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TOXIKOLOGIE A ANALÝZA DROG 
Martin Kuchař 

Ústav chemie přírodních látek 

 
Fyziologie CNS   

Biochemie nervového vzruchu 
Metabolismus neurotransmiterů 

U obratlovců jsou tělesné funkce kontrolovány systémem 
endokrinním a nervovým. 
Nervová soustava:  
• CNS 
• periferním nervstvo, sensitivní, senzorické a motorické 

nervy.  
• vegetativní nervstvo, které je nezávislé na vůli jedince a 

kontroluje činnost vnitřních orgánů (sympatikus, 
parasympatikus) 
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Zdroj: wiki, primární literatura: ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s. r. o., 2004  

Zdroj:  autor neznámý (googlesearch)  
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MOZEK 
• Uložen v lebeční dutině, ohraničen a chráněn kostmi neurokrania.  
• Společně s míchou CNS, je chráněn soustavou plen, v lebeční dutině „plave“ v 

mozkomíšním moku, který je rozváděn soustavou mozkových komor. 
 

Zadní mozek (rhombencephalon) 
Zadní mozek je – s výjimkou evolučně mladšího mozečku – nejstarší částí mozku. 
Prodloužená mícha a Varolův most jsou součástí mozkového kmene, zodpovídají za 
udržení základních životních funkcí. Dále se dělí na: 
 
• Míšní mozek (myelencephalon) 

Prodloužená mícha (medulla oblongata) zajišťuje řízení činnosti srdce, cév, 
dýchacích pohybů, polykání, sání.  
Vlastní zadní mozek (metencephalon) 
Mozeček (cerebellum) zajišťuje udržování rovnováhy a řízení přesnosti pohybů.  
Varolův most (pons Varoli) kontroluje žlázy vylučující sliny a slzy, ovlivňuje také 
některé fáze spánku. 
 

• Střední mozek (mesencephalon) 
Zajišťuje souhru očí a pohyb hlavy za zvukem. Procházejí jím zprávy ze zrakového a 
sluchového ústrojí. Je součástí mozkového kmene. 

 
 

Přední mozek (prosencephalon) 
Přední mozek se člení na pravou a levou mozkovou hemisféru, které tvoří největší 
část předního mozku. Na povrchu hemisfér je šedá hmota a mozková kůra, uvnitř 
hemisfér je bílá hmota. 
Bílá hmota obsahuje podkorová nervová vlákna, která spolu tvoří komunikační síť 
mozku, ta spojují mozkovou kůru a korové oblasti s míchou. 
Šedá hmota je látka obsahující těla nervových buněk, tvoří mozkovou a buněčnou 
kůru i podkorová jádra. 
  
Mezimozek (diencephalon) 
Uložen blízko třetí mozkové komory se dělí na thalamus, hypothalamus, epithalamus 
a subthalamus. Je evolučně mladší část předního mozku, jeho součástí je thalamický 
mozek, kde se přepínají veškeré podněty z periferie.  
Thalamus je považován za centrum zodpovědné za emoce, pocit hladu, agrese, 
strachu. V horní části – epithalamu – se nachází žláza s vnitřní sekrecí - šišinka 
(epifýza), která prostřednictvím hormonu melatoninu ovlivňuje naše biorytmy. V 
dolní části se nachází podvěsek mozkový - hypofýza, žláza, která podléhá pouze 
podnětům z nervového systému a sama prostřednictvím svých hormonů ovlivňuje 
další žlázy s vnitřní sekrecí. Je to tedy místo, kde dochází k propojení nervového a 
hormonálního řízení. 
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Thalamus 
Thalamus přijímá senzorické signály kromě čichových. Thalamus se skládá ze souborů 
nervových buněk, které dostávají signály ze svých zdrojů, pak je díky svému spojení 
převedou do určité části mozkové kůry. Tak je například signál ze zrakového ústrojí (oka) 
thalamem převeden do příslušné korové oblasti.  
  
Hypothalamus  
Je základem pro regulaci tělesných funkcí a je uložen v hloubi mozku. Leží těsně za 
zkřížením zrakových nervů. Některé jeho části patří do limbického systému. 
• Autonomní nervový systém spojením s autonomními oblastmi v mozkovém kmeni 
ovlivňuje srdeční činnost a krevní tlak, kontrakce močového měchýře a střeva, tvorbu slin 
a potu. 
• Přijímání potravy a tekutin 
• Tělesná teplota - kontroluje teplotu krve. 
• Kontrola emočního chování - podílí se na kontrole agrese, strachu a sexuálního chování. 
• Kontrola spánkových cyklů (cirkadiánní cyklus) - má vliv na denní kontrolu spánku a 

bdění.  
• Paměť 

Koncový mozek (telencephalon) 
• Je nejmladší a největší část mozku. Je rozdělen na dvě hemisféry. Na povrchu je kryt 

pláštěm (pallium), který je krytý kůrou (kortex), tvořenou šedou kůrou mozkovou, 
což jsou těla neuronů.  

• Povrch mozku je zpravidla rozbrázděn závity, i když existují i savci se zcela hladkými 
hemisférami (krysa). Vnitřek je vyplněn bílou hmotou (vlákna neuronů) a okrsky 
šedé hmoty, které tvoří podkorová centra, tzv. bazální ganglia.  

