuretický peptid
Neuropeptid B; neuropeptid W

Gs /Gq

?
MCH1

Gq/11 , Gi/o

MCH2

Gq/11

GPR54

??

NPR-A, NPR-B
NPR-C

↑cGMP, ↓PLC
Gi

NPBW1 , NPBW2

Gi/o

Neuropeptid EI; neuropeptid GE

MC1

Gs

Neuropeptid FF; neuropeptid AF;
neuropeptid SF

NPFF1 , NPFF2

Gi/o

Neuropeptid S
Neuropeptid tyrozín
Neurotenzín
Nociceptín/ofranín FQ
Nocistatín
Orexín/hypokretín
Prolaktín uvoľňujúci peptid
Prokineticín 2
Relaxín 3
5-HT modulín

NMU1 , NMU2
Y1 , Y2 , Y4 , Y5 , Y6

Gi/o

NTS1 , NTS2

Gq/11

NOP

Gi/o

?

Gi/o

OX1 , OX2

Gq/11

GPR10
PKR2
GPCR135 (RXFP3)
desenzitizácia
5-HT1B receptora

gulácii procesov odmeny spojených s príjmom potravy, ako aj návykových látok (Harris a Aston-Jones, 2006). Experimentálne údaje naznačujú možnosť využitia antagonistov orexínových receptorov v liečbe
látkovej závislosti (Bingham a spol., 2006).
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Prolaktín uvoľňujúci peptid
Prolaktín uvoľňujúci peptid (prolactin-releasing peptide, PrRP) bol
spočiatku charakterizovaný ako peptid regulujúci vyplavovanie prolaktínu z adenohypofýzy. Preukázalo sa však, že PrRP vyvoláva vyplavovanie prolaktínu iba u samíc potkanov počas estru (Ibata a spol.,
2000). Neskoršie štúdie však poukázali na jeho zapojenie v regulácii
metabolickej homeostázy, stresovej odpovede, kardiovaskulárnych reguláciách, modulácii sekrécie gonadotropínov a rastového hormónu a regulácii spánku (Sun a spol., 2005).

5-HT-modulín
5-HT-modulín (5-HT-moduline) je endogénny neuropeptid, ktorý selektívne a alostericky interaguje s 5-HT1B -receptormi. Neviaže sa však na
to isté miesto receptora ako sérotonín. Jeho väzba na 5-HT1B -receptory
spôsobuje zmeny v ich konformácii. Týmto spôsobom blokuje účinky
sérotonínu, resp. vedie k ich desenzitizácii, a preto pôsobí ako antagonista 5-HT1B -receptorov. Na druhej strane 5-HT-modulín prostredníctvom presynaptických 5-HT1B -autoreceptorov zvyšuje sekréciu sérotonínu. Sérotonínergická aktivita je sprostredkovaná najmenej 14 druhmi
sérotonínergických receptorov a 5-HT1B -receptory patria medzi najvýznamnejšie z nich. Takto 5-HT-modulín môže pôsobiť ako veľmi dôležitý
a účinný lokálny regulátor sérotonínergickej aktivity. Je lokalizovaný
v sérotonínergických nervových termináloch, kde inhibuje sekréciu, ale
aj biosyntézu sérotonínu. Receptory pre 5-HT-modulín vystupujú aj
ako heteroreceptory lokalizované v nesérotonínergických termináloch,
kde inhibujú sekréciu korešpondujúcich neurotransmiterov (acetylcholín, GABA, noradrenalín).
5-HT-modulín sa uvoľňuje najmä v tých oblastiach mozgu, ktoré
sú bohaté na 5-HT1B -receptory. Akútny reštrikčný stres zvyšuje sekréciu 5-HT-modulínu u potkanov. Deaktivovanie 5-HT-modulínu špeciﬁckými protilátkami bráni vzniku anxiety u myší. Preto existuje predpoklad, že látky schopné inhibovať tento peptid by mohli mať protistresové
a anxiolytické vlastnosti. Pretože zvýšená sérotonínergická aktivita je
spojená s vývojom psychiatrických ochorení, ako sú depresia, agresivita
a anxieta, uvažuje sa o tom, že látky inhibujúce aktivitu 5-HT-modulínu
by mohli predstavovať nové antidepresíva a anxiolytiká (Massot a spol.,
1998; Grimaldi a spol., 1999).

Úloha neurotransmiterov v regulácii
fyziologických procesov
B. Mravec

V procesoch prenosu a spracovania signálov nervovým systémom
využíva organizmus dva základné mechanizmy. Prvým mechanizmom
je prenos signálov medzi neurónmi prostredníctvom chemických látok.
Druhým mechanizmom je prenos informácií prostredníctvom elektrických synáps. Na mnohých miestach v CNS však neuróny využívajú na
prenos informácií chemické aj elektrické synapsy (Valenstein, 2005).
Chemický prenos signálov prostredníctvom neurotransmiterov, resp.
neuromodulátorov prevláda. Dá sa povedať, že správna činnosť väčšiny
procesov prebiehajúcich v nervovom systéme je podmienená precíznou
reguláciou:

• syntézy, uvoľňovania a inaktivácie neurotransmiterov,
• syntézou, aktiváciou a inaktiváciou ich receptorov,
• intracelulárnych procesov prenosu signálov na úrovni cytoplazmy,
alebo až na úrovni bunkového jadra.
Nervový systém je komplexný systém, v ktorom jednotlivé neurotransmitery navzájom komplexne interagujú. Každá funkcia je preto
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podmienená interakciou neurónov syntetizujúcich rôzne neurotransmitery. Na regulácii činností v nervovom systéme sa zúčastňujú interakcie
medzi jednotlivými štruktúrami. Opis funkcií neurotransmiterov v regulácii vybraných fyziologických procesov sa preto zameriava na najdôležitejšie zložky neurotransmiterových systémov v súlade so súčasnými
poznatkami. To však neznamená, že iné neurotransmiterové systémy sa
nezúčastňujú na regulácii opisovaných fyziologických dejov.

Regulácia príjmu potravy
A. Kiss, B. Mravec
Hlad je pocit, ktorým nervový systém vyšších živočíchov upozorňuje
na potrebu príjmu potravy. Po uspokojení tejto potreby sa dostavuje pocit sýtosti. V mozgu človeka existuje komplex oblastí zodpovedných za
tvorbu a prenos týchto pocitov. Počas svojej existencie človek postupne
racionalizoval príjem potravy a postupne nahradil primárny inštinkt
obživy za spoločenskú zvyklosť. Tým sa človek oddelil od ostatných živočíchov a stal špeciﬁckým druhom, ktorý dokáže prijímať potravu aj
bez pocitu hladu, ale aj dobrovoľne hladovať.
Udržiavanie energetickej rovnováhy je komplexne regulovaný proces, na ktorom sa zúčastňujú neuróny syntetizujúce široké spektrum
neurotransmiterov (Kalra a spol., 1999; Berthoud 2002).
Neuronálna kontrola a regulácia príjmu potravy a výdaja energie
spočíva v troch úzko prepojených procesoch: vstup – integrácia – výstup. Vstup predstavuje prísun informácií z periférie do mozgu, a to
humorálnou a nervovou cestou prostredníctvom signálnych látok, ako
sú inzulín, ghrelín, leptíny. Experimentálne práce ukázali, že mozog nie
je schopný bez týchto signálov samočinne regulovať energetické pomery
v organizme. Integrácia je veľmi zložitý proces, v ktorom majú významnú úlohu mnohé nervové okruhy vychádzajúce z viacerých oblastí
mozgu, ktoré spracúvajú množstvo informácií. Predpokladá sa, že hlavným regulačným centrom pre reguláciu príjmu potravy a výdaj energie
je hypotalamus (Kalra a spol., 1999; Wilding, 2002). Výstup je odpoveď regulačného centra smerom k periférii, pričom cieľom výstupu je
aktivácia takých regulačných a kompenzačných mechanizmov na periférii, aby sa v daných podmienkach dosiahol čo najoptimálnejší stav
energetických pomerov v organizme (obr. 5.1).
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Obr. 5.1 Schematické znázornenie periférnych a centrálnych zložiek zúčastňujúcich sa na regulácii príjmu potravy. Periférne syntetizované látky (napr.
inzulín, leptín, ghrelín, CCK) ovplyvňujú činnosť CNS prostredníctvom dvoch
ciest – humorálnej a neuronálnej. Cirkulujúce hormóny účinkujú v oblastiach
cirkumventrikulárnych orgánov (eminentia mediana – ME, area postrema –
AP). Senzorické zakončenia a neuróny v ich blízkosti (napr. neuróny nucleus
arcuatus, NARC) spracúvajú informácie z periférie o nutričnom stave v organizme. Nervové zakončenia nervus vagus obsahujú receptory pre niektoré
gastrointestinálne hormóny, čo umožňuje rýchly prenos informácií z gastrointestinálneho a tukového tkaniva do CNS neuronálnou cestou. Na spracovaní
informácií o nutričnom stave sa zúčastňujú neuróny CNS, ktoré syntetizujú
aj orexigenické a anorexigenické peptidy. AHL – laterálna hypotalamická oblasť; APF – perifornikálna oblasť; NTS – nucleus tractus solitarii; GN – ganglion
nodosum; GIT – gastrointestinálny trakt; NDM – nucleus dorsomedialis; NVM –
nucleus ventromedialis; OXM – oxyntomodulín; PVN – nucleus paraventricularis; NAc – nucleus accumbens; skratky hormónov pozri v tab. 2.3; prerušovaná
čiara – prenos signálu systémovou cirkuláciou; bodkovaná čiara – prenos signálu
k lokálnym zakončeniam nervus vagus (modiﬁkované podľa Korner a Leibel,
2003; Wynne a spol., 2005).
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Zo 40 štruktúr hypotalamu má významnú úlohu v regulácii príjmu
potravy a výdaja energie najmenej 5 oblastí: nucleus arcuatus, nucleus
paraventricularis, nucleus ventromedialis, nucleus dorsomedialis a laterálny hypotalamus (Elmguist a spol., 1999; Kalra a spol., 1999; Berthoud 2002). Tieto oblasti obsahujú neuróny, ktoré na základe účinku
na reguláciu príjmu potravy možno rozdeliť na dve veľké skupiny, orexigenické a anorexigenické. Orexigenické neuróny syntetizujú orexigenicky pôsobiace látky, ktoré zvyšujú príjem potravy, a tým aj telesnú
hmotnosť. Anorexigenické neuróny syntetizujú anorexigenické látky,
ktorá pôsobia opačne. Orexigénne neuróny produkujú širokú paletu biologicky aktívnych látok, ako sú neuropeptid Y (NPY), agouti-príbuzný
peptid (AGRP), hypokretíny/orexíny (HCRT/ORX), melanín koncentrujúci hormón (MCH), galanín (GAL), dynorfín (DYN), β -endorfín
(β -END), GABA, noradrenalín a adrenalín. Anorexigénne neuróny syntetizujú napr. α-melanocyty stimulujúci hormón (α-MSH), kokaínom
a amfetamínom regulovaný transkript (CART), kortikoliberín (CRH,
CRF), neurotenzín (NT), urokortín III, cholecystokinín (CCK), glukagónu podobný peptid (GLP-1) (Rowland a spol., 1996; Schwartz a spol.,
2000; Sainsbury a spol., 2002; Palkovits, 2003; Ramo a spol., 2005).
Distribúcia týchto látok v uvedených jadrách hypotalamu, charakter
ich vzájomnej komunikácie a ovplyvňovanie periférnymi signalizačnými
látkami, ako aj ich komunikácia s inými štruktúrami mozgu predstavuje
mozaiku vysokodynamických funkčných vzťahov, ktoré tvoria podstatu
regulácie príjmu potravy a výdaja energie (obr. 5.1) (Kalra a spol., 1999;
Berthoud, 2002).
Signály informujúce mozog o fyziologickom stave energetickej homeostázy prichádzajú z viacerých periférnych orgánov (Kalra a spol.,
1999; Berthoud, 2002). Peptidové hormóny syntetizované v gastrointestinálnom trakte sa významnou mierou zúčastňujú na regulácii procesov spojených s príjmom potravy tým, že modulujú činnosť neurónov v CNS, s výrazným vplyvom na činnosť hypotalamických štruktúr
(Rehfeld, 1998; Richard a Baraboi, 2004). Pocit nasýtenosti signalizuje
gastrointestinálny peptid YY (PYY3−36 ), ktorého úlohou je zastavenie
príjmu potravy. Naopak ghrelín, syntetizovaný z rovnakej prekurzorovej
molekuly mRNA ako PYY, signalizuje znížením svojich plazmatických
hladín vyprázdnený žalúdok a zvýšenými hladinami naplnený žalúdok.
Ghrelín je teda látka, ktorá aktuálne reaguje na dva opačné stavy objemu žalúdka. Ghrelín zvyšuje chuť do jedla, pričom jeho hladiny sú
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ráno vyššie ako večer. Plazmatickú hladinu ghrelínu zvyšuje hlad a hypoglykémia a naopak jeho hladiny znižuje nasýtenosť, hyperglykémia
a obezita (Solomon a spol., 2005). Leptín, ktorý je produkovaný adipocytmi, signalizuje stav zásob energie a ich vyrovnanosť (Zhang a spol.,
1994). Účinok leptínu nie je rýchly, ale prejavuje sa až po 8–10 hodinách. Neinhibuje epizodický príjem potravy, len znižuje objem prijatej potravy počas tejto epizódy. Leptín pôsobí na mnohých miestach
hypotalamu s výrazným efektom v nucleus arcuatus (Kalra a spol.,
1998). Obézni ľudia majú obyčajne vysoké hladiny leptínu. Inzulín je
produkovaný β -bunkami pankreasu a je veľmi významne zapojený do
kontroly chuti do jedla a poskytuje CNS informácie o hladinách plazmatickej glukózy. Zmeny plazmatických hladín inzulínu sa odrážajú aj na
jeho koncentrácii v likvore. Keď sa hladiny inzulínu zvýšia, dochádza
v mozgu k redukcii príjmu potravy. Inzulín teda pôsobí inhibične na
centrálne orexigénne dráhy, inhibuje účinok NPY, pričom jeho účinok
je veľmi rýchly (Sahu a spol., 1992, 1995). V mnohých situáciách dochádza k synergistickým efektom uvedených hormónov. Napríklad u zvierat trpiacich podvýživou znížené hladiny inzulínu signalizujú v NARC
odblokovanie pocitu nasýtenia sprostredkovaného CCK, čím sa docieli
príjem väčšieho množstva potravy. U obéznych zvierat bude naopak inzulín tou istou cestou zvyšovať účinok CCK pre pocit nasýtenosti, čím
vedie k obmedzeniu príjmu potravy. V súčasnosti sa zdá, že endogénny
CCK pôsobí počas prijímania potravy tak, že limituje množstvo prijatej potravy. Existujú dôkazy pre úlohu CCK v patofyziológii porúch
v príjme potravy, napr. pri vzniku bulímie (Woods a Gibbs, 1989).
Periférne hormóny a neuropeptidy regulujúce príjem potravy možno
vo všeobecnosti rozdeliť na pomaly a rýchlo pôsobiace. Pomaly pôsobiace látky nie sú viazané na presný druh potravinovej zložky a účinkujú dlhodobo, ako napr. inzulín a leptín, ktoré sú secernované do krvi
proporcionálne k množstvu tuku a energetických látok v cirkulácii. Stabilne pôsobia inhibične na príjem potravy a stimulačne na výdaj energie.
Rýchlo pôsobiace látky, ako cholecystokinín (CCK) a ghrelín, účinkujú
krátkodobo a špeciﬁckejšie na určité druhy zložiek potravy. Sú secernované v gastrointestinálnom trakte počas príjmu potravy, signalizujú
pocit „naplneniaÿ, čo vedie k ukončenie príjmu potravy. Periférne produkované hormóny inzulín, leptín a ghrelín patria medzi významné periférne signalizačné látky, ktoré humorálnou cestou a prostredníctvom
svojich receptorov účinkujú priamo na nervové bunky hypotalamu a zú-
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častňujú sa na regulácii príjmu potravy a výdaja energie (Kalra a spol.,
1999).
Jedna z najvýznamnejších mozgových oblastí slúžiaca na kontrolu
energetického metabolizmu a reguláciu chuti do jedla je nucleus arcuatus (NARC). Anatomická lokalizácia NARC bilaterálne po bokoch
bázy III. mozgovej komory nad eminentia mediana, t.j. oblasťou bez
mozgovo-cievnej bariéry, je strategicky veľmi výhodná pre príjem signálov z krvného riečiska (Banks a spol., 1996). Leptín, rastový hormón,
glukokortikoidy, ghrelín, inzulín a metabolity ako glukóza môžu preto
prostredníctvom svojich receptorov priamo pôsobiť na neuróny NARC
(Kalra a spol., 1999; Berthoud, 2002). Okrem toho sa v NARC nachádza veľké množstvo neurónov produkujúcich orexigénne a anorexigénne
peptidy, ktoré majú bohaté prepojenie na všetky ostatné hypotalamické
jadrá. Dôležité aferentácie okrem intrahypotalamických štruktúr dostáva NARC aj z extrahypotalamických oblastí mozgu, ako sú nucleus
parabrachialis a nucleus tractus solitarii (Guan a spol., 2001).
V NARC sú dva významné typy neurónov, ktoré kontrolujú príjem
potravy. Jeden typ pôsobí ako akcelerátor, druhý ako inhibítor. Akceleračné neuróny produkujú NPY, inhibičné αMSH. Neuróny produkujúce NPY syntetizujú zároveň aj ďalší hormón AGRP, ktorý blokuje
receptory pre αMSH (Broberger a spol., 1998). Neuróny exprimujúce
NPY/AGRP, ktoré reagujú napr. na zníženie hmotnosti, môžu zvýšiť
príjem potravy dvoma spôsobmi – zvýšením produkcie a aktivity neurónov produkujúcich NPY, alebo blokovaním receptorov pre αMSH. Oba
tieto peptidy sú potenciálnymi anabolickými peptidmi a ich aplikácia do
mozgových komôr vyvoláva hyperfágiu, znížený výdaj energie a zvyšovanie telesnej hmotnosti. NPY aj AGRP neuróny syntetizujú receptory
pre inzulín aj leptín (Mercer a spol., 1996). Podanie týchto hormónov
lokálne do NARC znižuje syntézu NPY aj AGRP. NPY mRNA sa zvyšuje počas hladu, ale exogénne podanie leptínu potláča jeho nadbytočnú
produkciu. Periférne zmeny v energetických pomeroch signalizované do
mozgu leptínom a inzulínom inhibujú NPY/AGRP neuróny. U hlodavcov napr. endogénne hladiny NPY v NARC-PVN systéme vrcholia ku
koncu dňa, keď sa začína ich nočná aktivita, resp. keď obyčajne začínajú potkany prijímať potravu. NPY/AGRP syntetizujúce neuróny
významne projikujú hlavne do nucleus paraventricularis a laterálneho
hypotalamu (Berthoud, 2002).
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Druhou dvojicou peptidov aktivovaných signálmi z tukového tkaniva (leptínom) sú αMSH/CART, ktoré tiež obsahujú mnoho leptínových receptorov a sú potenciálnymi katabolickými peptidmi (Cheung
a spol., 1997). Ich podanie do III. mozgovej komory znižuje príjem potravy, zvyšuje výdaj energie a znižuje telesnú hmotnosť. Vo všeobecnosti
sa dá povedať, že počas aktivácie NPY/AGRP neurónov dochádza k tlmeniu αMSH/CART a naopak, pričom v oboch prípadoch ide o účinok leptínu (Wilding 2002). αMSH/CART, ako aj NPY/AGRP syntetizujúce neuróny projikujú hlavne do oblasti laterálneho hypotalamu
a inervujú HCRT aj MCH neuróny (Elias a spol., 1998). Malá skupinka
αMSH/CART syntetizujúcich neurónov lokalizovaných v prednej časti
NARC projikuje k autonómnym oblastiam predĺženej miechy a miechy.
Nucleus paraventricularis (PVN) má heterogénne bunkové zloženie. Magnocelulárne neuróny PVN, syntetizujúce vazopresín a oxytocín, projikujú do neurohypofýzy. Parvocelulárne neuróny syntetizujúce
CRH a vazopresín projikujú k portálnemu systému eminentia mediana,
ktorý zásobuje krvou adenohypofýzu. Niektoré parvocelulárne neuróny
PVN obsahujú oxytocín a projikujú do kaudálnej časti mozgu k centrám
parasympatikového nervového systému a do miechy k pregangliovým
neurónom sympatikového nervového systému (Swanson a Sawchenko,
1980). Prostredníctvom týchto dráh môžu neuróny PVN priamo ovplyvňovať sekréciu hormónov z pankreasu a drene nadobličiek aj somatomotorickú aktivitu, ktorá je spojená so správaním sa v čase príjmu potravy.
Neurotransmisia sprostredkovaná parvocelulárnym oxytocínom v mozgovom kmeni a mieche má supresívny účinok na chuť do jedla. Leptín
aktivuje PVN neuróny. PVN môže sprostredkúvať mnoho signálov leptínu, pretože dostáva priame projekcie z neurónov NACR senzitívnych
na leptín (Berthoud 2002).
Z funkčného hľadiska je PVN dodnes najpodrobnejšie opísaná štruktúra hypotalamu. PVN je zapojený v rôznych endokrinných, autonómnych a imunitných procesov a dostáva aferentácie takmer zo všetkých
oblastí mozgu. Z hľadiska regulácie energetickej homeostázy k najvýznamnejším projekciám patria tie, ktoré prichádzajú z laterálneho
hypotalamu, noradrenergickej oblasti locus coeruleus, sérotonínergickej oblasti nucleus raphe dorsalis a mozgového kmeňa. Množstvo údajov v odbornej literatúre poukazuje na stimulačný účinok noradrenalínu a inhibičný účinok sérotonínu na neuróny PVN (Smith a spol.,
1999). Všetky druhy orexigénnych peptidov vrátane NPY, GAL, HCRT,
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GABA, noradrenalínu a adrenalínu stimulujú chuť do jedla a naopak
CRH a leptín pôsobia inhibične. Z hľadiska regulácie energetickej homeostázy sa zdá, že PVN je integračné miesto mnohých interoreceptívnych informácií a zúčastňuje sa prevažne na integrácii prijatých endokrinných a autonómnych signálov a má kľúčovú úlohu pri regulácii príjmu
potravy v rôznych stresových podmienkach (Imaki a spol., 1992).
Nucleus ventromedialis (NVM) je pomerne rozsiahla štruktúra hypotalamu s mnohými funkčnými podoblasťami, ktoré však dodnes nie
sú presne anatomicky ohraničené a funkčne charakterizované. Mnoho
rokov sa táto štruktúra mylne považovala za centrum sýtosti. Neuróny
dorzomediálnej časti NVM sú bohaté hlavne na inzulínové a leptínové
receptory, ktoré sprostredkúvajú signály z tukového tkaniva (Van Dijk
a spol., 1996). Je však zaujímavé, že ani orexigénne, ani anorexigénne
neuróny sa v tejto oblasti nedetegovali, pričom však selektívna lézia
tiel neurónov v tejto oblasti (bez porušenia dráh) vedie k hyperfágii.
Aj lokálne podanie mnohých látok, ako NPY, GAL, GABA, β -END,
stimuluje príjem potravy, kým leptín ho inhibuje. Na základe týchto
pozorovaní sa usudzuje, že NVM je hlavne receptívna oblasť pre viaceré
signálne molekuly, ktoré sú zapojené v regulácii chuti do jedla (Kalra
a spol., 1999; Berthoud 2002).
NVM prijíma aferentáciu hlavne z amygdaly, laterálneho hypotalamu a mediálnych jadier hypotalamu. Má prepojenie aj na štruktúry
mozgového kmeňa. Mnohé neuróny, lokalizované hlavne v jeho dorzálnej
časti, obsahujú leptínové receptory, pričom časť týchto buniek projikuje
k neurónom PVN a subPVN, t.j. oblasti nachádzajúcej sa bezprostredne
pod PVN (Elmquist a spol., 1998). Na rozdiel od ostatných hypotalamických štruktúr neuróny NVM projikujú hlavne do oblasti retikulárnej formácie a periakvaduktálnej šedej hmoty. Bohaté projekcie vysiela
NVM aj k ostatným mediálne (ale nie laterálne) a periventrikulárne uloženým hypotalamických jadrám, čo svedčí hlavne o jeho intrahypotalamickej modulácii (Canteras a spol., 1994). Hoci eferentné dráhy NVM
smerom k NARC neboli identiﬁkované, neurónové projekcie obsahujúce
NPY, CART a β -END boli z NARC do NVM jasne opísané. Dôležité je
hlavne spojenie NVM-NDM-NPV, ktorého prerušenie na úrovni NVM
vedie k hyperfágii.
Nucleus dorsomedialis (NDM) má približne rovnakú veľkosť ako
NVM a anatomicky sa nachádza nad ňou. Vyradenie NDM znižuje chuť
do jedla, ale v menšej miere ako vyradenie NVM. NDM sa považuje za
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dôležitú oblasť regulácie príjmu potravy a za oblasť, v ktorej dochádza
k interakcii medzi NPY a leptínom. Najcitlivejším miestom NDM na
leptín je jeho dorzomediálna podoblasť (Elmquist a spol., 1998). Táto
oblasť prijíma rozsiahlu aferentáciu z okolitých jadier vrátane NARC,
NVM, NPV a laterálneho hypotalamu (Thompson a Swanson, 1998).
Projikujú k nej aj neuróny z mozgového kmeňa, ale aj štruktúry retikulárnej formácie a periakvaduktálnej šedej hmoty. V kaudálnej časti
jadra mnohé neuróny obsahujú leptínové receptory a tieto neuróny projikujú priamo do PVN. V jeho strednej, t.j. kompaktnej časti mnohé
neuróny produkujú NPY a obsahujú CCK-A receptory (Lewis a spol.,
1993). Potkany s mutáciou týchto receptorov sú hyperfágické a obézne.
CCK inhibuje expresiu NPY v NDM, a tým zároveň znižuje aj príjem potravy pri veľkej strate energie. Naopak intracerebroventrikulárne
podanie GAL stimuluje NPY-neuróny v NDM a vedie aj k stimulácii
chuti do jedla (Kuramochi a spol., 2006). Zdá sa teda, že NDM môže
významne prispievať k signalizácii počas situácií vedúcich k zvýšeným
nárokom na energiu (napr. počas vývoja, laktácie a intenzívneho cvičenia).
Area hypothalamica lateralis (AHL) a nucleus perifornicalis. AHL
je rozsiahla oblasť vyplňujúca laterálny hypotalamus, ktorá je charakteristická tým, že ňou prechádza množstvo ascendentných a descendentných nervových dráh, ako aj významný zväzok dráh – fasciculus
medialis prosencephali (medial forebrain bundle). Významné sú hlavne
projekcie vedúce do predného mozgu, medzimozgu a mozgového kmeňa.
Vyradenie tejto oblasti spôsobuje dočasnú afágiu a akinézu (Berthoud,
2002). Správanie sa zvierat po veľkej lézii pripomína parkinsonizmus,
ktorý je spôsobený dysfunkciou ascendentných dopamínergických dráh
stredného mozgu. Neuróny zapojené do regulácie energetického metabolizmu produkujú melanín koncentrujúci hormón (MCH) (Bittencourt
a spol., 1992). Nedostatok leptínu zvyšuje hladiny MCH mRNA. Intracerebroventrikulárna aplikácia MCH zvyšuje príjem potravy a nadprodukcia MCH vedie k obezite a inzulínovej rezistencii. Zdá sa, že MCH
má mnohostranný a integračný účinok týkajúci sa hlavne behaviorálnych aspektov prijímania potravy. Druhý významný hormón, ktorý sa
produkuje v tejto oblasti, je hypokretín/orexín (Sakurai a spol., 1998).
Neuróny produkujúce hypokretín/orexín okupujú oblasť okolo fornixu.
Aplikovanie MCH aj hypokretínu stimuluje príjem potravy. Naopak hladovanie zvyšuje hladiny mRNA pre oba peptidy (Qu a spol., 1996; Sa-
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kurai a spol., 1998). Laterálny hypotalamus prijíma významné NPYergické projekcie z NARC. Okrem rôznych projekcií sa v AHL nachádzajú
aj glukózareceptívne a glukózasenzitívne neuróny, ktoré môžu priamo
monitorovať glykemické zmeny v cirkulácii (Oomura a spol., 1984).
Nucleus suprachiasmaticus (NSCH). Aj keď toto jadro nie je typickou štruktúrou, ktorá spracúva periférne signály týkajúce sa energetickej homeostázy, je zapojené do integrácie mnohých procesov spojených s prijímaním potravy v rámci cirkadiánnych alebo cirkaanuálnych
rytmov (Nagai, 1978; Kalra a spol., 1999). Potkany prijímajú 85–90 %
potravy v noci. Človek sa riadi aj sociálnymi zvyklosťami alebo individuálnymi potrebami, kedy prijímať potravu. Vyradenie tejto štruktúry
vyvoláva poruchu v časovom naprogramovaní príjmu potravy.
Nucleus tractus solitarii (NTS) a area postrema (AP). NTS je
miestom, ktoré dostáva nervovú signalizáciu hlavne zo žalúdka prostredníctvom nervus vagus. Tak napríklad CCK prostredníctvom tohto
nervu prenáša informáciu nasýtenosti do mozgu. Táto signalizácia je
rýchlejšia ako humorálna, ale nie je monosynaptická. NTS slúži ako
prepojovacia stanica pre viscerálne informácie prichádzajúce z periférie
k iným oblastiam mozgu vrátane hypotalamu (Berthoud, 2002).
V súčasnosti sa ukazuje, že kaudálne štruktúry mozgu, ako NTS
a AP, nie sú len senzormi pre viscerálne a chuťové vnemy, ale majú úlohu
aj regulačného charakteru. Zistilo sa, že pri prerušení kontaktu medzi
predným mozgom/hypotalamom a štruktúrami mozgového kmeňa nedochádza ku kompletnému vyradeniu príjmu potravy (musí sa však
potrava vložiť priamo do ústnej dutiny, aby mohla byť prijatá) (Grill
a Kaplan, 1994). Okrem toho je NTS štruktúra, v ktorej sa nachádzajú
okrem NARC aj neuróny syntetizujúce POMC. V tejto oblasti je aj
veľký počet MC4-receptorov (Mountjoy a spol., 1994). Navyše aplikácia agonistu pre MC4-receptory do NTS moduluje príjem potravy a telesnú hmotnosť podobným spôsobom, ako keď sa podá do hypotalamu.
Podobne urokortín podaný do NTS tlmí príjem potravy. Značná podobnosť medzi hypotalamom a NTS/AP je aj v schopnosti štruktúr tejto
oblasti detegovať množstvo cirkulujúcich hormónov a iných látok v krvi.
Takto sú informácie o hormónoch gastrointestinálneho traktu priamo
monitorované aj v tejto oblasti mozgu. Aj prítomnosť glukózasenzitívnych neurónov v NTS pripomína fenotypovú podobnosť s neurónmi
hypotalamu (Ritter a spol., 2000). Okrem toho priame a nepriame napojenia NTS s parasympatikovými a sympatikovými neurónmi vytvárajú
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anatomický predpoklad pre priame zapojenie tejto oblasti do modulácie činnosti mnohých periférnych orgánov zapojených do procesu príjmu
a výdaja energie.
Nutričné procesy organizmu sú značne dynamické a variabilné procesy, ktoré sú nepretržite monitorované a modulované centrálnym nervovým systémom. V súčasnosti veľmi rýchlo pribúdajú poznatky o periférnych a centrálnych zložkách tohto zložitého systému a ich vzájomných vzťahoch. Vzhľadom na veľkú dynamiku faktorov zúčastňujúcich
sa na procesoch spojených s príjmom potravy a výdajom energie však
zostáva ešte mnoho neobjasneného (Blundell a spol., 1993).

Homeostáza telesných tekutín
B. Mravec
V regulácii homeostázy telesných tekutín má nervový systém integračnú úlohu. S tým súvisí aj zapojenie veľkého množstva neurotransmiterov v regulácii uvedených procesov (Palkovits, 1984).
Nervový systém veľmi precízne monitoruje osmolalitu a zloženie
plazmy. V týchto procesoch majú významnú úlohu hypotalamické
neuróny a cirkumventrikulárne orgány, organum subfornicale a organum vasculosum laminae terminalis (OVLT) (obr. 2.6). Tieto oblasti,
v ktorých cievy a okolité tkanivo nevytvárajú mozgovo-cievnu bariéru, priamo monitorujú osmolalitu plazmy a koncentráciu angiotenzínu
II. Eferentné nervové dráhy z OVLT inervujú nucleus paraventricularis a nucleus supraopticus hypotalamu. Tieto dráhy sa zúčastňujú na
aktivácii sekrécie vazopresínu z hypotalamických jadier počas situácií,
keď sú osmolalita plazmy a plazmatické hladiny angiotenzínu II zvýšené
(McKinley a spol., 2001a, 2001b).
Ďalší mechanizmus v regulácii homeostázy telesných tekutín využíva neuróny syntetizujúce atriálny nátriuretický peptid (ANP). Tieto
neuróny, ktoré sa nachádzajú v nucleus paraventricularis, ako aj v rostrálnej časti tretej mozgovej komory (tzv. „anteroventral third ventricular regionÿ, ktorý zahŕňa OVLT), vysielajú axóny do oblasti eminentia mediana a do neurohypofýzy. Neuróny týchto oblastí sú aktivované počas situácií charakterizovaných zväčšenou náplňou krvného
riečiska. To vedie k aktivácii karotických, aortových a renálnych baroreceptorov a následnej stimulácii neurónov v nucleus tractus solitarii
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(NTS). Neuróny NTS aktivujú noradrenergické neuróny v locus coeruleus a pravdepodobne aj sérotonínergické neuróny v nuclei raphe. Tieto
monoamínergické neuróny vysielajú axóny do hypotalamu, kde aktivujú
cholínergické interneuróny. Cholínergické neuróny stimulujú hypotalamické neuróny syntetizujúce ANP. Uvoľnenie ANP vedie k aktivácii
kaskády procesov, ktorých výsledkom je inhibícia príjmu vody a solí. Na
týchto procesoch sa zúčastňuje zvýšené vyplavovanie oxytocínu a blokáda účinku angiotenzínu II (obr. 5.2) (McCann a spol., 1997).

Bdenie a spánok
Spánok a bdenie predstavujú stavy, v ktorých majú viaceré štruktúry
centrálneho nervového systému rozdielnu aktivitu. Táto aktivita môže
byť významne ovplyvnená senzorickou stimuláciou.
Pacemakerom biologických rytmov v organizme je nucleus suprachiasmaticus (NSCH), ktorý je synchronizovaný s cyklom deň/noc prostredníctvom priamych neuronálnych signálov zo špecializovaných fotoreceptorov sietnice. Na molekulárnej úrovni sa na regulácii cirkadiánnych rytmov zúčastňujú periodické zmeny v transkripčnej aktivite génov per a cry, ktoré sú modulované proteínmi CLOCK a BMAL1 (Green
a Menaker, 2001).
NSCH obsahuje neuróny, ktoré syntetizujú niekoľko rôznych neurotransmiterov (napr. vazopresín, angiotenzín II, GABA, VIP). Neuróny
NSCH inervujú oblasti hypotalamu, ktoré sa významne zúčastňujú na
regulácii spánku a bdenia, reprodukčných cyklov a nálady. Inervácia
bazálnych oblastí predného mozgu a talamu určuje stav bdelosti. Inervácia epifýzy neurónmi NSCH reguluje syntézu a uvoľňovanie melatonínu, ktorý je významným faktorom modulujúcim cirkadiánne rytmy
v organizme (Webster a Stanford, 2001).
V regulácii procesov spánku a bdenia majú významnú úlohu neuróny lokalizované v retikulárnej formácii mozgového kmeňa a neuróny
v hypotalame. Dokázalo sa, že stimulácia oblastí predného hypotalamu
vyvoláva spánok, kým stimulácia neurónov v mozgovom kmeni, ktoré
vytvárajú tzv. ascendentný retikulárny aktivačný systém (ARAS), indukuje bdelosť.
Medzi neurotransmitery, o ktorých sa predpokladá, že sa zúčastňujú
na regulácii bdenia a spánku, patria hlavne modulačné neurotransmitery (acetylcholín, histamín, noradrenalín a sérotonín) (obr. 5.3). Neu-
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Obr. 5.2 Neurotransmiterové systémy, ktoré sa zúčastňujú na regulácii homeostázy telesných tekutín. Osmolalita plazmy a cirkulujúci angiotenzín (AII)
aktivujú prostredníctvom nervových zakončení v oblasti cirkumventrikulárnych
orgánov (CVO) vazopresínergické neuróny (AVP), ktoré uvoľňujú vazopresín
v neurohypofýze (NH). Informácie z baroreceptorov sú vedené do nucleus tractus solitarii (NTS). Neuróny NTS modulujú činnosť noradrenalínergických (NA)
neurónov locus coeruleus (LC) a sérotonínergických (5-HT) neurónov nuclei
raphe (NR). Monoamínergické neuróny následne regulujú činnosť neurónov syntetizujúcich atriálny nátriuretický peptid (ANP) priamo, alebo prostredníctvom
cholínergických neurónov (ACh). Neuróny syntetizujúce ANP ovplyvňujú činnosť oxytocínergických neurónov (OXY). Zvýšená aktivácia baroreceptorov vedie k uvoľneniu OXY a ANP z neurohypofýzy (NH) do systémovej cirkulácie.
Neuróny syntetizujúce AII modulujú aj procesy spojené s príjmom tekutín.
GN – ganglion nodosum (modiﬁkované podľa McCann a spol., 1997).
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Obr. 5.3 Schematické znázornenie zoskupení neurónov modulujúcich procesy
spánku a bdenia. ORX – orexín syntetizujúce neuróny pôsobia excitačne, pravdepodobne aj na základe toho, že inervujú zoskupenia modulačných neurotransmiterov v mozgovom kmeni aj v hypotalame. VLPO – neuróny ventrolaterálnej preoptickej oblasti syntetizujúce GABA a galanín pôsobia inhibične na
viacero zoskupení neurónov. TM – histamínergické neuróny ventrálnej premamilárnej oblasti; BF – cholínergické neuróny bazálneho predného mozgu; A10 –
dopamínergické neuróny ventrálnej tegmentálnej oblasti; LC – locus coeruleus,
obsahuje noradrenalínergické neuróny; DR – sérotonínergické neuróny nucleus
raphe dorsalis; TP – cholínergické neuróny mozgového kmeňa; PRF – retikulárna
formácia mostu obsahujúca cholínergické receptory (modiﬁkované podľa Mignot
a spol., 2002).

róny, ktoré syntetizujú tieto neurotransmitery, sa vyznačujú niekoľkými
špeciﬁkami:

• nie sú v mozgu veľmi početné,
• tvoria zoskupenia, ktoré sú relatívne ohraničené,
• vysielajú axóny do takmer všetkých oblastí centrálneho nervového systému,
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• ich axóny často vytvárajú veľké množstvo kolaterál,
• môžu uvoľňovať neurotransmitery aj prostredníctvom synáps
typu en passant, čím pôsobia na veľké množstvo neurónov v okolí
synapsy.
Takéto štruktúrne charakteristiky vytvárajú predpoklad na to, že aj
relatívne malý počet neurónov syntetizujúcich modulačné neurotransmitery môže modulovať také globálne procesy v nervovom systéme,
akými sú spánok a bdenie (tab. 5.1).

Zoskupenie neurónov
v mozgovom kmeni

Neurotransmiter

Stav aktivity
neurónov

Acetylcholín
Noradrenalín
Sérotonín
Histamín

Aktívne
Aktívne
Aktívne
Aktívne

Acetylcholín
Noradrenalín
Sérotonín

Znížená aktivita
Znížená aktivita
Znížená aktivita

Acetylcholín
Sérotonín

Aktívne
Neaktívne

Noradrenalín

Aktívne

Bdenie
Cholínergické neuróny
Locus coeruleus
Nuclei raphe
Nucleus talamotuberalis
Non-REM spánok
Cholínergické neuróny
Locus coeruleus
Nuclei raphe
REM spánok
Cholínergické neuróny
Nuclei raphe
Koniec REM spánku
Locus coeruleus

Tabuľka 5.1 Prehľad účasti monoamínergických neurónov v regulácii bdenia
a spánku (modiﬁkované podľa Purves, 2004).
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Acetylcholín. Neuróny syntetizujúce acetylcholín sa nachádzajú
v oblastiach, ktoré sú prepojené na ARAS, ako aj na talamus. Rostrálna skupina cholínergických neurónov je aktívnejšia v bdelom stave
ako v spánku. Kaudálne lokalizované cholínergické neuróny sa považujú
za súčasť ARAS. Predpokladá sa, že tieto neuróny sa môžu zúčastňovať
na tvorbe špeciﬁckých vzruchov, ktoré možno zaznamenať počas REM
fázy spánku. Zdá sa teda, že cholínergické neuróny majú nielen úlohu
v modulácii bdelosti, ale aj v procesoch „podobným bdelostiÿ počas
REM fázy spánku (Webster a Stanford, 2001).
Histamín. Histamín môže vyvolávať excitačnú aj inhibičnú odpoveď
neurónov CNS. Z pozorovaní efektu antagonistov histamínových receptorov sa však zdá, že v CNS prevažuje excitačný efekt. Tento predpoklad
podporuje aj zistenie, že neuróny v oblasti zadného hypotalamu (oblasť, kde sa nachádzajú aj histamínergické neuróny) sú aktívne v bdelom
stave a počas spánku je ich aktivita znížená (Webster a Stanford, 2001).
Noradrenalín. Všeobecne sa akceptuje, že noradrenalín uvoľňovaný
v CNS zvyšuje behaviorálnu aktivitu a bdelosť. Tento predpoklad je
založený na pozorovaniach stimulačného vplyvu látok, ktoré zvyšujú
uvoľňovanie noradrenalínu v CNS (napr. amfetamín). Zníženie obsahu
noradrenalínu a jeho uvoľňovania v mozgu (napr. po podaní rezerpínu)
vyvoláva naopak psychomotorické spomalenie. Neuróny locus coeruleus
(tvoria najväčšie zoskupenie noradrenergických neurónov v mozgu) sú
aktívnejšie v bdelom stave ako počas non-REM fázy spánku. Ich aktivita je výrazne zvýšená aj počas stresových situácií, na zvládnutie ktorých je nevyhnutná dostatočná úroveň bdelosti (Webster a Stanford,
2001).
Sérotonín. Prvé experimentálne pozorovania naznačovali, že sérotonín je potrebný na indukciu spánku. Priama stimulácia sérotonínergických neurónov, ako aj podanie prekurzorov sérotonínu však zvyšovali
bdelosť. Možno preto predpokladať, že tento neurotransmiter je významne zapojený v procesoch bdenia, ako aj spánku. Zdá sa, že uvoľňovanie sérotonínu je zvýšené v bdelom stave a znižuje sa počas spánku
(Webster a Stanford, 2001).
Okrem malomolekulových neurotransmiterov má významnú úlohu
v regulácii bdenia a spánku aj neuropeptid orexín. Orexín uplatňuje
svoj vplyv pravdepodobne prostredníctvom modulácie činnosti histamínergických, sérotonínergických, noradrenalínergických a iných neurónov
(obr. 5.3) (Huang a spol., 2001). Predpokladá sa, že dysfunkcia orexíner-
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gického systému sa zúčastňuje napríklad na vzniku narkolepsie (Mieda
a Yanagisawa, 2002).

Učenie a pamäť
Jednou z fascinujúcich komplexných funkcií mozgu je jeho schopnosť
ukladať informácie (vštiepivosť) a možnosť ich vyvolania (výbavnosť).
Ako učenie sa označuje proces, ktorý na základe spracovania nových
informácií nervovým systémom umožňuje modiﬁkovať správanie sa organizmu. Pamäť umožňuje kódovať, uchovávať a vyvolávať získané informácie (Purves, 2004).
Neurobiologické procesy učenia a pamäte sa začali študovať v relatívne jednoduchom organizme u morského mäkkýša (Aplysia). Pri
sledovaní obranného reﬂexu sa dokázalo, že významnú úlohu má neurotransmiter sérotonín. Pri krátkodobej senzitizácii (trvajúcej niekoľko
minút až hodín) sérotonín aktiváciou sérotonínových receptorov indukoval kaskádu procesov, ktorých výsledkom bola kovalentná modiﬁkácia proteínov. Opakovaná stimulácia viedla k dlhodobej senzitizácii,
ktorú zapríčinila zmena v génovej expresii neurónu, ktorej výsledkom
bol vznik nových synáps (Kandel, 2001). Za tieto objavy získal roku
2000 Eric R. Kandel Nobelovu cenu (Benešová a Höschl, 2005).
Ďalší výskum u stavovcov ukázal, že na vzniku pamäte sa významnou mierou zúčastňuje glutamát (obr. 5.4). Sledoval sa vznik dlhodobých potenciálov (LTP) v hipokampe, o ktorom sa predpokladá, že je
štruktúrou podmieňujúcou konsolidáciu dlhodobej pamäte. Preukázala
sa významná úloha pôsobenia neurotransmitera glutamátu, prostredníctvom ionotropných glutamátergických receptorov pri vzniku LTP.
Vyplavenie glutamátu aktivuje AMPA-receptory neurónov hipokampu,
čo vedie k depolarizácii postsynaptickej membrány. Depolarizácia zapríčiňuje okrem iného aj uvoľnenie Mg2+ z NMDA-receptorov, čo umožní
týmto receptorom reagovať na nasledujúcu stimuláciu zmenou ich priepustnosti pre ióny Ca2+ . Opakované vyplavenie glutamátu preto môže
podmieniť aktiváciu NMDA-receptorov a výrazne zvýšiť intracelulárnu
koncentráciu Ca2+ . To vedie ku kaskáde procesov, ktorých výsledkom
je zmena v génovej expresii neurónov a novotvorba, resp. modiﬁkácia
existujúcich synáps (Kandel, 2001).
Na procesy spojené s pamäťou a učením však nemožno nahliadať
ako na výsledok pôsobenia iba glutamátu, resp. sérotonínu. Aj keď je
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Obr. 5.4 Schematické znázornenie úlohy glutamátu v procesoch tvorby dlhodobých potenciálov (modiﬁkované podľa Jedlička a spol., 2002).

aktivácia glutamátergických receptorov jedným z kľúčových krokov, na
vzniku pamätovej stopy sa zúčastňuje interakcia veľkého počtu neurotransmiterových systémov. Významným sa javí napríklad aj pôsobenie
plynného neurotransmitera NO (Inglis a spol., 1998).

Autonómny nervový systém
Autonómny nervový systém (ANS) sa tradične rozdeľuje na sympatikovú a parasympatikovú časť. Okrem toho možno rozlišovať aj enterický, intrakardiálny a nonadrenergický/noncholínergický nervový systém.
Základom regulácie činnosti ANS sú pregangliové neuróny lokalizované v predĺženej mieche a laterálnych rohoch miechy. Sympatikové
a parasympatikové pregangliové neuróny vysielajú svoje axóny do au-
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tonómnych ganglií, kde sa nachádzajú postgangliové neuróny, ktoré
priamo inervujú jednotlivé tkanivá. Sympatikové pregangliové neuróny
vysielajú relatívne krátke axóny k sympatikovým postgangliovým neurónom, ktoré sa nachádzajú v paravertebrálnych a prevertebrálnych
gangliách. Parasympatikové pregangliové neuróny vysielajú dlhé axóny
ku gangliám obsahujúcim postgangliové neuróny, ktoré sa nachádzajú
v blízkosti vnútorných orgánov, alebo priamo v ich tkanivách. Axóny
postgangliových neurónov netvoria klasické synapsy, ale vytvárajú mnohopočetné varikozity (synapsy typu en passant), ktoré uvoľňujú neurotransmiter do okolia. Uvoľnený mediátor difunduje na relatívne
veľkú vzdialenosť, čím môže pôsobiť na väčší počet efektorových buniek (obr. 5.5) (Maršala, 1985). Okrem klasických neurotransmiterov
uvoľňujú autonómne nervy aj viaceré kotransmitery, ktoré modulujú
synaptický prenos (tab. 5.2).

Sympatikový nervový systém
Sympatikové pregangliové neuróny sú lokalizované v intermediolaterálnom stĺpci torakolumbálnej miechy. Tieto neuróny sú inervované interneurónmi miechy aj descendentnými nervovými dráhami. Interneuróny
prenášajú informácie z descendentných dráh, ako aj z periférnych receptorov (Maršala, 1985). Medzi mozgové oblasti, ktoré priamo inervujú
sympatikové pregangliové neuróny, sa zaraďuje nucleus paraventricularis hypothalami, kaudálna časť nuclei raphe, noradrenalínergická oblasť
A5, ventromediálna a rostrálna ventrolaterálna oblasť predĺženej miechy (obsahuje aj adrenalínergické C1-neuróny) (Strack a spol., 1989a,
1989b; Gilbey a Spyer; 1993; Sved a spol., 2001; Kerman a spol., 2003).
Novšie práce poukazujú aj na priamu inerváciu sympatikových pregangliových neurónov z Barringtonovho jadra, ventrálnej časti locus
subcoeruleus, laterálneho hypotalamu a neurónov lokalizovaných v bielej hmote horných segmentov cervikálnej miechy (Cano a spol., 2000,
2001; Seyedabadi a spol., 2006). Medzi neurotransmitery, o ktorých sa
predpokladá, že sa zúčastňujú na prenose informácií k sympatikovým
pregangliovým neurónom, patria monoamíny (adrenalín, noradrenalín,
sérotonín), peptidy (substanciu P, TRH, metenkefalín, oxytocín, vazopresín, CGRP, neuropeptid Y) a aminokyseliny (glutamát, GABA, glycín) (obr. 5.5) (Dun a spol., 1992, 1993; Hosoya a spol., 1995; Pilowsky

5 Úloha neurotransmiterov v regulácii fyziologických procesov

155

A
Mediátor

Receptor

Miesto účinku

GnRH

GnRH receptor

sympatikové gangliá

Dopamín

D1 , D2 , D3 , D5

sympatikové gangliá

ATP

P-receptory (purínergické)

hladké svalstvo
tráviaceho traktu,
močového mechúra
(sympatikus)

VIP

VIP-receptory

postgangliové vlákna
parasympatika

B
ACTH

cholecystokinín

angiotenzín II

luliberín

endorfíny

neuropeptid Y

enkefalíny

neurotenzín

bombezín

sérotonín

GABA

somatostatín

galanín

substancia P

gastrín

žalúdok inhibujúci peptid

Tabuľka 5.2 Modulátory autonómneho nervového systému s vyhranenou lokalizáciou (A) a prehľad ďalších modulátorov autonómneho nervového systému (B)
(modiﬁkované podľa Mysliveček, 2003).
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Obr. 5.5 Schematické znázornenie sympatikových (A) a parasympatikových
(B) dráh. DRG – ganglion zadných rohov miechy; NG – ganglion nodosum;
SPrN – sympatikový pregangliový neurón; SPoN – sympatikový postgangliový
neurón; PSPrN – sympatikový pregangliový neurón; PSPoN – parasympatikový
postgangliový neurón; SIF – small intensely ﬂuorescent cells; Glu – glutamát;
IN – interneurón; OXY – oxytocín; AVP – vazopresín; NA – noradrenalín; 5-HT –
sérotonín; DA – dopamín; KA – katecholamíny; NPY – neuropeptid Y.

a spol., 1995; Sun, 1995; Llewellyn-Smith a spol., 1997; TeclemariamMesbah a spol., 1997; Stornetta a spol., 2004; Coote, 2005).
Sympatikové pregangliové neuróny inervujúce postgangliové neuróny sympatikových ganglií uvoľňujú ako neurotransmiter acetylcholín, ktorý pôsobí na gangliové nikotínové receptory a modulačne pôsobiace muskarínové receptory (Janig, 2005). Okrem toho sa v sympatikových gangliách nachádzajú aj tzv. small intensely ﬂuorescent cells
(SIF-bunky), ktoré predstavujú interneuróny, resp. modulačné neuróny,
ktoré ovplyvňujú synaptický prenos medzi pregangliovými a postgangliovými neurónmi sympatikového nervového systému prostredníctvom
uvoľňovania katecholamínov (obr. 5.5A) (Chiba, 1977).
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Sympatikové postgangliové neuróny, inervujúce vnútorné orgány
a tkanivá, uvoľňujú z nervových zakončení ako hlavný neurotransmiter
noradrenalín; okrem toho uvoľňujú aj kotransmitery ATP a neuropeptid Y (Lundberg a spol., 1990; Westfall a spol., 2002; Pablo HuidobroToro a spol., 2004). Určitou výnimkou je sympatiková inervácia potných
žliaz, kde ako neurotransmiter vystupuje acetylcholín. Dokázalo sa však,
že zakončenia sympatikových axónov inervujúcich potné žľazy obsahujú
aj enzýmy nevyhnutné pre syntézu katecholamínov. Je preto možné, že
táto špeciﬁcká inervácia je zmiešaná (Weihe a spol., 2005).

Parasympatikový nervový systém
Parasympatikové pregangliové neuróny sú lokalizované v predĺženej
mieche a v laterálnom stĺpci sakrálnej miechy. Podobne ako sympatikové pregangliové neuróny sú aj tieto neuróny inervované interneurónmi predĺženej miechy a spinálnej miechy, ako aj descendentnými
nervovými dráhami (Maršala, 1985; Shefchyk, 2001). Medzi neurotransmitery, ktoré sa zúčastňujú na prenose informácií k parasympatikovým
pregangliovým neurónom, pravdepodobne patria glutamát, acetylcholín, GABA, katecholamíny, sérotonín a viaceré neuropeptidy (napr. galanín, TRH) (obr. 5.5B) (Nemoto a spol., 1995; Krowicki, 1996; Wang
a spol., 2001; Kaneko a spol., 2002; Xu a spol., 2005).
Parasympatikové pregangliové neuróny inervujúce postgangliové neuróny parasympatikových ganglií uvoľňujú ako neurotransmiter acetylcholín, ktorý pôsobí na gangliové nikotínové receptory. Muskarínové receptory parasympatikových ganglií majú v tomto prenose modulačnú
funkciu (Myers, 2001).
Parasympatikové postgangliové neuróny, inervujúce vnútorné orgány a tkanivá, uvoľňujú z nervových zakončení acetylcholín, ktorý pôsobí na muskarínové receptory.

Enterický nervový systém
Tvoria ho neuronálne siete nachádzajúce sa v stenách tráviaceho traktu
od ezofágu až po anus, ako aj v slinných žľazách, pankrease a žlčníku.
Tvorí ho veľký počet neurónov lokalizovaných v stene gastrointestinálneho traktu, ktorých činnosť je modulovaná parasympatikovou a sympatikovou inerváciou (obr. 5.6) (Hansen, 2003). Na inervácii gastrointestinálneho traktu sa zúčastňujú aj nitrergické (NO uvoľňujúce) nervy
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(Toda a Herman, 2005). Neuróny v gastrointestinálnom trakte syntetizujú viacero neurotransmiterov. Interneuróny syntetizujú napríklad
acetylcholín, sérotonín, GABA, CGRP, VIP, somatostatín a NO (Schemann a Neunlist, 2004).

Obr. 5.6

Schéma nervových okruhov tvoriacich enterický nervový systém.
DRG – ganglion zadných rohov miechy; GN – ganglion nodosum; PSPr – axón
parasympatikového pregangliového neurónu; SG – sympatikové ganglion; SPr –
axón sympatikového pregangliového neurónu; SPo – axón sympatikového postgangliového neurónu; MP – plexus myentericus; SMP – plexus submucosus.
Šípky znázorňujú smer šírenia nervových vzruchov (modiﬁkované podľa Holzer a spol., 2001).

Zaujímavý je mechanizmus prenosu senzorických informácií, na ktorom sa zúčastňujú enterické endokrinné (enterochrómaﬁnné) bunky,
ktoré sa nachádzajú v intestinálnej mukóze. Enterochrómaﬁnné bunky
odpovedajú na zmeny v chemickom zložení látok nachádzajúcich sa
v lúmene čreva uvoľnením neuroaktívnych mediátorov cholecystokinínu
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a sérotonínu. Tieto mediátory aktivujú receptory zakončení primárnych
aferentných nervov v stene gastrointestinálneho traktu, čo umožní prenos informácií do CNS (Raybould, 2002).

Intrakardiálny nervový systém
Komplexnosť regulačných mechanizmov sa uplatňuje aj v precíznom
riadení činnosti srdca. Činnosť srdca je regulovaná autonómnym nervovým systémom, hormonálne aj prostredníctvom vnútorných regulačných mechanizmov. Na autonómnej inervácii srdca sa zúčastňujú extrakardiálne aj intrakardiálne lokalizované neuróny (obr. 5.7). Kým sú
extrakardiálne neuróny a nervové dráhy relatívne dobre opísané, až
v posledných desaťročiach sa začala rozpoznávať rôznorodosť populácií intrakardiálne lokalizovaných neurónov a komplexnosť ich nervových
okruhov (Randall, 2000; Kukanova a Mravec, 2006). Hlavným neurotransmiterom parasympatikových postgangliových neurónov je acetylcholín. Okrem toho viacero populácií neurónov má enzymatickú výbavu, ktorá je potrebná pre syntézu biogénnych amínov a rozličných
neuropeptidov. SIF-bunky v srdci pravdepodobne syntetizujú dopamín
a sérotonín. Predpokladá sa, že niektoré z veľkobunkových neurónov
syntetizujú noradrenalín a adrenalín (Slavikova a spol., 2003). V intrakardiálnych neurónoch sa dokázala aj prítomnosť enzýmov pre biosyntézu histamínu (Singh a spol., 1999). Okrem biogénnych amínov sa
v neurónoch srdca dokázala aj prítomnosť rôznych neuropeptidov, ako
sú napr. neuropeptid Y, vazoaktívny intestinálny polypeptid, peptid
odvodený od génu pre kalcitonín a tachykiníny (Steele a spol., 1994;
Slavikova, 1997; Slavíková a spol., 2005).

Nonadrenergický/noncholínergický (NANC) nervový systém
Moduluje činnosť hladkého svalstva viacerých orgánových systémov
(Bennett, 1997). NANC-systém využíva viaceré neurotransmitery.
V respiračnom trakte pôsobia excitačne substancia P a neurokinín A,
inhibične účinkuje vazoaktívny intestinálny peptid, neuropeptid Y a NO
(Widdicombe, 1998). NANC systém sa zúčastňuje aj na procesoch spojených s erekciou. Významnú úlohu tu má nitrergická, ale pravdepodobne aj peptidergická (VIP, NPY) inervácia corpus cavernosum, ktorej

160

Obr. 5.7

NEUROTRANSMITERY

Schéma motorickej a senzorickej inervácie srdca sympatikovým
a parasympatikovým nervovým systémom (ľavá časť schémy) a detail nervových okruhov v srdcových gangliách (pravá časť schémy). A – paraparasympatikový postgangliový neurón; B – sympatikový „postgangliovýÿ neurón;
C – axón vychádzajúci z neurónu lokalizovaného v inom srdcovom gangliu;
D – interneurón lokálnych nervových okruhov; E – axón inervujúci iné srdcové
ganglion; F – senzorický neurón; DRG – ganglion zadných rohov miechy; GN –
ganglion nodosum; PSPr – axón parasympatikového pregangliového neurónu;
PSPo – axón parasympatikového postgangliového neurónu; SG – sympatikové
ganglion; SPr – axón sympatikového pregangliového neurónu; SPo – axón sympatikového postgangliového neurónu; SrG – srdcové ganglion; P – viscerosenzorické
dráhy prebiehajúce v nervus vagus; S – viscerosenzorické dráhy prebiehajúce
v sympatikových nervoch. Senzitívne neuróny (F) vysielajú svoje axóny aj do
zadných rohov miechy (Verrier a Antzelevitch, 2004), pre prehľadnosť neznázornené. Šípky znázorňujú smer šírenia nervových vzruchov (modiﬁkované podľa
Armour, 1999; Randall a spol., 2003; Nozdrachev a spol., 2003).
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narušená činnost sa môže zúčastňovať na vzniku erektilnej dysfunkcie
(Andersson, 2000; Toda a spol., 2005).

Stresová reakcia
B. Mravec, R. Kvetňanský
Aj keď sa pojmy stres a stresom podmienené ochorenia používajú
veľmi často, stále neexistuje všeobecne akceptovaná deﬁnícia stresu. To
vedie k nejednoznačnosti pojmu stres a nedostatočnému vymedzeniu
ochorení, na vzniku ktorých sa môže stres zúčastňovať (Pacak, 2000).
Stresor sa deﬁnuje ako podnet, ktorý vyvoláva stresovú reakciu. Niekedy však môže ako stresor pôsobiť paradoxne nedostatok podnetov
(Vigaš, 1985). Stresory sú vonkajšie alebo vnútorné podnety, ktoré spôsobujú také narušenie homeostázy, ktoré prekročí bežné kompenzačné
mechanizmy. Následne dochádza k aktivácii stresovej reakcie. Aj keď
sa na stresovej reakcii zúčastňuje veľké množstvo systémov, dva z nich,
sympatikoadrenálny a hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálny systém,
sú kľúčové (Miller a O’Callaghan, 2002; Nicolaidis, 2002).

Špeciﬁcita stresovej reakcie
Na zavedení pojmu stres a na jeho širokej popularizácii sa významnou
mierou zaslúžil Hans Selye. Deﬁnoval stres ako nešpeciﬁckú odpoveď
na akúkoľvek záťaž pôsobiacu na organizmus (Selye, 1950, 1974). Vychádzal z pozorovaní, že vystavenie experimentálnych zvierat rôznym
stresorom viedlo k triáde patologických zmien – zväčšeniu nadobličiek,
vzniku gastrointestinálnych ulcerácií a involúcii týmusu (Selye, 1936).
Veľké množstvo neskorších štúdií však preukázalo, že odpoveď na pôsobenie stresora je relatívne špeciﬁcká. Táto špeciﬁcita sa prejavuje špeciﬁcitou neuroendokrinných reakcií na pôsobenie stresorov. Príkladom
sú nasledujúce situácie:

• pôsobenie chladu prednostne zvyšuje plazmatické hladiny noradrenalínu, kým hladiny adrenalínu sa významnejšie nemenia,
• hypoglykémia a hypoxia predstavujú podnety, ktoré vedú k výraznému vyplaveniu adrenalínu, pričom hladiny noradrenalínu sa
významnejšie nemenia,

162

NEUROTRANSMITERY

• hemorágia spôsobuje špeciﬁcké zvýšenie plazmatických hladín
ACTH (Pacak a spol., 1998).
Tieto pozorovania viedli k prehodnoteniu Selyeho doktríny nešpeciﬁckosti stresovej reakcie. V súčasnosti sa akceptuje, že stresová reakcia je špeciﬁcká reakcia, ktorej priebeh a miera aktivácie jednotlivých
neuroendokrinných systémov zúčastňujúcich sa na odpovedi závisí od
vyvolávajúceho činiteľa, špeciﬁckého stresora.
Stresory možno klasiﬁkovať podľa viacerých kritérií. Jedna z klasiﬁkácií (Myslivecek a Kvetnansky, 2006) rozlišuje:

• fyzikálne stresory (teplo, chlad, žiarenie, hluk, vibrácie), často
vyvolávajú bolesť,
• chemické (hypoglykémia, oxidačný stres, otravy, hypoxia),
• psychologické stresory, ktoré odzrkadľujú odpoveď na pôsobenie
podnetov, ktoré už v minulosti vyvolali averzívnu reakciu (obmedzenie príjmu potravy, spánková deprivácia, emočný stres, depresia),
• sociálne stresory ako napríklad nezamestnanosť,
• stresory narušujúce kardiovaskulárnu a metabolickú homeostázu
(hemorágia, svalová práca, ortostáza),
• ovplyvňujúce viaceré systémy (imobilizácia, restrain, bolesť, hladovanie a smäd, zmeny v osvetlení, nútené plávanie).
Z časového hľadiska sa rozlišujú akútne (jednoduché, intermitentné
a časovo ohraničene pôsobiace) a chronické (intermitentné, dlhodobo
alebo stále pôsobiace) stresory. Pri pôsobení stresorov na organizmus je
významným faktorom aj ich intenzita (Pacak a Palkovits, 2001).

Neuronálne okruhy stresovej reakcie
Aktivácia mechanizmov stresovej odpovede vedie k zmenám v činnosti
viacerých neuronálnych okruhov, ktoré ovplyvňujú činnosť CNS (podmieňujú zmeny v správaní sa organizmu), ako aj činnosť periférie (napr.
zmeny vo vyplavovaní glukokortikoidov a katecholamínov). Všetky tieto
zmeny majú za cieľ zvýšiť schopnosť organizmu zachovať homeostázu,
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a tým zvýšiť šance na prekonanie stresovej situácie (Tsigos a Chrousos,
2002).
Stresová reakcia je výsledkom činnosti systému, ktorý ma centrálnu
a periférnu časť (obr. 5.8, 5.9).

Centrálna zložka stresovej reakcie
Podnety z vonkajšieho alebo vnútorného prostredia organizmu, ktoré
vyvolávajú stresovú reakciu, aktivujú veľké množstvo neurónov mozgu.
V spracovaní stresových informácií sú zastúpené neuróny z rôznych oblastí CNS, ktoré syntetizujú široké spektrum neurotransmiterov (Vermetten a Bremner, 2002a). Významnú úlohu majú neuróny syntetizujúce kortikoliberín, noradrenalín a adrenalín (Roth a spol., 1982; Charmandari a spol., 2005). Centrálna časť stresovej odpovede je výsledkom
činnosti neurónov lokalizovaných prevažne v hypotalame a mozgovom
kmeni:

• parvocelulárne neuróny nucleus paraventricularis (PVN) syntetizujúce kortikoliberín (CRH),
• magnocelulárne neuróny PVN syntetizujúce vazopresín,
• noradrenergické neuróny predĺženej miechy a mosta (LC/NE systém).

Nucleus paraventricularis hypotalamu ako integračné centrum
stresovej reakcie
Jednotlivé funkcie, ako napríklad učenie, pamäť, spracovanie zrakových
informácií, regulácia kardiovaskulárneho systému a iné, sa v CNS zabezpečujú neuronálnymi okruhmi, ktorých zložky sa väčšinou široko distribuujú. Niekedy však možno identiﬁkovať oblasti, v ktorých sa „prelínajúÿ viaceré, často aj funkčne odlišné neuronálne okruhy. Jednou
z takýchto oblastí je zoskupenie neurónov v oblasti hypotalamu, ktorá
sa označuje ako nucleus paraventricularis. PVN je „uzlovýmÿ bodom
viacerých systémov, ktoré sa zúčastňujú na regulácii stresovej reakcie
(Pacak, 2000).
Na základe morfologických kritérií sa PVN rozdeľuje na magnocelulárne, mediocelulárne a parvocelulárne podoblasti. Neuróny PVN syntetizujú veľké množstvo rôznych neurotransmiterov (napr. angiotenzín II,
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Obr. 5.8 Schéma prenosu informácií o pôsobení stresorov. Kognitívne spracúvané podnety (anticipačné stresory) pôsobia prostredníctvom zrakových, sluchových, chuťových, čuchových alebo statokinetických receptorov. Sú spracované
napr. v senzorických (SCx), prefrontálnych (PFCx), orbitofrontálnych (OFCx)
oblastiach mozgovej kôry a v amygdale (Am). Fyzikálne a metabolické podnety
pôsobia prostredníctvom somatických a viscerálnych nervových zakončení. Informácie z týchto nervových zakončení sú vedené do oblastí mozgového kmeňa
(napr. nucleus tractus solitarii – NTS; locus coeruleus – LC) a následne do vyšších centier (napr. hypotalamus, talamus a mozgová kôra). Senzorické cirkumventrikulárne orgány (OVLT – organum vasculosum laminae terminalis; SFO –
organum subfornicale; AP – area postrema) umožňujú monitorovať zmeny v chemickom zložení plazmy. GN – ganglion nodosum, DRG – ganglion zadných rohov
miechy.
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Obr. 5.9 Neuroendokrinná odpoveď v dôsledku pôsobenia stresového podnetu.
Spracovanie anticipačných, fyzikálnych a metabolických stresorov ovplyvňuje
činnosť autonómnych oblastí v hypotalame a mozgovom kmeni. Aktivácia neurónov nucleus paraventricularis hypotalamu vedie k uvoľneniu kortikoliberínu
(CRH) z ich nervových zakončení v oblasti eminentia mediana. Následne sa uvoľňuje ACTH z adenohypofýzy, ktorý stimuluje syntézu a sekréciu glukokortikoidov v kôre nadobličiek. Aktivácia hypotalamických a kmeňových autonómnych
oblastí stimuluje činnosť sympatikových pregangliových neurónov (SPN) v intermediolaterálnom stĺpci miechy. Následne dochádza k uvoľneniu katecholamínov z drene nadobličiek a sympatikových nervových zakončení. AG – nadoblička;
SG – sympatikové ganglion (modiﬁkované podľa Vermetten a Bremner, 2002b).
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CCK, CRH, dynorfín, enkefalín, galanín, NO, oxytocín, TRH, vazopresín) (de Greef a spol., 1992; Riva a spol., 1999; Palkovits, 2000; Nylen
a spol., 2001). Predpokladá sa, že v reakcii na rôznorodé stresory majú
význačnú úlohu neuróny PVN syntetizujúce CRH, vazopresín a oxytocín (Pacak, 2000).
Mediálne lokalizované parvocelulárne neuróny PVN, ktoré syntetizujú CRH, vysielajú axóny do oblasti eminentia mediana. V tejto oblasti
uvoľnený CRH vstupuje do portálneho hypotalamo-hypofýzového cievneho systému a v adenohypofýze stimuluje uvoľňovanie ACTH. CRHneuróny PVN vysielajú axóny aj do autonómnych centier v predĺženej mieche a spinálnej mieche, čím sa zúčastňujú na regulácii činnosti
sympatikoadrenálneho systému, regulácii metabolizmu a ovplyvňovaní
behaviorálnych funkcií (Swanson a spol., 1986).
Magnocelulárne neuróny PVN syntetizujú vazopresín a oxytocín.
Axóny týchto neurónov uvoľňujú vazopresín a oxytocín v neurohypofýze do systémovej cirkulácie, prostredníctvom ktorej sa transportujú do
periférnych tkanív, ktorých činnosť ovplyvňujú. Aj vazopresín sa zúčastňuje na regulácii sekrécie ACTH z adenohypofýzy. Parvocelulárne neuróny PVN syntetizujúce vazopresín a oxytocín inervujú aj autonómne
oblasti predĺženej miechy a spinálnej miechy. Predpokladá sa, že tieto
dva neurotransmitery sa zúčastňujú na modulácii činnosti autonómnych
pregangliových neurónov, čím môžu ovplyvňovať aktivitu autonómnych
nervov (McEwen, 2004). Uvedené anatomické charakteristiky umožňujú
neurónom PVN regulovať činnosť oboch základných efektorových systémov stresovej reakcie, hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálneho a sympatikoadrenálneho systému.
Neuróny PVN prijímajú senzorické (vrátane viscerálnych) informácie, nociceptívne informácie a informácie prostredníctvom cirkumventrikulárnych orgánov (Herman a spol., 2003). Na základe takéhoto
anatomicko-funkčného usporiadania môžu neuróny PVN monitorovať
aktuálne podmienky vnútorného aj vonkajšieho prostredia organizmu
a v prípade ich významných zmien začať adekvátnu reakciu.

Úloha centrálnych katecholamínergických oblastí v stresovej
reakcii
Stresové podnety zvyšujú aktivitu noradrenalínergických a adrenalínergických neurónov v mozgovom kmeni. Možno však pozorovať rozdiely
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v intenzite aktivácie medzi jednotlivými katecholamínergickými oblasťami (Pacak a spol., 1998; Pacak a Palkovits, 2001). Výsledkom stresovej aktivácie katecholamínergických oblastí je zvýšené uvoľňovanie
katecholamínov v mozgu. Kým neuróny locus coeruleus uvoľňujú noradrenalín v rozsiahlych oblastiach CNS, adrenalín sa uvoľňuje hlavne
v hypotalame (Stanford, 1995; Palkovits, 1999). PVN je jednou z prominentných oblastí, v ktorej sú počas stresu katecholamíny zvýšene
uvoľňované (Pacak a spol., 1992, 1993, 1995a, 1995b; Palkovits a spol.,
1992, 1999).
Katecholamíny uvoľnené v oblasti amygdaly počas stresových situácií zlepšujú konsolidáciu pamäte, čo má význam pre budúcu reakciu
organizmu na daný stresor, resp. situáciu vedúcu k jeho pôsobeniu. Ak
však dôjde k nadmernému uvoľneniu katecholamínov v kôrových oblastiach (napr. prefrontálnom kortexe), môže to mať za následok kognitívnu dysfunkciu. Jedným z príkladov môže byť tzv. „oﬀ-lineÿ fenomén
zapríčinený masívnym uvoľnením katecholamínov v prefrontálnom kortexe počas pôsobenia stresu. Dochádza k inhibícii činnosti prefrontálneho kortexu, ktorý je významne zapojený v rozhodovacích a plánovacích procesoch. Preto počas intenzívneho stresu môže dôjsť k inhibícii
vyšších kognitívnych funkcií a prevahe „primitívnejšíchÿ podkôrových
reakcií (Arnsten, 1998; Arnsten a Li, 2005).
Pretože sa predpokladá účasť dysfunkcie dopamínergického systému
v etiopatogenéze neuropsychiatrických ochorení, venuje sa pozornosť aj
úlohe dopamínergických neurónov v stresovej reakcii. Predpokladá sa,
že mezokortikálny dopamínergický systém je viac senzitívny na pôsobenie stresu ako mezolimbický/nigrostriátový systém (Flugge a spol.,
2004).

Interakcie medzi CRH a katecholamínergickými neurónmi
Vzájomné interakcie medzi neurónmi syntetizujúcimi noradrenalín
a adrenalín na jednej strane a neurónmi syntetizujúcimi CRH na strane
druhej umožňujú počas pôsobenia stresorov vypracovanie adekvátnej
stresovej odpovede (Lehnert a spol., 1998; Dayas a spol., 2001).
Glukokortikoidy ovplyvňujú činnosť neurónov locus coeruleus, čím
priamo na centrálnej úrovni modulujú činnosť katecholamínergického
systému mozgu. Na druhej strane neuróny locus coeruleus inervujú
CRH-neuróny nucleus paraventricularis, čím sa zúčastňujú na regulá-
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cii činnosti HPA osi (Pacak a spol., 1996). Tieto interakcie zabezpečujú koordináciu činnosti HPA osi a sympatikoadrenálneho systému na
úrovni centrálneho nervového systému (Dunn a spol., 2004). Predpokladá sa, že dysfunkcia v interakciách medzi neurónmi syntetizujúcimi
CRH a monoamíny môže byť jedným z faktorov, ktorý sa zúčastňuje
na etiopatogenéze afektívnych porúch.

Úloha ďalších neurotransmiterov v stresovej reakcii
Okrem uvedených neurotransmiterových systémov sú v stresovej odpovedi zapojené aj iné neurotransmitery. Pozornosť sa venuje štúdiu účasti
sérotonínu v stresovej odpovedi. Boli opísané zmeny v syntéze a uvoľňovaní sérotonínu po vystavení organizmu stresovému podnetu. Údaje
týkajúce sa týchto zmien sú však často protichodné. Údaje o účasti sérotonínergickej transmisie v regulácii stresovej odpovede a vplyv antidepresív na túto reguláciu spolu zo zmenami stresovej odpovede u depresívnych jedincov naznačujú možnú účasť alterovanej stresovej odpovede
v etiopatogenéze depresie (Dunčko a Ježová, 2002; Flugge a spol., 2004).
Histamínergické neuróny sú aktívne počas situácií sprevádzaných
aktiváciou sympatikoadrenálneho systému. Receptory H1 a H2 modulujú uvoľňovanie „stresových hormónovÿ CRH a vazopresínu z hypotalamu. Aj viacero stresorov, ako napríklad dehydratácia alebo hypoglykémia, zvyšujú uvoľňovanie histamínu v prefrontálnom kortexe (Flugge
a spol., 2004).
V stresovej reakcii pravdepodobne majú dôležitú úlohu okrem CRH
aj iné neuropeptidy. Uvažuje sa o úlohe endogénnych opioidov, neurotenzínu, neuropeptidu Y, vazopresínu, oxytocínu, angiotenzínu II
a iných (Jezova a spol., 1998; Vermetten a Bremner, 2002a).

Periférna zložka stresovej reakcie
Periférnu časť systému zúčastňujúceho sa na stresovej odpovedi tvoria:

• sympatikoadrenálny systém,
• periférna časť HPA-systému (Engelmann a Ludwig, 2004; Charmandari a spol., 2005).
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Sympatikoadrenálny systém
Regulačné centrum sympatikoadrenálneho systému tvorí viacero mozgových štruktúr, z ktorých k najvýznamnejším patria hypotalamické
oblasti (napr. nucleus paraventricularis, laterálny hypotalamus). Počas
pôsobenia emočných stresových podnetov je činnosť hypotalamu modulovaná prevažne descendentnými dráhami z kôrových oblastí a limbického systému. Naproti tomu pri pôsobení fyzikálnych stresorov je činnosť hypotalamu modulovaná prevažne ascendentnými dráhami z mozgového kmeňa (hlavne z monoamínergických neurónov). Hypotalamus
následne prostredníctvom descendentých dráh vedúcich do mozgového
kmeňa a miechy modiﬁkuje činnosť autonómnych oblastí (v mozgovom kmeni je to napr. C1-skupina neurónov syntetizujúcich adrenalín,
v mieche intermediolaterálny stĺpec, v ktorom sa nachádzajú telá sympatikových pregangliových neurónov) (Palkovits, 1999).
Sympatikoadrenálny systém sa anatomicky a funkčne delí na sympatikoneurálnu zložku a adrenomedulárnu hormonálnu zložku. Aktivácia
sympatikoneurálnej zložky vedie k uvoľneniu noradrenalínu zo zakončení sympatikových nervov v inervovaných tkanivách. Zvýšená aktivita
adrenomedulárneho systému spôsobuje vyplavenie adrenalínu a v menšej miere aj noradrenalínu z chrómaﬁnných buniek drene nadobličiek
do systémovej cirkulácie.
Katecholamíny uvoľnené počas pôsobenia stresu z drene nadobličiek a sympatikových nervových zakončení ovplyvňujú činnosť väčšiny
orgánov tela. Katecholamíny zvyšujú silu kontrakcií srdca, frekvenciu
akcie srdca a vyvolávajú aj vazokonstrikciu. Výrazná aktivácia sympatikoadrenálneho systému preto počas stresu spôsobuje zvýšenie krvného
tlaku prostredníctvom zvýšenia periférnej cievnej rezistencie a zvýšeného srdcového výdaja. Pri aktivácii sympatikoneurálneho systému dochádza k redistribúcii krvi so zvýšením prekrvenia svalstva a zníženým
prekrvením splanchnických oblastí a kože. Stresom aktivovaný sympatikoadrenálny systém zapríčiňuje aj rozšírenie zreníc (mechanizmus,
ktorý uľahčuje sledovanie situácie v blízkom okolí), zvyšuje produkciu potu (uľahčuje odvádzanie tepla z organizmu do okolia), spôsobuje
piloerekciu, inhibuje vylučovanie sodíka v obličkách a moduluje tonus
kostrového svalstva. Dochádza aj k zvýšenej agregabilite krvných doštičiek (ako protektívny mechanizmus v prípade poranenia). Katecholamíny ovplyvňujú aj energetický metabolizmus stimuláciou glykogeno-
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lýzy v pečeni a lipolýzy v tukovom tkanive. Katecholamíny uvoľnené
na periférii počas pôsobenia stresových podnetov majú v konečnom dôsledku za cieľ pripraviť organizmus na vykonanie intenzívnej svalovej
činnosti na základe redistribúcie a zvýšenej oxygenácie krvi, ako aj dostupnosti energetických substrátov.
Periférne uvoľnené katecholamíny neprechádzajú mozgovo-cievnou
bariérou, preto nemôžu priamo ovplyvniť činnosť neurónov centrálneho
nervového systému. V dôsledku pôsobenia stresu sa však uvoľňujú katecholamíny z monoamínergických neurónov mozgového kmeňa, ktoré
zabezpečujú primeranú reakciu na stresový podnet ovplyvnením bdelosti, pozornosti, pamäte a vnímania bolesti (Mravec a Kiss, 2004).

Hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálny systém
Stres vyvoláva aktiváciu HPA-systému, ktorá má za následok zvýšenie plazmatických hladín glukokortikoidov. Podnety, ktoré vyvolávajú
aktiváciu HPA-systému, pôsobia aj prostredníctvom katecholamínergických, sérotonínergických a pravdepodobne aj cholínergických zoskupení
neurónov. Parvocelulárne neuróny v nucleus paraventricularis predstavujú oblasť, ktorá integruje stresovú odpoveď v mozgu. Tieto neuróny
uvoľňujú kortikoliberín, ktorý sprostredkuje uvoľnenie adrenokortikotropného hormónu z kortikotropných buniek adenohypofýzy. Adrenokortikotropný hormón uvoľnený do systémovej cirkulácie indukuje steroidogenézu v kôre nadobličiek a zvyšuje plazmatické hladiny glukokortikoidov (Ganong a spol., 1974; Herman a spol., 2003).
Zvýšené plazmatické hladiny glukokortikoidov ovplyvňujú činnosť
väčšiny tkanív, ale v porovnaní s katecholamínmi je nástup ich účinku
pomalší. Glukokortikoidy stimulujú glukoneogenézu, glykogenogenézu
a pôsobia proteokatabolicky. Glukokortikoidmi indukované procesy glukoneogenézy a glykogenogenézy majú za cieľ prispieť k zachovaniu
energetickej rovnováhy narušenej vplyvom procesov indukovaných katecholamínmi v počiatočných fázach stresovej reakcie. Glukokortikoidy ovplyvňujú aj funkciu imunitného systému svojím protizápalovým
a imunosupresívnym vplyvom. Predpokladá sa, že dlhodobo zvýšené
plazmatické hladiny glukokortikoidov pri pôsobení chronického stresu sa
môžu zúčastňovať na vzniku gastrointestinálnych lézií, znížení aktivity
sympatikoadrenálneho systému a zvýšenej senzitivite kardiovaskulár-
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neho systému na katecholamíny (Sapolsky a spol., 2000; Charmandari
a spol., 2004).
Glukokortikoidy na rozdiel od katecholamínov prechádzajú mozgovo-cievnou bariérou. V mozgu pôsobia na glukokortikoidové, ale aj mineralokortikoidové receptory. Predpokladá sa, že chronický stres môže
práve prostredníctvom centrálneho pôsobenia glukokortikoidov viesť
k zmenám v činnosti centrálneho nervového systému, ktoré sa môžu
prejaviť aj narušením psychických procesov. Experimentálne údaje poukazujú na negatívny vplyv glukokortikoidov na plasticitu neurónov,
ako aj na neurogenézu. Predpokladá sa, že znížená plasticita neurónov,
pozorovaná hlavne v hipokampe, môže pôsobiť ako jeden z etiopatogenetických faktorov pri vzniku neuropsychiatrických ochorení (Hoschl
a Hajek, 2001).

Interakcie medzi sympatikoadrenálnym a hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnym systémom
Hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálny a sympatikoadrenálny systém
nepredstavujú izolované systémy, ale sú anatomicky a funkčne prepojené a počas stresu môžu interagovať na rôznych úrovniach. Napríklad
hormóny HPA-systému ovplyvňujú aktivitu sympatikoadrenálneho systému na úrovni mozgu aj drene nadobličiek.

Nepriaznivé následky pôsobenia stresu
Na jednej strane akútny stres spúšťa dôležité regulačné mechanizmy,
ktoré pomáhajú organizmu prekonať kritické situácie; na druhej strane
však môže mať pôsobenie dlhodobých, či intenzívnych stresorov nepriaznivý vplyv na organizmus, čo sa môže prejaviť vznikom viacerých
ochorení (Esch a spol., 2002; Charney a Manji, 2004).
Predpokladá sa, že dysregulácia stresovej reakcie podmienená chronickým pôsobením stresových situácií sa zúčastňuje na vzniku afektívnych ochorení, anxiety, anorexie, syndróm inzulínovej rezistencie spojený s dyslipidémiou, narušenej činnosti gastrointestinálneho systému.
Okrem toho sa predpokladá, že chronický stres sa zúčastňuje na patogenéze kardiovaskulárnych (hypertenzia, ateroskleróza), autoimunitných
a nádorových ochorení, ako aj na zvýšenej vnímavosti organizmu na
infekcie (Chrousos a Gold, 1998; DaSilva, 1999; Kiecolt-Glaser a spol.,
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2002). Chronické zvýšenie hladín glukokortikoidov podmienené pretrvávajúcim stresom môže nepriaznivo ovplyvniť štruktúru a funkciu hipokampu, čo môže zapríčiniť pamäťové a kognitívne dysfunkcie. Príkladom ochorenia, pri ktorom sa predpokladá priama súvislosť s pôsobením intenzívneho stresu, je posttraumatické stresové ochorenie (posttraumatic stress disorder) (Vanitallie, 2002).

Bolesť
B. Mravec, M. Bernadič
Bolesť možno deﬁnovať ako nepríjemný senzorický alebo emočný pocit spojený s aktuálnym alebo potenciálnym poškodením tkanív. Veľmi
nepríjemný vnem spojený s pôsobením bolestivých podnetov je výsledkom komplexných mechanizmov, ktoré navzájom interagujú na všetkých úrovniach nervového systému – od periférie, cez zadné rohy miechy až po najvyššie centrá v mozgovej kôre. Bolesť sa líši od klasických
zmyslových vnemov, pretože sa vyznačuje mnohotvárnosťou (má diskriminačnú zložku, vyvoláva afektívne, autonómne aj motorické reakcie)
a variabilitou (Craig, 2003).
Bolesť je väčšinou vyvolaná aktiváciou špeciﬁckých nociceptorov
(nociceptívna bolesť). Na základe lokalizácie aktivovaných nociceptorov
možno bolesť rozdeľovať na somatickú a viscerálnu. Bolesť však môže
vzniknúť aj pri poškodení senzorických nervových vlákien, alebo ako
následok poškodenia štruktúr CNS (neuropatická bolesť). Z časového
hľadiska sa rozlišuje bolesť akútna a chronická. Líšia sa etiológiou, mechanizmom a patofyziológiou. Akútna bolesť má ochrannú úlohu a farmakoterapeuticky sa dá relatívne dobre ovplyvniť. Naproti tomu chronická bolesť pôsobí maladaptačne a jej terapia je problematická (Millan,
1999; Bernadič, 2004).

Prenos nociceptívnych informácií do CNS
Prvým krokom v prenose nociceptívnych informácií je aktivácia špecializovaných senzorických receptorov (nociceptorov) periférnych C-vlákien
a Aδ -vlákien. Tieto receptory zahŕňajú mechanoreceptory, chemoreceptory a termoreceptory. V prípade neuropatickej bolesti však nezávisí od
aktivácie periférnych nociceptorov (Besson a Chaouch, 1987; Millan,
1999; Bernadič, 2004). Myelinizované Aδ vlákna zodpovedajú za rýchly
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prenos tzv. prvej bolesti. Nemyelinizované C-vlákna sa zúčastňujú na
pomalom prenose tzv. sekundárnej bolesti (Furst, 1999).
Periférne senzorické vlákna prenášajú nociceptívne informácie do
zadných rohov miechy (hlavne laminae I a II, ale aj III–V) alebo do
senzorických jadier hlavových nervov. V prenose nociceptívnych informácií medzi primárnymi aferentnými vláknami a neurónmi zadných rohov miechy má významnú úlohu glutamát pôsobiaci na ionotropné, ako
aj na metabotropné glutamátergické receptory. Experimentálne údaje
poukazujú na to, že medzi ďalšie neurotransmitery zapojené v prenose
nociceptívnych informácií z periférie do CNS patria napr. substancia P,
CCK, CGRP, NO, prostaglandíny, puríny (Millan, 1999; Budai, 2000;
Zubrzycka a Janecka, 2000; Webster, 2001). Prenos nociceptívnych informácií zo zadných rohov miechy ascendentne k štruktúram mozgu zabezpečuje niekoľko nervových dráh, ktoré uvoľňujú viacero neurotransmiterov. Predpokladá sa, že hlavným neurotransmiterom pre prenos
z tractus spinothalamicus do talamu, ako aj z tractus spinomesencephalicus do neurónov šedej hmoty v okolí akvaduktu je glutamát a iné
excitačné aminokyseliny. Uvažuje sa aj o účasti niektorých excitačne
pôsobiacich neuropeptidov (substancia P, CCK) (obr. 5.10) (Millan,
1999).

Centrálna modulácia prenosu nociceptívnych informácií
Prenos nociceptívnych informácií je modulovaný viacerými oblasťami
CNS, ktoré využívajú široké spektrum neurotransmiterov. Rozoznávajú
sa descendentné systémy, ktoré inhibujú alebo facilitujú prenos nociceptívnych signálov do mozgu. Neuróny týchto descendentných dráh syntetizujú neurotransmitery aminokyseliny, acetylcholín, biogénne amíny
(noradrenalín, dopamín, sérotonín), ako aj neuropeptidy (β -endorfíny,
dynorfín). Medzi centrálne štruktúry, ktoré modulujú synaptický prenos
v zadných rohoch miechy, patria mozgová kôra (frontálna, parietálna,
gyrus cinguli), hypotalamus (napr. nucleus paraventricularis, nucleus
tuberomamillaris, nucleus arcuatus), nucleus parabrachialis, nucleus
tractus solitarii, sérotonínergické a noradrenalínergické neuróny mozgového kmeňa a šedá hmota v okolí akvaduktu (Millan, 2002).
V nociceptívnych procesoch môže jeden typ neurotransmitera pôsobiť inhibične a zároveň aj facilitačne. Výsledný účinok neurotransmitera
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závisí od miesta, kde je neurotransmiter uvoľnený, ako aj od toho, ktorý
podtyp receptorov aktivuje (obr. 5.10).

Obr. 5.10

Prehľad neurotransmiterov zúčastňujúcich sa na prenose nociceptívnych informácií a ich modulácii. ADN – adenozín; AVP – vazopresín;
CB – kanabinoidy; DRG – gangliá zadných rohov miechy, ININ - inhibičné
interneuróny; EXIN – excitačné interneuróny; PN – projekčné neuróny;
CCK – cholecystokinín; SP – substancia P; Glu – glutamát; DYN – dynorfín;
MC – melanokortín; 5-HT – sérotonín; NA- noradrenalín; DA – dopamín; Hist –
histamín; GAL – galanín; EM – endomorfín; ACh – acetylcholín; Gly – glycín;
ENK – enkefalín; NPFF – neuropeptid FF; OFQ – orfanín FQ; β -END – β -endorfín; OXY – oxytocín (modiﬁkované podľa Millan, 2002).
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Neuropatická bolesť
Neuropatická bolesť vzniká poškodením nociceptívnych nervových dráh.
Môže preukazovať relatívne vysokú rezistenciu proti farmakoterapii.
Ako príklad možno uviesť opioidy, ktoré sú veľmi účinné v inhibícii
bolesti, ktorá vzniká v dôsledku poškodenia tkanív (napr. pooperačná
bolesť). Pri neuropatickej bolesti spojenej s poranením nervov sú však
opioidy často neúčinné. Predpokladá sa, že neuropatická bolesť je výsledkom dlhodobej centrálnej senzitizácie alebo hyperexcitability neurónov v zadných rohoch miechy, čím dochádza k zvýšenému prenosu
nociceptívnych signálov do CNS. V procesoch centrálnej senzitizácie
pravdepodobne majú dôležitú úlohu viaceré neurotransmitery (napr.
glutamát účinkujúci prostredníctvom NMDA-receptorov). Predpokladá
sa, že v etiopatogenéze neuropatickej bolesti majú významnú úlohu aj
neuropeptidy nociceptín a nocistatín (Martin a spol., 1998).

Vývin nervového systému
Neurotransmitery a neuromodulátory neplnia iba úlohu molekúl zúčastňujúcich sa na prenose informácií v nervovom systéme, ale zúčastňujú
sa aj na modulácii diferenciácie a rastu nervového tkaniva počas ontogenézy. Experimentálne údaje poukazujú na to, že neurotransmitery
sa zúčastňujú na regulácii morfogenetických dejov, ako sú proliferácia,
rast, migrácia, diferenciácia a prežívanie neurálnych prekurzorových buniek (Nguyen a spol., 2001).
Experimentálne údaje naznačujú, že noradrenalínergické axóny locus coeruleus a cholínergické axóny bazálneho predného mozgu modulujú tvorbu neuronálnych spojov počas ontogenézy nervového systému.
Uvažuje sa, že aktivita týchto modulačných systémov závisí od vonkajších aj vnútorných vplyvov pôsobiacich na organizmus. Výsledná organizácia nervového systému je potom výsledkom interakcie genetických
faktorov a okolitého prostredia, na ktorej sa zúčastňujú aj neurotransmiterové systémy (Singer, 1986).
Noradrenergický systém sa zúčastňuje na regulácii vývoja CajalRetzius buniek, ktoré sú prvými neurónmi, ktoré vznikajú v oblastiach budúcej mozgovej kôry. Tieto bunky pravdepodobne tvoria podklad pre migráciu novovznikajúcich neurónov a vrstvovité usporiadanie mozgovej kôry. Predpokladá sa, že dopamínergické neuróny sú vý-
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znamne zapojené v regulácii vývinu motorických a kognitívnych okruhov mozgu. Sérotonínergické neuróny majú úlohu morfogénu v nervovom systéme. Pravdepodobne sa zúčastňujú na regulácii diferenciácie
neurónov v prednom mozgu (Herlenius a Lagercrantz, 2001).
Na význam monoamínov v procesoch vývoja nervového systému poukazuje aj skutočnosť, že ich syntéza sa začína v embryonálnom tkanive
ešte pred diferenciáciou zárodočných buniek na neuróny. Na periférii
katecholamíny modulujú činnosť srdca pred tým, ako sa vyvinie jeho
sympatiková inervácia (Ebert a Thompson, 2001). Monoamíny vo vyvíjajúcom sa nervovom systéme môžu ovplyvňovať aj formovanie spojení
medzi neurónmi typu „gap junctionÿ (Rorig a Sutor, 1996).
Acetylcholín pravdepodobne moduluje vývin nervových štruktúr
v gangliách zadných rohov miechy. Predpokladá sa, že acetylcholín moduluje vývin axónov ovplyvňovaním ich mobility a rastu. Uvažuje sa
aj o tom, že acetylcholín môže ovplyvňovať interakcie medzi neurónmi
a okolitou gliou počas vývinu CNS (Biagioni a Tata, 2000).
Predokladá sa, že aj plynný neurotransmiter oxid dusnatý sa významne zúčastňuje na procesoch spojených s ontogenézou nervového
systému. Experimentálne údaje poukazujú na modulačnú úlohu NO
v procesoch spojených s arborizáciou dendritov (Inglis a spol., 1998).
Neurotransmitery môžu vo vyvíjajúcom sa mozgu vyvolávať odlišnú
odpoveď neurónov v porovnaní s tou, aká sa pozoruje vo vyzretom nervovom systéme. GABA a glycín predstavujú v maturovanom nervovom
systéme hlavné inhibičné neurotransmitery. Vo vyvíjajúcom sa mozgu
pôsobia však excitačne, pretože nezrelé neuróny majú vysokú intracelulárnu koncentráciu Cl− . Obsadenie receptorov pre GABA a glycín
preto vedie k prestupu iónov Cl− extracelulárne, čo vedie k depolarizácii membrány neurónu (Herlenius a Lagercrantz, 2004).
Predpokladá sa, že okrem uvedených neurotransmiterov a neuromodulátorov sa na procesoch spojených s reguláciou vývoja nervového
systému zúčastňujú aj kalcium-viažuce proteíny. Zistilo sa napríklad,
že expresia paralbumínu v mieche počas ontogenézy nervového systému
preukazuje časové a priestorové zmeny (Clowry a spol., 1997). Zmeny
v expresii parvalbumínu primárnymi senzorickými neurónmi sa môže
zúčastňovať na formovaní reﬂexných okruhov (Clowry a spol., 2000).
Predpokladá sa, že narušenie činnosti neurotransmiterových systémov počas prenatálneho vývoja CNS sa môže zúčastňovať na vzniku
viacerých ochorení nervového systému (Levitt a spol., 1998).
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Oxygenácia organizmu
Kyslík predstavuje esenciálnu molekulu pre organizmy. Bunky nervového systému sú obzvlášť citlivé na nedostatok kyslíka (Bunn a Poyton, 1996). Preto živočíchy disponujú soﬁstikovanými systémami, ktoré
zabezpečujú precízne monitorovanie oxygenácie tkanív (Nattie, 1999).
V procesoch monitorovania oxygenácie tkanív sú významne zapojené neuronálne aj neneuronálne bunky, ktoré syntetizujú monoamíny.
Tak napr. bunky v glomus caroticum, ktoré vytvárajú periférny chemosenzorický orgán, využívajú na prenos signálu aj katecholamíny
(Oomori a spol., 1994; Nurse, 2005). Uvažuje sa aj o možnom monitorovaní oxygenácie krvi chrómaﬁnnými bunkami drene nadobličiek
(Mravec, 2005). Na monitorovaní oxygenácie sa zúčastňujú okrem periférnych aj centrálne monoamínergické bunky. Patria medzi ne noradrenalínergické, sérotonínergické a histamínergické neuróny (Haxiu a spol.,
2001).
Zdá sa teda, že monoamínergické bunky v organizme vytvárajú
sieť senzorov, ktoré monitorujú oxygenáciu periférnych tkanív a CNS.
Takéto redundantné usporiadanie senzorov umožňuje zabezpečiť adekvátnu reakciu na hypoxiu aj v prípade, že niektoré zo senzorov by
nemohli plniť svoju funkciu. Ďalším dôvodom zapojenia monoamínergických buniek môžu byť práve monoamíny, ktoré počas hypoxických
situácií uvoľňujú. Monoamíny sa významne zúčastňujú na zvládnutí hypoxickej situácie. Periférne uvoľnené katecholamíny z drene nadobličiek
umožňujú organizmu uskutočniť adekvátnu motorickú reakciu potrebnú
na odstránenie hypoxickej situácie. Centrálne uvoľnené monoamíny sa
zasa zúčastňujú na primeranom spracovaní informácií a zodpovedajúcom stupni reaktivity CNS. Aj monoamínergické neuróny sa zúčastňujú
na koordinácii respiračnej aktivity, činnosti sympatikového a parasympatikového nervového systému a adekvátnom prísune krvi do svalstva
(Ballantyne a Scheid, 2001; Haxhiu, 2001).

Regulácia telesnej teploty
Telesnú teplotu reguluje integrovaná sieť neuronálnych spojení medzi
neurónmi hypotalamu, limbického systému, retikulárnej formácie, miechy a sympatikových ganglií. Hlavné termoregulačné centrum je lokalizované v hypotalame (Boulant, 2000). Na modulácii telesnej teploty
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sa zúčastňujú viaceré zoskupenia neurónov, ktoré uvoľňujú celé spektrum neurotransmiterov. Jeden z prvých experimentov, ktorý preukázal
vplyv chemickej látky, ktorá patrí medzi neurotransmitery, demonštroval prechodnú, ale intenzívnu hypotermiu po podaní adrenalínu do mozgových komôr (Myers, 1984). Výsledky ďalšieho výskumu naznačujú, že
v termoregulačných procesoch majú významnú úlohu dopamín, noradrenalín a sérotonín (Cuddy, 2004). Predpokladá sa aj účasť niektorých
neuropeptidov. Okrem dobre známeho vplyvu TRH na termoregulačné
procesy sa uvažuje aj o účasti ACTH, α-melanocyty stimulujúceho hormónu, vazopresínu, cholecystokinínu a opioidov (Myers, 1984; Szelenyi,
2001; Richmond, 2003; Tatro a Sinha, 2003; Bodnar a Klein, 2004).
Vazopresín a α-melanocyty stimulujúci hormón (spoločne s glukokortikoidmi) sú na základe ich vplyvu na termoreguláciu označované ako endogénne antipyretiká. Tieto látky sú schopné inhibovať zvýšenie telesnej
teploty, ktoré vyvoláva pôsobenie pyrogénov. αMSH je jedno z najúčinnejších endogénnych antipyretík (Starowicz a Przewlocka, 2003).
Podobne ako striedanie spánku a bdenia aj telesná teplota má cirkadiánny rytmus. Predpokladá sa, že na vzájomnej koordinácii regulácie teploty a stavu bdelosti sa zúčastňujú spoločné neurotransmiterové
systémy. Neprekvapuje preto zistenie, že v regulácii telesnej teploty sú
pravdepodobne zapojené aj neurotransmitery regulujúce spánok a bdenie. Okrem uvedeného sérotonínu je to aj histamín a orexín (Yoshimichi
a spol., 2001).
Viacero experimentálnych nálezov poukazuje na význam cholínergickej transmisie v regulácii telesnej teploty. Predpokladá, sa, že muskarínové receptory nachádzajúce sa v termoregulačných centrách hypotalamu sa zúčastňujú na regulácii telesnej teploty. Podporuje to aj
zistenie, že systémové podanie centrálne účinkujúcich muskarínových
agonistov vyvoláva výrazný pokles telesnej teploty (Wess a spol., 2004).
Zistilo sa, že kým stimulácia, ktorá zvyšuje extracelulárnu koncetráciu
acetylcholínu v nucleus paraventricularis hypothalami, vedie k zníženiu
telesnej teploty, zvýšená cholínergická stimulácia v nucleus supraopticus
hypothalami telesnú teplotu zvyšuje (Takahashi a spol., 2001).

Starnutie a nervový systém
Starnutie organizmu cicavcov sprevádzajú významné štruktúrne a funkčné zmeny takmer všetkých orgánov a systémov, pričom nervový systém
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nie je výnimkou (Raz, 2001). Neuróny môžu na tieto zmeny reagovať
adaptáciou, alebo môžu podľahnúť kaskáde neurodegeneratívnych procesov.
Starnutie sa prejavuje aj zmenami v činnosti neurotransmiterových
systémov. Za jeden z najvýznamnejších prejavov zmien v aktivite glutamátergického systému sa pokladá pokles počtu NMDA-receptorov počas starnutia. Predpokladá sa, že starnutie môže podmieňovať aj narušenie interakcií medzi glutamátom a inými neurotransmitermi (napr.
GABA, dopamín) (Segovia a spol., 2001).
Dostupné údaje poukazujú na to, že narušenie neurotransmiterových systémov môže byť aspoň čiastočne zodpovedné za niektoré behaviorálne abnormality súvisiace so starnutím. Viac-menej mierne narušenie neurochemických parametrov však počas starnutia ostro kontrastuje
s výrazným narušením pozorovaným pri ochoreniach CNS. Preto sa vo
všeobecnosti usudzuje, že neexistuje jednoznačná závislosť medzi narušením neurotransmiterových systémov v dôsledku starnutia a behaviorálnym deﬁcitom. Predpokladá sa, že neurochemický deﬁcit vznikajúci
počas starnutia sa môže zúčastňovať aj na znížení neuroplasticity. To
môže limitovať schopnosť CNS reagovať adaptívne na farmakologické
intervencie. Starnutie môže znížiť aj regeneračnú schopnosť CNS pri
ochoreniach postihujúcich nervový systém (Strong, 1998).

Úloha neurotransmiterov
pri ochoreniach nervového systému
B. Mravec, B. Kukanová, J. Pečeňák

Poznatky o funkciách neurotransmiterových systémov umožnili aspoň čiastočne pochopiť etiopatogenézu niektorých neurologických, neuropsychiatrických a neurodegeneratívnych ochorení. Významným príspevkom v tomto procese bolo odhalenie mechanizmu účinku niektorých
liekov účinných pri liečbe rôznych psychických a neurologických porúch
(napr. neuroleptiká, antidepresíva). Výsledkom je cielený vývoj nových
liekov, či liekových skupín. Látky používané na liečbu neuropsychiatrických ochorení účinkujú prostredníctvom zásahu do procesov spojených
so syntézou, uvoľňovaním, spätným vychytávaním, biodegradáciou neurotransmiterov, ako aj ich priamym pôsobením na receptory (Carlsson,
1999). V súčasnosti sa vo výskume etiopatogenézy neuropsychiatrických
ochorení sústreďuje stále viac pozornosti na úlohu neurotransmiterov,
resp. neuromodulátorov zo skupiny neuropeptidov. Neuropeptidy často
vystupujú ako kotransmitery, ktoré modulujú efekt klasických (malomolekulových) neurotransmiterov (Holsboer, 2003).
K aspoň čiastočnému objasneniu mechanizmov vzniku neuropsychiatrických ochorení prispievajú do značnej miery experimenty na laboratórnych zvieratách. Súčasné poznatky, často získané práve z animálnych experimentov, naznačujú možné mechanizmy vzniku týchto
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ochorení a smery ďalšieho výskumu. Od komplexného pochopenia etiopatogenézy a patofyziologických procesov, ktoré sa zúčastňujú na
vzniku a udržiavaní neuropsychiatrických ochorení, sme však stále
vzdialení. Preto v nasledujúcom texte budú uvedené pri jednotlivých
ochoreniach aj informácie, ktoré majú často charakter hypotéz. Ich
správnosť môže určiť až ďalší výskum a predovšetkým overenie nových
poznatkov v klinickej praxi.

Neurodegeneratívne ochorenia
B. Mravec
Neurodegeneratívne ochorenia tvoria veľkú skupinu ochorení. Pre
niektoré z nich je charakteristický akcelerovaný zánik skupín neurónov, ktoré syntetizujú určitý neurotransmiter. Napríklad pri Alzheimerovej chorobe dochádza k výraznému zániku cholínergických neurónov;
pri Parkinsonovej chorobe zanikajú prednostne dopamínergické neuróny
(Mattson a spol., 2002).
Veľká pozornosť sa venuje štúdiu vekom podmieneného poklesu počtu dopamínergických neurónov v substantia nigra a poklesu dopamínergickej inervácie striata (Palmer a Remosky, 1993). Kým pri narodení
substantia nigra obsahuje približne 400 tisíc dopamínergických neurónov, vo veku 60 rokov je to priemerne iba 250 tisíc. U pacientov s Parkinsonovou chorobou je tento úbytok dopamínergických buniek zrýchlený
– vo veku 60 rokov je ich iba 60–120 tisíc (obr. 6.1). Predpokladá sa,
že na zvýšenej vulnerabilite neurónov niektorých neurotransmiterových
systémov (prevažne dopamínergického) sa zúčastňujú excitotoxické mechanizmy (Raz, 2001).
Pokles počtu neurónov sa týka aj noradrenalínergických neurónov
v locus coeruleus. So zvyšujúcim sa vekom sa však pozoroval vzostup
aktivity monoaminooxidázy. Predpokladá sa, že zvýšená biodegradácia
monoamínov sa môže zúčastňovať na znížení množstva noradrenalínu
aj sérotonínu a viesť k zmenám v činnosti neuroendokrinných systémov hypotalamu, ako aj striedania spánku a bdenia. Na kognitívnom
deﬁcite pozorovanom v súvislosti zo starnutím a Alzheimerovou chorobou sa pravdepodobne významne zúčastňuje zmenená činnosť cholínergického systému. Štúdie preukázali, že v súvislosti zo starnutím
u pacientov s Alzheimerovou chorobou dochádza napríklad k zmenám
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Obr. 6.1 Úbytok počtu dopamínergických neurónov v oblasti substantia nigra
(u pacientov s Parkinsonovou chorobou dochádza k ich rýchlejšiemu úbytku)
(Roth a Růžička, 1998).

v transporte cholínu, uvoľňovaní actylcholínu a zmenám génovej expresie nikotínových aj muskarínových receptorov (Terry a Buccafusco,
2003). U pacientov s Alzheimerovou chorobou sa dokázal pokles počtu cholínergických neurónov v oblastiach bazálneho predného mozgu
(Rehman a Mason, 2001).

Parkinsonova choroba
Parkinsonova choroba je neurodegeneratívne ochorenie prejavujúce sa
motorickými poruchami, medzi ktoré patria tremor, bradykinéza, rigidita a poruchy posturálnych funkcií (Grafton, 2004). Výskum etiopatogenézy Parkinsonovej choroby predstavuje jeden z najlepších príkladov
uplatnenia experimentálne získaných poznatkov v liečbe narušenej funkcie CNS. Pozorovanie vplyvu farmakologicky navodenej deplécie dopamínu spolu so zistením signiﬁkantného poklesu počtu dopamínergických
neurónov v oblasti substantia nigra pri autopsii v mozgoch pacientov
s Parkinsonovou chorobou viedli k zavedeniu liečby tohto ochorenia
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pomocou prekurzora dopamínu – látky L-DOPA (Kordower a Goetz,
1999; Roe, 1999).
Predpokladá sa, že idiopatická forma Parkinsonovej choroby je zapríčinená pôsobením genetických aj environmentálnych vplyvov. Výsledkom je zánik dopamínergických neurónov v substantia nigra, ktorý
vedie ku klinickým symptómom ochorenia (Steece-Collier a spol., 2002).
Uvažuje sa, že na zániku dopamínergických neurónov v substantia nigra
sa zúčastňujú toxické deriváty dopamínu, kyslíkové radikály, exogénne
toxické látky a iné faktory, ktoré vedú cez kaskádu procesov k apoptóze
týchto buniek (Maguire-Zeiss a spol., 2005). Na degenerácii dopamínergických buniek sa pravdepodobne zúčastňuje aj interakcia medzi dopamínom a α-synukleínom, narušená činnosť ubikvitínového systému
podmienená alterovaným proteínom parkinom, ako aj narušenie činnosti mitochondriálneho komplexu I (Steece-Collier a spol., 2002; Dawson a Dawson, 2003). V etiopatogenéze Parkinsonovej choroby a iných
neurodegeneratívnych ochorení sa uvažuje aj o pôsobení NO. Predpokladá sa, že NO sa môže zúčastňovať na narušení mitochondriálneho
transportného systému elektrónov, čo môže zapríčiniť alteráciu energetického metabolizmu neurónov (Carreras a spol., 2004; Duncan a Heales, 2005).
Klinické symptómy Parkinsonovej choroby sú podmienené zrýchleným zánikom pigmentových buniek v substantia nigra, ktoré syntetizujú neurotransmiter dopamín (obr. 6.1). Následkom toho dochádza
k deﬁcitu dopamínu v oblasti bazálnych ganglií (obr. 6.2). Okrem buniek v oblasti substantia nigra dochádza u pacientov s Parkinsonovou
chorobou k neurodegeneratívnym zmenám aj v amygdale, substantia innominata, locus coeruleus (noradrenalínergické neuróny), VTA (dopamínergické neuróny), nuclei raphe (sérotonínergické neuróny), nucleus
dorsalis nervi vagi a intermediolaterálnom stĺpci miechy (nachádzajú
sa tam sympatikové pregangliové neuróny) (Lang a Lozano, 1998). Až
v poslednom období sa ukázalo, že pri Parkinsonovej chorobe dochádza
aj k zániku sympatikových zakončení inervujúcich srdce, čo môže podmieňovať autonómnu dysreguláciu činnosti kardiovaskulárneho systému
(Goldstein a spol., 2000, 2005).
Zachovaná receptorová odpoveď na dopamín pri Parkinsonovej
chorobe je predpokladom úspešnej liečby prekurzorom dopamínu
(L-DOPA), dopamínergickými agonistami, látkami zvyšujúcimi uvoľňovanie dopamínu a inhibítormi enzýmov zúčastňujúcimi sa na biodegra-
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Obr. 6.2 Schéma zobrazujúca okruhy bazálnych ganglií, ktorých činnosť je
u pacientov s Parkinsonovou chorobou narušená. Zánikom dopamínergických
neurónov v substantia nigra dochádza k dysregulácii týchto okruhov. Hrúbka
čiar vyjadruje aktivitu danej nervovej dráhy. SNc – substantia nigra, pars compacta; SNr – substantia nigra, pars reticularis; GPi – globus pallidus internus;
GPe – globus pallidus externus; STN – nucleus subthalamicus; PPN – nucleus pedunculopontinus; CM – nucleus centromedianus thalami; VA – nucleus ventralis anterior thalami; VL – nucleus ventralis lateralis thalami; D1 R, D2 R – dopamínergické receptory (modiﬁkované podľa Siegel a spol., 2006).

dácii dopamínu. Cieľom všetkých týchto postupov je zvýšiť množstvo
dopamínu v synapsách, resp. zvýšiť stimuláciu postsynaptických dopamínergických receptorov v oblasti bazálnych ganglií (Colcher, 2002).
Pretože v bazálnych gangliách pri deﬁcite dopamínu dochádza k relatív-
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nej prevahe pôsobenia cholínergického systému, používajú sa na liečbu
Parkinsonovej choroby aj anticholínergiká (Ježová, 1998). Okrem farmakologickej liečby sa využívajú ablačné zásahy (vyradenie časti talamu
alebo globus pallidus) a hĺbková elektrická stimulácia (v oblasti nuclei thalamici, globus pallidus internus, nucleus subthalamicus). Experimentálne sa uskutočňuje aj transplantácia dopamínergických buniek
(William, 2001).
Okrem Parkinsonovej choroby sa rozpoznáva aj parkinsonovský syndróm, ktorý môže byť zapríčinený postsynaptickým defektom na úrovni
dopamínergických receptorov v corpus striatum (napr. po vaskulárnom, toxickom alebo poúrazovom poškodení). Špeciﬁckým prípadom
v rámci sekundárneho parkinsonovského syndrómu je blokáda dopamínergických receptorov navodená látkami s neuroleptickým účinkom
(Höschl a spol., 2004).

Schizofrénia
J. Pečeňák, B. Mravec
Schizofrénia je psychotické ochorenie, ktoré zasahuje celú osobnosť
postihnutého človeka s dominujúcimi prejavmi v oblasti vnímania, myslenia, emotivity, vôle a konania. Pre schizofréniu je charakteristická nielen mnohotvárnosť psychopatogických prejavov, ale aj rôznorodý priebeh a reakcia na liečbu. Ochorenie je klinicky charakterizované dvoma
hlavnými skupinami symptómov. Medzi pozitívne symptómy zaraďujeme halucinácie, bludy a dezorganizované myslenie a konanie. Negatívne symptómy sú menej nápadné, ale veľmi dôležité pre prognózu
ochorenia. Patrí sem napr. nedostatok vôľovej aktivity, sociálna izolácia a zanedbávanie starostlivosti o seba. Dôležité sú však aj ďalšie
príznaky. Narušenie kognitívnych funkcií (kognitívny syndróm), medzi
ktoré patrí napr. porucha pracovnej pamäte, poruchy tzv. výkonových
funkcií, alebo narušenie plynulosti reči, považujú v súčasnosti niektorí
autori za najdôležitejšiu súčasť ochorenia. Aj často sa vyskytujúce depresívne príznaky majú dôležitý klinický význam (Pečeňák a spol., 2005;
Coyle, 2006).
Predpokladá sa, že schizofrénia je výsledkom multifaktoriálneho pôsobenia genetických a environmentálnych faktorov (Miyamoto a spol.,
2003; Sawa a Snyder, 2003). V mozgoch pacientov so schizofréniou sa
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zistili viaceré anatomicko-histologické abnormality, medzi ktoré patrí
napríklad redukcia počtu neurónov a objemu mozgu, malé lézie v oblasti amygdaly, hipokampu a prefrontálnej kôry a zväčšenie mozgových
komôr (Crow, 1980; Webster, 2001). Funkčné vyšetrovacie metódy preukázali abnormality v činnosti funkčných okruhov zahrňujúcich prefrontálny kortex, talamus, limbické štruktúry a cerbelum (Andreasen
a spol., 1999; Coyle, 2006).
Predpokladá sa, že pri schizofrénii dochádza k narušeniu viacerých
neurotransmiterových systémov (napr. dopamínergického, sérotonínergického, noradrenalínergického, glutamátergického) (Tsai a Coyle, 2002;
Wong a Van, 2003).
Pri štúdiu etiopatogenézy schizofrénie sa spomedzi neurotransmiterových systémov najväčšia pozornosť sústredila na úlohu dopamínu.
Podnetom pre formuláciu tzv. dopamínovej teórie schizofrénie bolo pozorovanie, ktoré ukázalo, že neuroleptiká s antidopamínergickým účinkom potláčajú psychotické symptómy. Túto teóriu podporovalo aj pozorovanie výskytu extrapyramídového syndrómu, ktorý vznikal ako vedľajší nežiaduci účinok neuroleptickej liečby. Extrapyramídový syndróm
bol prejavom narušenej regulácie motoriky v dôsledku blokády dopamínergickej neurotransmisie v okruhoch bazálnych ganglií. Ďalším podkladom uvedenej teórie bola indukcia psychotických symptómov po
podaní agonistov dopamínu (napr. amfetamínu). Pôvodne sa predpokladalo, že etiopatogenetickým podkladom schizofrénie je globálna hyperaktivita dopamínergického systému v mozgu. V súčasnosti sa však
uvažuje o tom, že dochádza k dopamínergickej hypofunkcii v oblasti
prefrontálnej mozgovej kôry a k dopamínergickej hyperfunkcii v podkôrových oblastiach (obr. 6.3) (Meyer-Lindenberg a spol., 2002). Podľa
tejto hypotézy významnú úlohu majú dopamínergická mezokortikálna
dráha a mezolimbická dráha. Predpokladá sa, že kým hyperaktivita dopamínergickej transmisie v mezolimbickej dráhe vedie k prejavom pozitívnych symptómov, hypoaktivita v mezokortikálnej dráhe má vzťah
k negatívnym symptómom. Hoci údaje o obsahu dopamínu v mozgu
pacientov so schizofréniou nie sú konzistentné, na jeho úlohu v etiopatogenéze schizofrénie poukazujú viaceré štúdie. Údaje získané z experimentov, v ktorých sa podával rádioaktívne značený antagonista dopamínových receptorov, naznačujú, že u pacientov so schizofréniou je
dopamínergický systém skutočne v oblasti bazálnych ganglií aktívnejší
v porovnaní s kontrolnou skupinou (Abi-Dargham a spol., 2000).
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Obr. 6.3 Prefrontálny-striatový model schizofrénie. Predpokladá sa, že narušená činnosť prefrontálnych glutamátergických neurónov vedie k strate fyziologickej inhibície dopamínergickej aktivity v subkortikálnych oblastiach (napr.
v striate). Hrúbka čiar vyjadruje aktivitu danej nervovej dráhy. Glu – glutamátergické neuróny; GABA – GABAergické neuróny; MC DA – mezokortikálne dopamínergické neuróny; ML DA – mezolimbické dopamínergické neuróny; PPT –
pedunkulo-pontínne glutamátergické neuróny (modiﬁkované podľa Laruelle
a spol., 2003; Winterer a Weinberger, 2004).

Predpokladá sa, že na dysfunkcii dopamínergického systému pri
schizofrénii sa môže zúčastňovať aj zmenená rýchlosť metabolizmu dopamínu. Dopamín uvoľnený do synaptickej štrbiny sa spätne vychytáva
dopamínovým transportérom (DAT) do nervového zakončenia, z ktorého sa pôvodne uvoľnil, a následne je metabolizovaný prostredníctvom enzýmu monoaminooxidázy (MAO). Extraneuronálne je dopamín
metabolizovaný prostredníctvom MAO a katechol-O-metyltransferázy
(COMT) na kyselinu homovanilínovú. V prefrontálnom kortexe na rozdiel od mezencefalických oblastí DAT chýba. Preto dopamín uvoľnený
v prefrontálnom kortexe nie je spätne vychytávaný dopamínergickými
nervovými zakončeniami, ale ostáva v synaptickej štrbine a difunduje
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do okolia, kde je metabolizovaný a deaktivovaný prostredníctvom enzýmu COMT. Predpokladá sa, že v etiopatogenéze schizofrénie môže
mať úlohu aj polymorﬁzmus génu, ktorý kóduje COMT. Jedna takáto
bodová mutácia (polymorﬁzmus Val → Met v pozícii 108/158 sekvencie peptidu) spôsobuje, že enzým COMT preukazuje až štvornásobne
vyššiu aktivitu. Dôsledkom je zrýchlený metabolizmus dopamínu v prefrontálnej kôre a pokles jeho koncentrácie. Zdá sa však, že rozdiel v aktivite COMT závislý od bodovej mutácie nezostáva obmedzený len na
prefrontálnu kôru, kde je význam aktivity COMT podstatný. Mechanizmom nepriameho ovplyvnenia smerujúceho z mozgovej kôry do podkôrových štruktúr prostredníctvom GABAergických neurónov dochádza aj k ovplyvneniu dopamínergického systému v mezencefale, čo sa
manifestuje zvýšenou aktivitou dopamínergickej transmisie v podkôrových oblastiach. Tieto nálezy významne menia predstavu o primárnom zdroji „schizofrenogénnejÿ dopamínergickej transmisie s pôvodne
predpokladaným primárnym zdrojom v mezencefale (mezokortikálna
dráha). Predpokladá sa, že primárna dysfunkcia je lokalizovaná v prefrontálnej kôre, ktorá zodpovedá za kognitívne poruchy, ktoré sú podľa
niektorých názorov v centre symptomatiky schizofrénie (Akil a spol.,
2003; Perlman a spol., 2004).
Experimentálne údaje poukazujú na to, že zmeny v koncentrácii
dopamínu v synaptických štrbinách majú za následok na jednej strane
excesívnu stimuláciu dopamínergických D2 -receptorov v subkortikálnych oblastiach a na druhej strane zníženú stimuláciu D1 -receptorov
v prefrontálnej kôre. Znížená stimulácia D1 -receptorov vedie k ich zvýšenej denzite v prefrontálnej mozgovej kôre (Abi-Dargham, 2004).
V etiopatogenéze schizofrénie sa uvažuje aj o úlohe interakcií medzi
dopamínergickým a glutamátergickým systémom. Predpokladá sa, že
práve narušený glutamátergický prenos prostredníctvom subpopulácie
hypofunkčných NMDA-receptorov v prefrontálnej kôre sa môže zúčastňovať na vzniku funkčných abnormalít dopamínergického systému pozorovaných u pacientov so schizofréniou (obr. 6.3) (Goﬀ a Coyle, 2001;
Laruelle a spol., 2003).
Ďalším monoamínom, pri ktorom sa predpokladá účasť v etiopatogenéze schizofrénie, je sérotonín. Sérotonínová hypotéza schizofrénie
vychádza z pozorovaní efektu halucinogénov (LSD, meskalín), ktoré
uplatňujú svoj centrálny efekt prostredníctvom 5-HT2 -receptorov. Ďalším podporným argumentom tejto hypotézy je fakt, že väčšina nových
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antipsychotík má výraznú aﬁnitu k sérotonínovým receptorom. Okrem
toho má sérotonín regulačný inhibičný vplyv na dopamínergické neuróny. Pozornosť sa venuje aj štúdiu interakcií medzi sérotonínergickým
a glutamátergickým systémom pri schizofrénii (Aghajanian a Marek,
2000).
Na etiopatogenéze schizofrénie má pravdepodobne podiel aj cholínergický systém, pretože ovplyvňuje funkcie CNS, ktoré sú pri tomto
ochorení narušené. Účasť cholínergického systému v etiopatogenéze schizofrénie sa predpokladá aj na základe pôsobenia antipsychotika klozapínu, ktorého jeden z dokázaných mechanizmov účinku je sprostredkovaný práve cholínergickými muskarínovými receptormi (Tandon, 1999).
Štúdie mozgového tkaniva získaného pri autopsii pacientov s diagnostikovanou schizofréniou preukázali znížené množstvo nikotínových receptorov v niektorých oblastiach mozgu. Niektoré štúdie naznačujú, že
inhalácia nikotínu zvyšuje množstvo nikotínových receptorov (Breese
a spol., 2000). Vzťah medzi zvýšeným výskytom fajčenia u pacientov
so schizofréniou tak môže mať nielen sociálne a kulturálne pozadie,
ale môže byť aj biologicky podmienený (de Leon, 1999). Ďalšie štúdie poukazujú na možnú účasť kanabinoidových receptorov v patofyziológii schizofrénie. Predpokladá sa, že fajčenie marihuany môže zvýšiť riziko prepuknutia ochorenia u predisponovaných osôb (Hollister,
1998; Henquet a spol., 2005). V etiopatogenéze schizofrénie sa skúma
aj možná účasť GABA a neuropeptidov (napr. β -endorfínu, cholecystokinínu, neurotenzínu, somatostatínu, neuropeptidu Y) (De Wied a Sigli,
2002; Höschl a spol., 2004; Kinkead a Nemeroﬀ, 2004).
Dopamínová teória schizofrénie je základným teoretickým predpokladom pre farmakologickú liečbu schizofrénie, no na koncepčnej úrovni
sa v súčasnosti prechádza od dopamínovej teórie schizofrénie k multifaktoriálnemu pohľadu. Uvažuje sa o komplexných interakciách medzi
monoamínergickým, glutamátergickým, GABAergickým a inými neurotransmiterovými systémami. Predpokladá sa, že primárne narušenie sa
nemusí týkať žiadneho z uvedených neurotransmiterových systémov, ale
že môže ísť o oveľa globálnejšiu poruchu. Uvažuje sa o možnom narušení migrácie neurónov a tvorby spojení medzi neurónmi počas ontogenézy nervového systému. Pozorované neurotransmiterové abnormality
by potom mohli byť len sekundárnym následkom vývinových porúch
CNS (Carlsson a spol., 2001; Sawa a Snyder, 2002; Freedman, 2003).
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Afektívne poruchy
B. Kukanová, J. Pečeňák, B. Mravec
Poruchy nálady (afektívne poruchy) sú závažné, často chronické
a niekedy život ohrozujúce ochorenia. Zahŕňajú skupinu porúch, ktoré
sa vyznačujú patologickou náladou a periodickým priebehom. Súčasné
poznatky ešte nevytvárajú dostatočné podklady pre rozdelenie afektívnych porúch podľa mechanizmu ich vzniku. Klasiﬁkácia afektívnych porúch sa neustále vyvíja a opiera sa o klinickú symptomatológiu a priebehové charakteristiky. Dve hlavné skupiny afektívnych porúch tvoria unipolárna depresia (jednotlivá fáza alebo rekurentná depresia) a bipolárna
afektívna porucha, pri ktorej sa vyskytujú aj manické, či hypomanické
fázy (MKCH 10, pozri literatúra). Narastá množstvo poznatkov, na základe ktorých sa uvažuje, že v etiopatogenéze afektívnych porúch majú
úlohu genetické faktory, rôznorodé stresory, narušenie biologických rytmov, imunoendokrinné alterácie, poruchy neurotransmiterových systémov (neurotransmitery, receptory, postreceptorové, transportné, membránové mechanizmy a iné) (Siegel a spol., 2006).

Depresia
Depresia zahŕňa viacero porúch, ktorých zjednocujúcim príznakom je
prítomnosť tzv. depresívneho syndrómu. Depresívny syndróm možno
charakterizovať ako stav s patologickou depresívnou náladou sprevádzanou somatickými a vegetatívnymi príznakmi a zmenou psychomotorického tempa (väčšinou jeho spomalenie). V rámci somatických príznakov
depresívneho syndrómu sa vyskytujú aj poruchy spánku (hyposomnia aj
hypersomnia), poruchy príjmu potravy (najmä nechutenstvo) a strata
libida. Prítomnosť ranného pesima (depresia je najvýraznejšia ráno)
a skorého prebúdzania sú charakteristické pre tzv. endogénnu formu
depresie, táto forma však nie je v súčasných klasiﬁkačných systémoch
jednoznačne vymedzená. Popri depresívnej nálade je typickým prejavom depresívnej poruchy strata záujmov a potešenia z obvyklých činností. Prítomné sebaobviňovanie môže nadobudnúť až charakter bludu
a môže sa vyskytovať popri iných psychotických príznakoch (halucinácie a ďalšie typy bludov). Pri závažnejšej depresii je vysoké riziko
samovražedného konania (Češková, 2001; Höschl a spol., 2004).
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Depresívna porucha sa môže vyskytnúť ako reakcia na závažnú životnú udalosť alebo ako endogénna porucha, pri ktorej sa predpokladá
zmena v činnosti neuronálnych systémov a iné endogénne mechanizmy
vzniku. Rozlišuje sa aj tzv. symptomatická depresia, ktorá je sprievodným znakom niektorých telesných ochorení (napr. pri nádorovom
ochorení), depresia pri organickom postihnutí mozgu (napr. po traumatickom alebo zápalovom poškodení) a farmakogénna depresia (po
dlhodobom užívaní neuroleptík, hormonálnej antikoncepcie). Depresia
sa môže vyskytovať aj ako súčasť klinického obrazu iných psychiatrických porúch (napr. pri mentálnej anorexii, alkoholizme, pri poruchách
osobnosti a pod.) (Höschl a spol., 2004).
Aj napriek intenzívnemu výskumu v priebehu posledných desaťročí
zostávajú príčiny a mechanizmus vzniku depresie dosiaľ neobjasnené.
Uvažuje sa, že na etiopatogenéze depresie sa zúčastňuje veľké množstvo faktorov (Hasler a spol., 2004; Nemeroﬀ a Vale, 2005). Pozornosť
sa venuje prevažne štúdiu genetických faktorov, abnormalít neurotransmiterových systémov, endokrinného a imunitného systému, ako aj možného vplyvu zmenenej neurogenézy a neuropatologickým abnormalitám
(Licinio a Wong, 1999; Harrison, 2002; Taylor a spol., 2005).
Klinické sledovania vedľajších účinkov látok rezerpínu a iproniazidu
zo začiatku 50. rokov 20. storočia naznačili možnú súvislosť medzi depresiou a monoamínergickými neurónmi v CNS. Rezerpín, ktorý sa používal na liečbu hypertenzie, ale aj ako neuroleptikum, vyvolával u niektorých pacientov výraznú depresiu. Experimentálne štúdie na laboratórnych zvieratách preukázali, že po podaní rezerpínu u nich dochádza
k inaktivite a sedácii, teda k príznakom poukazujúcim na určitú analógiu s depresívnymi symptómami u ľudí. Predpokladalo sa, že rezerpín vyvoláva nežiaduce vedľajšie príznaky depléciou zásob monoamínov
v nervových zakončeniach a následným obmedzením prenosu signálov
monoamínergickými neurónmi v mozgu. Iproniazid, ktorý sa používal
na liečbu tuberkulózy, naopak vyvolával u pacientov eufóriu. Následne
sa dokázal jeho terapeutický efekt pri liečbe depresie. Experimentálne
štúdie zistili, že iproniazid ireverzibilne inhibuje činnosť enzýmu MAO.
Inhibícia MAO iproniazidom má za následok zníženú degradáciu monoamínov, čo vedie k zvýšeniu množstva monoamínov v sekrečných vezikulách, z ktorých môžu byť vo väčšom množstve uvoľnené do synaptickej štrbiny. Roku 1958 bol objavený imipramín látka, ktorá preukazovala účinnosť pri liečbe depresie. Imipramín blokuje spätné vychy-
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távanie monoamínov, predovšetkým noradrenalínu, zo synaptickej štrbiny. To vedie k predĺženému a zvýšenému pôsobenie uvoľneného noradrenalínu, čo sa považovalo za mechanizmus antidepresívneho účinku
imipramínu. Na základe týchto pozorovaní sa formovala monoamínová
hypotéza depresie. Táto hypotéza predpokladala, že na vzniku depresie
sa zúčastňuje funkčný deﬁcit monoamínergickej transmisie (sérotonínu,
noradrenalínu a dopamínu) v určitých mozgových štruktúrach (Kafka
a spol., 1998; Ressler a Nemeroﬀ, 2000; Malhi a spol., 2005). Uvažuje
sa preto, že medzi štruktúry, ktorých dysfunkcia sa môže zúčastňovať
na etiopatogenéze depresie, patria oblasti s najväčšou akumuláciou monoamínergických neurónov v mozgu (locus coeruleus a nuclei raphe).
Noradrenalínergické neuróny v locus coeruleus, ako aj sérotonínergické
neuróny v nuclei raphe modulujú rozsiahle oblasti nervového systému
a zároveň môžu vzájomne ovplyvňovať svoju aktivitu (Ressler a Nemeroﬀ, 1999, 2000). Takéto usporiadanie umožňuje monoamínovým systémom modulovať veľké množstvo funkcií, pričom narušenie niektorých
z nich sa pozoruje práve pri depresii.
Hlavným nedostatkom monoamínovej teórie je však fakt, že aj keď
látky zo skupiny antidepresív ovplyvňujú monoamínergickú transmisiu
relatívne rýchlo, nástup ich antidepresívnych účinkov sa prejavuje po
niekoľkých dňoch až týždňoch (Garattini a Samanin, 1988; Hindmarch,
2001). Predpokladá sa preto, že antidepresívne pôsobiace látky nemusia uplatňovať svoj klinický efekt iba priamym ovplyvňovaním koncentrácie monoamínov v synaptickej oblasti, ale že ich efekt je výsledkom komplexných zmien v monoamínergickom prenose v mozgu a neuroplastických procesoch (obr. 6.4). Podanie antidepresív môže akútne
zvýšiť množstvo monoamínov v synaptickej štrbine buď inhibíciou ich
spätného vychytávania, inhibíciou ich biodegradácie v neurónoch, alebo
zvýšením ich uvoľňovania v dôsledku blokády α2 -autoreceptorov a heteroreceptorov na monoamínergických nervových zakončeniach. Predpokladá sa však, že takéto relatívne rýchle zvýšenie koncentrácie monoamínov v synapsách môže viesť k dlhodobým adaptačným zmenám,
ktorých výsledkom je desenzitizácia inhibičných autoreceptorov a heteroreceptorov, medzi ktoré patria receptory α2 a 5-HT1B , ako aj somatodendriticky lokalizované 5-HT1A -receptory nachádzajúce sa v rôznych mozgových oblastiach. Desenzitizácia týchto inhibičných receptorov môže viesť k zvýšenej aktivite centrálnych monoamínergických systémov, čo sa dáva do súvislosti s terapeutickým účinkom antidepresív
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(Elhwuegi, 2004). Predpokladá sa, že za terapeutický efekt antidepresív
môže zodpovedať aj zlepšenie plasticity a odolnosti neurónov na základe
zmien génovej expresie, ktorá vedie k tvorbe nových proteínov.
Uvažuje sa tiež o tom, že v etiopatogenéze depresie môžu mať určitú
úlohu aj iné neurotransmiterové systémy (napr. acetylcholín, GABA,
glutamát, tachykiníny, neuropeptid Y). Vo fázach klinického skúšania
sú látky ovplyvňujúce neurokinínové receptory NK1 a NK2 a agomelatín, látka, ktorá agonisticky pôsobí na melatonínových receptoroch, sa
dostala do fázy schvaľovacieho procesu pre klinické použitie.
Na účasť cholínergického systému v etiopatogenéze depresie poukazuje výskyt depresívnych zmien nálady po podaní cholinomimetík pacientom s afektívnymi poruchami alebo rodinnou anamnézou depresie.
Predpokladá sa, že zvýšená cholínergická aktivita by sa mohla zúčastňovať na skrátení REM fázy spánku u depresívnych pacientov. Aj keď
viacero antidepresív blokuje muskarínové receptory, novšie antidepresíva túto vlastnosť nemajú. Ani biochemické nálezy týkajúce sa účasti
cholínergickej transmisie v etiopatogenéze depresie nie sú konzistentné.
Aj keď sa vyskytujú symptómy úzkosti u depresívnych pacientov
často, nie sú k dispozícii ucelené poznatky, ktoré by poukazovali na
vzťah medzi GABAergickým systémom a depresiou.
O možnej účasti glutamátergického systému v etiopatogenéze depresie je iba obmedzené množstvo klinických údajov. Údaje však poukazujú
na to, že viacero antidepresív vyvoláva adaptačné zmeny vo väzbe ligandov na glutamátergické NMDA-receptory, ako aj zmenu v množstve
mRNA pre NMDA-receptory. Vyšetrenie magnetickou spektroskopiou
preukázalo zmenené množstvo glutamátu v mozgu pacientov s depresiou. Keďže bunky glie majú významnú úlohu pri odstraňovaní glutamátu zo synaptickej štrbiny, abnormality týchto buniek sa môžu zúčastňovať na etiopatogenéze depresie prostredníctvom porušenej činnosti glutamátergického systému (Kugaya a Sanacora, 2005). Pozorovalo sa, že podanie kompetitívnych a funkčných antagonistov NMDAreceptorov vyvoláva antidepresívny efekt v animálnych experimentoch.
Na možný význam tachykinínov v etiológii depresie poukazujú viaceré klinické pozorovania. Zistilo sa, že podanie antagonistov substancie P pri migrenóznej bolesti ovplyvňuje u pacientov aj náladu. Ďalšie štúdie, v ktorých sa sledovali koncentrácie substancie P v plazme
a cerebrospinálnej tekutine, ako aj efekt antagonistov receptorov pre
tachykiníny, nepriniesli jednoznačné výsledky. Tachykiníny sa nachá-
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Schematické znázornenie noradrenalínergického a sérotonínergického synaptického prenosu, ich vzájomných interakcií a mechanizmov účinku
antidepresív. Miesta účinku antidepresív: A – inhibícia spätného vychytávania monoamínov; B – inhibícia biodegradácie monoamínov enzýmom MAO-A;
C – blokáda presynaptických inhibičných autoreceptorov; D – stimulácia postsynaptických receptorov; E – aktivácia prenosu signálov a kaskády druhých
poslov. MAO-A – monoaminooxidáza A; VMAT – vezikulárny transportér pre
monoamíny; NET – transportér umožňujúci spätné vychytávanie noradrenalínu; 5-HT – transportér umožňujúci spätné vychytávanie sérotonínu; 5-HIAA –
kyselina 5-hydroxyindoloctová; DHPG – 3,4-dihydroxyfenylglykol (modiﬁkované
podľa Leonard, 2003; Mann, 2005).
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dzajú v amygdale, o ktorej sa predpokladá, že je kritickou štruktúrou
regulujúcou emócie. Nachádzajú sa aj v oblastiach s intenzívnou monoamínergickou inerváciou, čo môže vytvárať podklad pre modulačný
vplyv tachykinínov na monoamínergickú transmisiu (Stahl, 2000; Herpfer a Lieb, 2005; McLean, 2005).
Predpokladá sa, že v etiopatogenéze depresie môže mať úlohu aj
neuropeptid Y. Jeho význam v etiopatogenéze ochorenia spočíva pravdepodobne v modulácii monoamínergického prenosu, ktorú neuropeptid Y ako kotransmiter monoamínov navodzuje (Harro a Oreland, 2001).
Už pred viac ako 40 rokmi sa pozorovalo, že štatisticky významný
počet pacientov s diagnózou depresie preukazuje zvýšené plazmatické
hladiny kortizolu a jeho metabolitov. Klinické pozorovania poukazujú na častý výskyt depresie u pacientov s Cushingovou chorobou.
Tieto pozorovania spoločne s poznatkami o zvýšenej syntéze a uvoľňovaní glukokortikoidov počas stresových situácií viedli k štúdiu úlohy
HPA-systému v patofyziológii depresie (Arborelius a spol., 1999; Gillespie a Nemeroﬀ, 2005). U časti depresívnych pacientov sa zistili odlišnosti denného rytmu ACTH a kortizolu, zvýšené hladiny kortizolu
v moči a plazme, zvýšené koncentrácie CRH v mozgovo-miechovej tekutine a zväčšený objem nadobličiek (Carroll a spol., 1976; Nemeroﬀ
a spol., 1984, 1992; Halbreich a spol., 1985; Deuschle a spol., 1997).
Predpokladá sa, že u pacientov s depresiou sa môže zvyšovať aktivita
HPA-systému, na ktorej sa môže zúčastňovať narušenie negatívnej spätnej väzby. U niektorých pacientov s depresiou sa dokázala nedostatočná
supresia vyplavovania CRH po podaní dexametazónu, a tým nedostatočné následné zníženie hladiny kortizolu. Klinické využitie tohto nádejného laboratórneho funkčného testu (DST – dexametazónový supresívny test) pre diagnostiku depresie sa však neuplatnilo pre jeho nedostatočnú senzitivitu a špeciﬁcitu. Uvažuje sa, že niektoré antidepresíva uplatňujú svoj efekt aj prostredníctvom ovplyvnenia činnosti HPAsystému. Experimentálne výsledky poukazujú na to, že antidepresíva
môžu znížiť aktivitu transportéra pre steroidy lokalizovaného v membránach neurónov a buniek tvoriacich hematoencefalickú bariéru. To
môže viesť k zvýšenej dostupnosti glukokortikoidov v CNS a následne
k inhibícii činnosti HPA-systému (Pariante a spol., 2004). Na regulácii činnosti HPA-systému sa významne zúčastňujú aj monoamínergické
neuróny CNS. Uvažuje sa preto, že na dysfunkcii činnosti HPA-systému
pozorovanej pri depresii sa môže zúčastňovať zmenená činnosť mono-
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amínergických systémov mozgu, resp. narušená interakcia medzi monoamínergickými systémami a CRH-neurónmi nucleus paraventricularis
hypotalamu.
Aj keď sa na regulácii emočných pochodov zúčastňuje veľké množstvo mozgových oblastí, poznatky o neuronálnych okruhoch zapojených
v regulácii nálady a ich dysfunkcií pri depresii sú iba čiastkové. To ostro
kontrastuje s neuropatologickými nálezmi pri iných neuropsychiatrických ochoreniach (napr. Parkinsonova, Huntingtonova a Alzheimerova
choroba), pri ktorých sa identiﬁkovali patologické lézie v špeciﬁckých
oblastiach CNS. Predpokladá sa, že za symptomatológiu depresie zodpovedá narušená činnosť viacerých mozgových oblastí (obr. 6.5). Tieto
predpoklady podporujú štúdie u pacientov využívajúce zobrazovacie
techniky, ktoré ukázali zmeny v prietoku krvi (ako markera aktivity
nervového tkaniva) vo viacerých oblastiach mozgu, medzi ktoré patria prefrontálny a cingulárny kortex, hipokampus, striatum, amygdala
a talamus. Anatomické štúdie mozgov pacientov s depresiou ukázali abnormality v mnohých z uvedených mozgových oblastí (Nestler a spol.,
2002). Okrem toho sa v štúdiu etiopatogenézy depresie venuje pozornosť aj génu pre sérotonínový transportér. Polymorﬁzmus uvedeného
génu môže mať význam pri rozvoji depresie aj v odpovedi na liečbu
antidepresívami (Smits a spol., 2004; Kendler a spol., 2005).
Súčasné hypotézy pokúšajúce sa vysvetliť etiopatogenézu depresie
predpokladajú, že ide o ochorenie, ktoré nie je manifestáciou jednoduchého zvýšenia alebo zníženia koncentrácie určitých neurotransmiterov
v mozgu. Poruchy, ktoré zapríčiňujú toto ochorenie, majú pravdepodobne komplexný charakter. Okrem narušenej činnosti neurotransmiterových systémov sa predpokladá aj porucha v neuronálnej plasticite
a v procesoch neurogenézy v dospelom mozgu (Siever a spol., 1985).

Psychiatrické ochorenia a neurogenéza
B. Kukanová, B. Mravec
Väčšina tkanív v ľudskom organizme obsahuje multipotentné kmeňové bunky, ktoré sa môžu zúčastňovať na obnovovaní tkanivových
štruktúr počas života jedinca. Donedávna sa mozgové tkanivo v tomto
smere považovalo za výnimku. Predpokladalo sa, že neurogenéza prebieha len v prenatálnom a skorom postnatálnom vývoji. Novšie práce
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Obr. 6.5 Štruktúry a dráhy CNS, o ktorých sa predpokladá, že ich dysfunkcia
sa môže zúčastňovať na etiopatogenéze depresie. Locus coeruleus (LC) a nuclei raphe (NR) modulujú činnosť limbického systému, ktorý ovplyvňuje afektívne funkcie. Stres a iné aktivačné podnety vedú k aktivácii LC aj prostredníctvom CRH syntetizovaného neurónmi v nucleus paraventricularis hypotalamu
a v amygdale. Činnosť CRH-neurónov, ktoré inervujú LC, je inhibovaná vplyvom sérotonínu uvoľneného zo zakončení axónov z neurónov NR. Neuróny NR sa
pravdepodobne zúčastňujú na vzniku tolerancie na averzívne situácie a znižujú
stresovú odpoveď amygdaly a nucleus striae terminalis (BNST). Ďalšie limbické
oblasti vrátane hipokampu sú modulované monoamínergickými neurónmi, pričom noradrenalín sa zúčastňuje na adekvátnom vytvorení pamäťovej stopy na
averzívne podnety, sérotonín pôsobí opačne. Dorzálny aj ventrálny/orbitálny
prefrontálny kortex (PFC) sú významne zapojené do pamäťových procesov súvisiacich s úzkostnými situáciami a toleranciou averzívnych podnetov. Aktivácia
HPA-systému vedie k zvýšeniu plazmatických hladín kortizolu. Kortizol na jednej strane inhibuje činnosť CRH-neurónov modulujúcich sekréciu ACTH z adenohypofýzy, na druhej strane však zvyšuje aktivity CRH-neurónov inervujúcich
LC (modiﬁkované podľa Ressler a Nemeroﬀ, 2000; Gold a Chrousos, 2002).
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však naznačujú, že k tvorbe nových neurónov dochádza aj počas života
dospelého jedinca (Mori a spol., 2005; Mendez-Otero a spol., 2005).
Aj keď sa prvé štúdie dokumentujúce neurogenézu v dospelom mozgu cicavcov objavili už v 60. rokoch 20. storočia, iba v poslednom desaťročí sa začala všeobecne akceptovať. Predpokladá sa, že tvorba nových
neurónov prebieha v subventrikulárnej zóne bočných komôr a v subgranulárnej zóne gyrus dentatus. V subventrikulárnej zóne u dospelých
hlodavcov sa nachádzajú kmeňové bunky, ktorých neuroblastové potomstvo migruje cez rostrálny migratórny prúd za účelom vytvorenia
funkčných interneurónov v bulbus olfactorius. V gyrus dentatus sa nové
neuróny tvoria v subgranulárnej zóne, kde vytvárajú granulárne bunky
participujúce na kognitívnych a pravdepodobne aj emočných procesoch.
V súčasnosti sa predpokladá, že kmeňové bunky, z ktorých môžu vzniknúť nové neuróny v dospelom mozgu, môžu pochádzať z radiálnej glie
(Lie a spol., 2004; Mirescu a Gould, 2004).
Predpokladá sa, že poruchy v neurogenéze u dospelého jedinca môžu
mať úlohu v etiopatogenéze viacerých ochorení CNS (obr. 6.6) (Manji
a spol., 2001; Reif a spol., 2006). Na animálnych modeloch depresie, ako
aj v hipokampe depresívnych pacientov sa ukázal zvýšený výskyt degeneratívnych procesov a zníženie neurogenézy (Malberg, 2004). Ďalším
dôležitým poznatkom je zistenie, že vystavenie organizmu stresu, ako aj
vysoké hladiny glukokortikoidov môžu negatívne zasahovať do procesov
neurogenézy a neuroplasticity a môžu viesť k atroﬁi v hipokampových
štruktúrach (Lee a spol., 2002). Dokázalo sa, že dlhodobé podávanie antidepresív z rôznych farmakologických skupín zvyšuje hipokampovú neurogenézu u experimentálnych zvierat (Malberg a spol., 2000). Uvažuje
sa o tom, že alterácia neurogenézy pozorovaná pri psychiatrických ochoreniach súvisí s narušením tvorby BDNF (Brain-Derived Neurotrophic
Factor) – faktora podporujúceho rast nových neurónov v mozgu. U depresívnych pacientov sa preukázalo zníženie hladín BDNF. Stresové podnety zapríčiňujú aj zníženie génovej expresie BDNF v hipokampe u potkanov (Smith a spol., 1995; Karege a spol., 2002; Hashimoto a spol.,
2004; Hayley a spol., 2005).
Imunohistochemické štúdie zamerané na kvantiﬁkáciu proliferácie
buniek mozgového kmeňa uskutočnené post mortem na mozgoch pacientov so schizofréniou naznačujú, že redukovaná neurogenéza sa môže
zúčastňovať aj na etiopatogenéze tohto ochorenia (Reif a spol., 2006).
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Obr. 6.6 Schematické znázornenie faktorov, ktoré ovplyvňujú neuroplasticitu
a odolnosť neurónov. Genetické a vývinové faktory, opakované epizódy afektívnych ochorení a cerebrovaskulárne ochorenia sa môžu zúčastňovať na narušení
odolnosti neurónov a môžu viesť k ich atroﬁi až zániku. Stres a depresia pravdepodobne negatívne ovplyvňujú neuroplasticitu a bunkovú odolnosť prostredníctvom viacerých mechanizmov, ktoré zahŕňajú zníženie množstva BDNF, zvýšenie glutamátergickej transmisie prostredníctvom NMDA a iných glutamátergických receptorov a redukciou energetickej kapacity bunky. BDNF – mozgový rastový faktor; ROS – reaktívne formy kyslíka; GR – glukokortikoidové receptory;
CREB – cAMP odpovedajúci viažuci proteín; MAR – receptory pre monoamíny;
PKA – proteínkináza A (modiﬁkované podľa Manji a spol., 2001; D’Sa a Duman,
2002).
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Na regulácii neurogenézy sa zúčastňujú okrem rastových faktorov
(BDNF, vascular endothelial growth factor) aj hormóny (estrogén, testosterón, prolaktín, tyroxín), ako aj viaceré neurotransmitery (glutamát, sérotonín, noradrenalín, dopamín, acetylcholín, β -endorfín) a iné
látky (napr. NO) (obr. 6.6) (Hagg, 2005). Glutamát má pravdepodobne
obzvlášť dôležitú úlohu v novotvorbe neurónov z kmeňových buniek.
Predpokladá sa, že liečivá so selektívnym účinkom na glutamátové receptory môžu predstavovať nový trend v terapii neurodegeneratívnych
ochorení, ako napr. Parkinsonova, Alzheimerova a Huntingtonova choroba.
Významnú úlohu v neurogenéze dospelého nervového systému má
pravdepodobne aj GABA. Predpokladá sa, že GABA môže sprostredkúvať informácie o aktivite nervových okruhov v blízkosti novovzniknutého neurónu, čím umožní jeho správne začlenenie do týchto okruhov. Fyziologické a patologické podnety, ktoré interferujú s GABAergickou signalizáciou, môžu proces začlenenia novovzniknutých neurónov
do nervových okruhov vyzretého CNS významne ovplyvniť (Ge a spol.,
2006).
Zmeny, ktoré sa týkajú plasticity v nervovom systéme, možno rozčleniť na tri základné úrovne: neurónovú, interneuronálnu a synaptickú.
Na neurónovej úrovni dochádza neustále k zániku, ako aj novotvorbe
neurónov. Na úrovni interneuronálnych spojení možno pozorovať stále
prebiehajúcu prestavbu spojení medzi neurónmi, keď jednotlivé synapsy
môžu zanikať a iné vznikať. Na úrovni synáps dochádza k ich posilňovaniu alebo oslabovaniu. Regulácia procesov neurogenézy, neuroplasticity a posilňovania/oslabovania synaptických spojov u dospelého jedinca je komplexná a je pravdepodobne podmienená veľkým počtom endogénnych aj exogénnych faktorov. Možno predpokladať, že narušenie
týchto procesov v zmysle zmeny pomerov novotvorba/zánik neurónov,
tvorba/zánik interneuronálnych spojení a posilňovanie/oslabovanie sily
synaptických spojení sa zúčastňuje ako jeden z etiopatogenetických faktorov na vzniku niektorých neuropsychiatrických ochorení.
Pochopenie uvedených mechanizmov môže napomôcť objasneniu
etiopatogenézy niektorých ochorení nervového systému a môže byť podkladom pre nové trendy v terapii týchto chorôb.
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Látková závislosť
B. Kukanová, B. Mravec
Látkovú závislosť možno charakterizovať ako chronické relapsujúce
ochorenie prejavujúce sa nutkavým užívaním látky, neschopnosťou obmedziť jej príjem a objavením sa abstinenčných príznakov pri prerušení
jej príjmu. Látková závislosť podmieňuje zmenu v činnosti neurotransmiterových systémov v skupine nervových štruktúr, medzi ktoré patria
ventrálna tegmentálna oblasť, nucleus accumbens, amygdala, talamus
a prefrontálny kortex. Medzi neurotransmitery, o ktorých sa predpokladá, že sú zapojené v procesoch látkovej závislosti, patria napríklad
dopamín, sérotonín, GABA, glutamát, opioidové peptidy a CRH (Koob
a spol., 1998).
Predpokladá sa, že v procesoch látkovej závislosti majú významnú
úlohu dopamínergické neuróny nachádzajúce sa vo ventrálnej tegmentálnej oblasti (označované ako VTA alebo A10 neuróny). Tieto neuróny
vysielajú axóny aj do nucleus accumbens, kde uvoľňujú dopamín (súčasť
mezolimbických dopamínergických dráh).
Transportéry pre monoamíny, ako napríklad dopamínový transportér (DAT) a vezikulárny monoamínový transportér 2 (VMAT-2), sa významne zúčastňujú na regulácii množstva dopamínu v mozgu. Zmeny
v transporte dopamínu môžu viesť aj k vzniku látkovej závislosti. Niektoré látky vyvolávajú vznik závislosti práve prostredníctvom ovplyvnenia činnosti dopamínových transportérov (DAT, VMAT-2). Na základe mechanizmu ovplyvňovania činnosti dopamínových transportérov sa rozlišujú psychostimulanciá, ktoré blokujú vychytávanie dopamínu („blokátory vychytávaniaÿ), a tie, ktoré zvyšujú jeho uvoľňovanie („uvoľňovačeÿ). Jednotlivé psychostimulanciá však môžu pôsobiť
ovplyvňovaním oboch uvedených mechanizmov. Medzi psychostimulanciá, ktoré blokujú spätné vychytávanie dopamínu, patrí napríklad
kokaín a metylfenidát. Amfetamín a jemu podobné psychostimulanciá účinkujú hlavne prostredníctvom stimulácie uvoľňovania dopamínu
z nervových zakončení (Riddle a spol., 2005).
Nikotín sa viaže priamo na nikotínové receptory dopamínergických
neurónov a následne zvyšuje aktivitu mezolimbických neurónov. µ-receptory sa nachádzajú vo vysokej hustote na presynaptických zakončeniach GABAergických interneurónov inervujúcich VTA. Stimulácia
týchto receptorov inhibuje uvoľňovanie GABA, čo vedie k dezinhibí-
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cii dopamínergických neurónov VTA. Pravdepodobne aj alkohol vyvoláva niektoré svoje účinky prostredníctvom modulácie aktivity neurónov VTA (obr. 6.7) (Davis a spol., 2002).

Obr. 6.7 Kľúčové štruktúry nervového systému, o ktorých sa predpokladá, že sa
zúčastňujú na vzniku látkovej závislosti. Vyznačené sú miesta, na ktorých pravdepodobne pôsobia jednotlivé látky vyvolávajúce závislosť. VTA – area ventralis
tegmenti, Tsai; DA – dopamínergické neuróny; GABA – GABAergické neuróny
(modiﬁkované podľa Davis a spol., 2002).

Užívanie návykových látok vedie okrem krátkodobých efektov (zmeny v aktivite neurónov, uvoľňovanie neurotransmiterov atď.) aj k dlhodobým zmenám, ktoré sú zapríčinené modiﬁkáciou génovej expresie
neurónov a syntézou nových proteínov. Predpokladá sa, že takéto dlhodobé zmeny môžu byť podkladom pre vznik dlhodobej patologickej
asociačnej pamäte, ktorá môže podmieňovať nutkavé užívanie látok.
Predpokladá sa, že tieto zmeny sú aj podkladom oneskoreného relapsu,
ktorý je pre látkovú závislosť charakteristický (Davis a spol., 2002).

Závislosť od alkoholu
Etiopatogenéza závislosti od alkoholu je stále nedostatočne charakterizovaná. Mechanizmus účinku alkoholu je nešpeciﬁcký, pretože alkohol môže ovplyvňovať veľké spektrum neurotransmiterových systémov.
Viaceré experimentálne údaje poukazujú na to, že alkohol potencuje
neurotransmisiu viazanú na GABAA -receptory a redukuje excitačnú

6 Úloha neurotransmiterov pri ochoreniach nervového systému

203

neurotransmisiu viazanú na NMDA-glutamátergické receptory. To môže
spôsobiť zvýšenie inhibičných a útlm excitačných pochodov v nervovom
systéme, čo môže mať za následok inhibíciu činnosti CNS charakteristickú pre intoxikáciu alkoholom (Stahl, 2000). Tolerancia na alkohol
môže viesť k zvýšenej senzitivite NMDA-receptorov. Vynechanie užívania alkoholu má potom za následok hyperexcitabilný stav, ktorý môže
vyvolať záchvaty, delírium a excitotoxicitou podmienený zánik neurónov (Tsai a Coyle, 1998). Predpokladá sa, že aj ovplyvnenie činnosti
dopamínergického, noradrenenalínergického, sérotonínergického a opioidového systému sa zúčastňuje na vzniku závislosti od alkoholu (Kafka
a spol., 1998; Addolorato a spol., 2005). Na úlohu opioidového systému
poukazuje pozorovanie zníženého výskytu relapsu pri závislosti od alkoholu po podaní naloxonu (blokátor opioidových receptorov). V tejto
indikácii sa ukázal byť účinný v humánnych štúdiách aj blokátor glutamátergickej neurotransmisie (Bodnar a spol., 2004).
Predpokladá sa aj určitá asociácia medzi poruchou neuroendokrinnej regulácie a závislosťou od alkoholu. V tomto smere sa uvažuje hlavne
o účasti HPA-systému. Zistila sa korelácia medzi nízkym CRH a tendenciou k relapsu po akútnej detoxikácii. Predpokladá sa, že aj leptín
a β -endorfín, systémy nepriamo modulujúce HPA-systém, sa môžu zúčastňovať na etiopatogenéze závislosti od alkoholu (Kiefer a spol., 2004).
Niektoré animálne štúdie poukazujú na možnú súvislosť medzi závislosťou od alkoholu a neuropeptidom galanínom. Uvažuje sa, že existuje
pozitívna spätná väzba medzi príjmom alkoholu a špeciﬁckým hypotalamickým systémom neurónov syntetizujúcich galanín, ktorá môže prispievať k motivácii konzumovať excesívne množstvo alkoholu, a tak prispieť k vzniku alkoholovej závislosti (Lewis, 2005). Medzi ďalšie neuropeptidy, o ktorých sa predpokladá, že majú úlohu v etiopatogenéze alkoholovej závislosti, patria urokortín I a neuropeptid Y (Cowen a spol.,
2004).

Epilepsia
B. Mravec
Epilepsia je chronické záchvatové ochorenie nervového systému,
ktoré vzniká nadmernou synchrónnou a udržiavanou výbojovou aktivitou skupiny neurónov. Tieto neuróny vytvárajú epileptické ohnisko.
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Predpokladá sa, že na vzniku tohto ohniska alterovanej neuronálnej
aktivity sa zúčastňujú:

• zmeny vo vnútorných vlastnostiach a excitabilite neurónov ohniska,
• redukcia fyziologickej inhibičnej kontroly, ktorú zabezpečuje
GABA,
• zvýšenie excitačného spriahnutia medzi neurónmi.
Vo výskume etiopatogenézy epilepsie sa dlho študovala úloha GABA
ako hlavného inhibičného neurotransmitera. Predpokladalo sa, že defekt
GABAergického systému (pokles počtu GABAergických neurónov) zodpovedá za vznik záchvatov. Niektoré sledovania poukázali na špeciﬁcký
defekt v excitabilite GABAergických neurónov. U pacientov s epilepsiou
postihujúcou temporálny lalok mozgovej kôry sa zistil pokles počtu tzv.
„chandelier cellsÿ, ktoré predstavujú najvýznamnejšie kôrové GABAergické inhibičné interneuróny. Predpokladá sa, že normálna variabilita
v počte týchto neurónov môže vysvetliť predispozíciu niektorých osôb
na vznik epilepsie v porovnaní so zvyškom populácie (DeFelipe, 1999).
Novšie poznatky dokázali heterogenitu populácií neurónov syntetizujúcich GABA, pričom tieto neuróny obsahujú rôzne kotransmitery (napr.
neuropeptid Y, somatostatín). Úloha týchto neurotransmiterov v etiopatogenéze epilepsie však zatiaľ nie je objasnená (Davis a spol., 2002).
V súčasnosti sa zdá, že na etiopatogenéze epilepsie sa zúčastňujú okrem dysfunkcie viacerých vlastností GABAergického systému aj iné abnormality. Predpokladá sa, že na zmenách v inhibičných a excitačných
mechanizmoch pozorovaných pri epilepsii sa zúčastňuje aj glutamát,
acetylcholín, monoamíny a adenozín (Dalby a Mody, 2001; Webster,
2001; Cossart a spol., 2005; Magloczky a Freund, 2005).

Ischemické poškodenie CNS
B. Mravec
Nervové tkanivo je extrémne citlivé na nedostatok kyslíka. Len niekoľko minút trvajúca ischémia môže viesť k ireverzibilnému poškodeniu
CNS. Jednotlivé oblasti mozgu sú rozdielne citlivé na ischémiu. Najcitlivejšie sú neuróny mozgovej kôry, podkôrové oblasti sú relatívne rezistentnejšie (Lipton, 1999).
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Obr. 6.8 Schéma procesov aktivovaných glutamátom počas ischémie neurónov.
Deplécia energetických zdrojov vedie k zvýšenému uvoľneniu glutamátu, ako aj
k blokáde jeho vychytávania bunkami glie. Intenzívna a dlhodobá stimulácia
glutamátových receptorov (AMPAR, NMDAR, kainateR) vedie k akumulácii
iónov Na+ a Ca2+ v neuróne a aktivácii kaskády procesov, ktoré môžu viesť
k zániku neurónu (modiﬁkované podľa Won a spol., 2002).

Ischémia CNS vyvoláva kaskádu procesov, ktoré môžu viesť k zániku neurónov. Medzi základné mechanizmy ischemického poškodenia
neurónov patrí:

• narušenie činnosti iónových púmp, ktoré vedie k intraneurónovej akumulácii Ca2+ , Na+ a Cl− , čo následne zapríčiňuje vznik
intracelulárneho edému,
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• nadmerná tvorba reaktívnych foriem kyslíka a dusíka počas reperfúzie, ktoré vedú k štruktúrnemu a funkčnému poškodeniu neurónov,
• excesívne vyplavenie glutamátu, ktoré podmieňuje prehĺbenie intracelulárnej akumulácie Ca2+ a Na+ (Brott a Bogousslavsky,
2000; Sugawara a spol., 2004).
Významným faktorom, ktorý môže podmieňovať rozsah ischemického, resp. ischemicko-reperfúzneho poškodenia CNS, je excitotoxické
pôsobenie neurotransmitera glutamátu. Prerušenie krvného zásobenia
mozgu zapríčiňuje nedostatočný prísun kyslíka a glukózy, substrátov
nevyhnutných pre tvorbu energie. Narušenie energetického metabolizmu vedie k zvýšenému presynaptickému uvoľneniu glutamátu následkom depolarizácie bunkovej membrány a aktivácie napäťovo riadených
Ca2+ -kanálov. Ischémia má za následok aj zníženie vychytávania glutamátu bunkami glie, čo vedie k ešte výraznejšej akumulácii glutamátu
v synaptickej štrbine. Nadmerná a dlhodobá aktivácia ionotropných
glutamátergických receptorov vedie k výraznej akumulácii Ca2+ a Na+
v postsynaptickom segmente neurónu (obr. 6.8). To zapríčiňuje nielen
vznik bunkového edému (ktorý je ešte potencovaný porušenou činnosťou
iónových púmp), ale aj aktiváciu enzýmov závislých od Ca2+ a následné
ireverzibilné poškodenie neurónov (Won a spol., 2002).
Uvažuje aj o zapojení NO v ischemickom poškodení CNS. Predpokladá sa, že v dôsledku zvýšenia extraneuronálnej koncentrácie glutamátu počas ischémie následne stúpa aj koncentrácia NO v nervovom
tkanive. Niektoré experimentálne práce poukazujú na to, že práve vysoké koncentrácie NO sa môžu významne zúčastňovať na ischemickom
poškodení neurónov (Snyder a spol., 1998).

Úloha neurotransmiterov
pri iných ochoreniach
B. Mravec

Experimentálne údaje poukazujú na to, že narušená činnosť neurotransmiterových systémov môže mať určitú úlohu aj v etiopatogenéze
iných ako neurologických a neuropsychiatrických porúch. Medzi tieto
ďalšie ochorenia možno zaradiť napríklad hypertenziu a niektoré zápalové ochorenia.

Hypertenzia
Na modulácii tlaku krvi sa významnou mierou zúčastňuje rostrálna ventrolaterálna oblasť predĺženej miechy (RVLM), ktorej neuróny vysielajú
axóny k sympatikovým spinálnym pregangliovým neurónom lokalizovaným v intermediolaterálnych stĺpcoch torakolumbálnej miechy. Sympatikové pregangliové neuróny následne modulujú aktivitu sympatikových
nervov a drene nadobličky (obr. 7.1).
Činnosť neurónov RVLM je modulovaná hypotalamom, stredným
mozgom a inhibičnými oblasťami predĺženej miechy (Sapru, 2002).
U hypertenzných zvierat sa pozorovali funkčné zmeny CNS prevažne
v hypotalame a predĺženej mieche. Funkčná alterácia jednotlivých hypotalamických jadier môže mať za následok zvýšenie alebo zníženie tlaku
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Obr. 7.1 Kľúčové štruktúry predĺženej miechy zúčastňujúce sa na regulácii
krvného tlaku. RVLM – rostrálna ventrolaterálna predĺžená miecha; CVLM –
kaudálna ventrolaterálna predĺžená miecha; NTS – nucleus tractus solitarii;
IML – intermediolaterálny stĺpec miechy (obsahuje sympatikové pregangliové
neuróny); SG – sympatikové ganglion; GN – ganglion nodosum (modiﬁkované
podľa Dampney a spol., 2003).

krvi prostredníctvom modiﬁkácie činnosti sympatikového systému. Jednotlivé hypotalamické jadrá sú navzájom bohato poprepájané, pričom
komunikujú aj s množstvom iných oblastí CNS. Na jednej strane neuróny hypotalamu inervujú oblasti stredného mozgu, predĺženej miechy
a sympatikové pregangliové neuróny. Na druhej strane hypotalamus prijíma informácie zo stredného mozgu a predĺženej miechy, z chemoreceptorov a tlakových receptorov, ako aj z iných viscerálnych receptorov.
Takéto anatomické usporiadanie umožňuje hypotalamu precízne regulovať krvný tlak.
Regulácia krvného tlaku sa zabezpečuje komplexným systémom,
ktorý zahŕňa okrem hypotalamu aj veľké množstvo ďalších nervových
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štruktúr. Preto je pravdepodobné, že pri vzniku hypertenzie dochádza
k alterácii v činnosti viacerých neuronálnych okruhov. Predpokladá sa,
že pri hypertenzii dochádza v hypotalame, ako aj iných oblastiach nervového systému k zmenám vo funkcii viacerých neurotransmiterových
systémov. Uvažuje sa o alterácii nielen klasických neurotransmiterov
(katecholamíny, acetylcholín, sérotonín, histamín, GABA), plynného
neurotransmitera NO, ale aj neuropeptidov (angiotenzín II, nátriuretický peptid, vazopresín, neuropeptid Y, opioidy, TRH, tachykiníny,
CRH). Aj keď sa čiastočné zmeny v týchto neurotransmiterových systémoch pozorujú v celom hypotalame, zdá sa, že najvýznamnejšie zmeny
sú v prednom hypotalame. Predpokladá sa, že neurotransmiterová dysfunkcia sa môže zúčastňovať na zvýšenej aktivite sympatikového systému, čo môže viesť k zvýšeniu krvného tlaku (de Wardener, 2001).

Zápalové procesy
Nervový systém nielenže monitoruje, ale môže aj modulovať priebeh zápalových procesov prebiehajúcich v organizme (Dantzer a spol., 2000).
Informácie o prebiehajúcom zápalovom procese sa prenášajú do CNS
dvoma cestami:

• solubilné mediátory zápalu (cytokíny, chemokíny) prostredníctvom cirkumventrikulárnych orgánov prenášajú informácie do
CNS,
• nervovými dráhami, hlavne prostredníctvom nervus vagus (Sternberg, 1997; Goehler a spol., 2000).
Aj modulácia zápalu prebieha dvoma cestami:

• aktivácia HPA-systému vedie k vyplaveniu ACTH, ktorý reguluje syntézu a vyplavovanie glukokortikoidov z kôry nadobličiek;
glukokortikoidy modulujú priebeh zápalového procesu;
• nervovými dráhami prebiehajúcimi hlavne v nervus vagus
(Berczi, 1997; Bernik, 2002).
Ukázalo sa, že aktivácia protizápalových dráh v nervus vagus zvyšuje vyplavovanie acetylcholínu. Acetylcholín uvoľnený v tkanivách prostredníctvom α7-podjednotky nikotínových receptorov inhibuje činnosť
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imunitných buniek, čo je podstatou protizápalového pôsobenia nervus
vagus (Tracey, 2002; Pavlov a spol., 2003). Viaceré experimentálne
údaje naznačujú, že na aktivácii protizápalového pôsobenia nervus vagus sa zúčastňujú melanokortíny, ktoré sú syntetizované neurónmi CNS
a viažu sa na melanokortínové receptory v mozgu (Guarini a spol.,
2003).

Záver

Neurotransmitery zabezpečujú v nervovom systéme rôznorodé funkcie
od prenosu signálov, kovalentných modiﬁkácií proteínov, zmien v génovej expresii neurónov až po reguláciu počtu iónových kanálov, denzity
receptorov pre neurotransmitery, moduláciu množstva a charakteristík
synáps a podobne. Neurotransmitery preto majú v nervovom systéme
významné homeostatické funkcie. Veľmi významné je toto pôsobenie
počas ontogenézy nervového systému. Narušenie komplexných neurotransmiterových systémov sa preto môže zúčastňovať na vzniku ochorení nervového systému, ktoré majú neraz veľmi závažný vplyv na život
pacienta.
Poznanie funkcie neurotransmiterových systémov je podkladom pre
lepšie pochopenie funkcie nervového systému, ako aj pre ďalšie poodhalenie mechanizmov zúčastňujúcich sa na etiopatogenéze psychiatrických
ochorení. Umožňuje aspoň čiastočne pochopiť aj mechanizmy farmakoterapie týchto ochorení.
Aj keď poznáme veľké množstvo neurotransmiterov, je viac ako
pravdepodobné, že ich počet v budúcnosti narastie. Možno predpokladať, že prevažne pôjde o neurotransmitery zo skupiny neuropeptidov.
Očakáva sa, že novoidentiﬁkované neurotransmiterové systémy môžu
byť cieľom farmakologickej intervencie zameranej na liečbu širokého
spektra neuropsychiatrických ochorení.
Pri poznávaní významu jednotlivých neurotransmiterov, ako aj ich
vzájomných interakcií sa síce výrazne pokročilo, ale naše vedomosti tvoria stále iba fragmenty, ktorých zloženie do uceleného obrazu si vyžiada
ešte veľké množstvo experimentálnej práce a klinického výskumu.
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Použité skratky
5-HIAA
5-HT
AADC
AC
ACTH
ADH
ADM
ADR
AGRP
AH
AHL
ACh
AMPA
AMY
ANP
ANS
AP
ARAS
ATP
AVP
BBB
BDNF
BNP

β -END
CaM
CaMKIV
cAMP

kyselina 5-hydroxyindoloctová
sérotonín (5-hydroxytryptamín)
dekarboxyláza aromatických aminokyselín
adenylátcykláza
adrenokortikotropný hormón
antidiuretický hormón (vazopresín)
adrenomedulín
adrenalín
agouti príbuzný proteín
(agouti-related protein)
adenohypofýza
area hypothalamica lateralis
acetylcholín
kyselina α-amino-3-hydroxy-5-metyl-4-izoxazolepropionová
amylín
atriálny nátriuretický peptid
autonómny nervový systém
area postrema
ascendentný retikulárny aktivačný systém
adenozíntrifosfát
vazopresín (arginín vazopresín)
hematoencefalická bariéra (blood-brain-barrier)
mozgový rastový faktor
mozgový nátriuretický peptid
(brain natriuretic peptide)
β -endorfín
kalmodulín
kalmodulín dependentná kináza IV
cyklický adenozínmonofosfát
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Použité skratky

CART
CCK
CGRP
CNS
CO
COMT
CREB
CRH
CVOs
DA
DAG
DAT
DBH
DOPA
DOPAC
DYN
EPI
GABA
GAL
GALP
GHB
GHRH
GIT
GLP-1
GLP-2
Glu
Gly
GN
GnRH
H2 S
HCRT
Hist
HPA os
IP3

kokaín-amfetamín regulovaný transkript
(cocaine-amphetamine-regulated transcript)
cholecystokinín
kalcitonínovému génu príbuzný peptid
(calcitonin gene-related peptide)
centrálny nervový systém
oxid uhoľnatý
katechol-O-metyltransferáza
cAMP-response-element-binding protein
kortikoliberín (CRF)
cirkumventrikulárne orgány
dopamín
diacylglycerol
dopamínový transportér
dopamín-β -hydroxyláza
dihydroxyfenylalanín
kyselina dihydroxyfenyloctová
dynorfín
epifýza
kyselina γ -aminomaslová (γ -aminobutyric acid)
galanín
galanin-like peptide
kyselina γ -hydroxymaslová (γ -hydroxybutyric acid)
rastový hormón uvoľňujúcí hormón
gastrointestinálny trakt
glukagónu podobný peptid 1
glukagónu podobný peptid 2
glutamát
glycín
ganglion nodosum
gonadotropín uvoľňujúci hormón
hydrogénsulfát
hypokretín
histamín
hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálna os
(hypothalamo-pituitary adrenocortical axis)
inozitol-3-fosfát
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LC
LTP
MAO
ME
MCH
MSH
N/OFQ
NA
NANC
NARC
NDM
NET
NH
NKA
NKB
NPK
NMDA
NO
NPAF
NPB
NPEI
NPFF
NPGE
NPSF
NPS
NPW
NPY
NSCH
NT
NTS
NVM
ORX
OVLT
OXY
PACAP
PHI
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locus coeruleus
dlhodobý potenciál
monoaminooxidáza
eminentia mediana
melanín koncentrujúci hormón
melanocyty stimulujúci hormón
nociceptín/orfanín FQ
noradrenalín
nonadrenergic/noncholinergic (nervový systém)
nucleus arcuatus
nucleus dorsomedialis
noradrenalínový transportér
neurohypofýza
neurokinín A
neurokinín B
neurokinín K
N-metyl-d-aspartát
oxid dusnatý
neuropeptid AF
neuropeptid B
neuropeptid EI
neuropeptid FF
neuropeptid GE
neuropeptid SF
neuropeptid S
neuropeptid W
neuropeptid Y
nucleus suprachiasmaticus
neurotenzín
nucleus tractus solitarii
nucleus ventromedialis
orexín
organum vasculosum laminae terminalis
oxytocín
hypofýzovú adenylátcyklázu stimulujúci polypeptid
(pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide)
histidínový izoleucínový peptid

Použité skratky

PKA
PNMT
PNS
POMC
PP
PRL
PrRP
PVN
PYY
RVLM
SCO
SFO
SIF cells
SOM
SON
SP
TH
TRH
VIP
VTA

proteínkináza A
fenyletanolamín-N-metyltransferáza
periférny nervový systém
proopiomelanokortín
pankreatický polypeptid
prolaktín
prolaktín uvoľňujúci peptid
nucleus paraventricularis
peptid YY
rostrálna ventro-laterálna oblasť predĺženej miechy
organum subcommissurale
organum subfornicale
„small intensely ﬂuorescent cellsÿ
somatostatín
nucleus supraopticus
substancia P
tyrozínhydroxyláza
tyreoliberín; tyreotropín uvoľňujúci hormón
vazoaktívny intestinálny polypeptid
ventrálna tegmentálna area
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