• Nejstarší část koncového mozku tvoří čichový mozek, rhinencephalon (součást 
limbického systému). 

• Koncový mozek zpracovává vnější podněty - čichové, chuťové, zrakové, sluchové. 
• Řídí úmyslné pohyby a řeč, provádí myšlenkové činnosti, iniciuje podmíněné reflexy. 
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Mozkové hemisféry 
U lidí došlo v této největší části mozku k velkému rozvoji, lidské hemisféry se tím odlišují 
od hemisfér jiných obratlovců. Hemisféry se dělí na pravou a na levou, odděluje je rýha 
(znaná fissura longitudinalis). Dále se ještě rozdělují do tří laloků, které jsou 
pojmenovány podle lebečních kostí, které je překrývají. 
Frontální lalok 
Parientální lalok 
Temporální lalok 
 
Mozkové komory 
• Mozkové komory vytvářejí látku zvanou mozkomíšní mok (sekrece mozmomíšního 

moku), což je ochranná vrstva, která mozek i míchu chrání před poraněním a infekcí. 
Komory se nacházejí v mozku a mozkovém kmeni, jsou celkem čtyři.  

• Mozkomíšní mok je produkován v cévní pleteni (plexus choroideus), plní ochranou 
funkci a nejspíš také zabraňuje infekci a jsou jím odplavovány zplodiny do žilního 
systému. Mozkomíšní mok má být čirá a bezbarvá tekutina; jeho zbarvení je 
příznakem nemoci. 

 
 

Limbický systém, dříve označovaný jako čichový mozek (rhinencephalon), je 
název komplexního uskupení mozkových struktur ležících po stranách thalamu. 
Nejedná se o samostatný systém, ale spíše seskupení částí koncového mozku, 
mezimozku a středního mozku. Podílí se na podpoře mnoha funkcí, například 
emocí, chování, dlouhodobé paměti a čichu. 

Free wiki 
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Zdroj: 

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM 
  
Periferní nervový systém je tvořen:  
vegetativním nervovým systémem (VNS) - zabezpečuje převod vzruchů mezi 
centrálním nervovým systémem (CNS) a efektorovými tkáněmi nezávislými na 
kontrole vůlí (hladká svalovina, myokard, exokrinní žlázy atd.), 
somatickým eferentním (motorickým) systémem -  přivádí vzruchy z CNS na vůli 
kontrolované příčně pruhované svaly, 
senzorickými (aferentními) vlákny - čití pro bolest atd.. 
  
Vegetativní nervový systém se dělí na část: 
•  motorickou (eferentní) anatomicky se skládá ze 2 systémů - sympatiku a 

parasympatiku 
 

• senzorickou (aferentní) -  důležitá role v regulaci homeostázy (např. cholinergní 
vlákna z baroreceptorů v oblasti globus caroticum) 
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Anatomie VNS 
 Eferentní (motorické) dráhy VNS tvoří 2 neurony, které se interpolují 
ve vegetativních gangliích - podle pozice se rozlišují neurony pregangliové a 
postgangliové. Mezi sympatikem a parasympatikem jsou značné rozdíly v 
uspořádání těchto drah: 
 
Sympatikus 
Těla pregangliových neuronů sympatiku se nachází v postranních rozích šedé 
hmoty míšní v oblasti hrudních a bederních segmentů. Axony těchto neuronů 
opouští míchu v odpovídajících segmentech, proto je sympatikus označován 
jako systém torako-lumbální. Vegetativní ganglia sympatiku jsou dobře 
organizovaná a tvoří dva paravertebrální řetězce podél páteře. Vzruchy pro 
břišní a pánevní orgány jsou interpolovány v gangliích uložených 
prevertebrálně.  
• Z uvedeného vyplývá, že axony pregangliových neuronů jsou mnohem 

kratší než axony postgangliových neuronů.  

Orgán sympatikus parasympatikus 

  Odpověď Receptor Odpověď Receptor2 

Srdce         
sinoatriální uzel zrychlení 1 zpomalení M2 

svalovina síní  kontraktilita 1  kontraktilita M2 

AV-uzel  automaticita 1 zpomalení vedení   
svalovina komor  automaticita 1 … … 

   kontraktilita 1 … … 

Cévy         
Arterioly         

koronární kontrakce  … … 

v kosterních svalech relaxace 2 … … 

kůže kontrakce  … … 

cévy splanchniku kontrakce  … … 

mozek kontrakce  … … 

erektilní tkáň kontrakce  dilatace M3 

slinné žlázy kontrakce  dilatace M3 

Vény kontrakce  … … 

  relaxace 2 … … 

          
Viscera         
Bronchy         

hladké svaly relaxace 2 kontrakce M3 

žlázky         
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Orgán sympatikus parasympatikus 

GIT         
Hladké svaly motilita  1,2, 2 motilita  M3 

Svěrače kontrakce 1 dilatace M3 

žlázky ….   sekrece M3 

      sekrece hcl M1 

Močový měchýř         
stěna relaxace 2 kontrakce M3 

svěrač kontrakce 1 relaxace M3 

Děloha         
gravidní kontrakce  variabilní   
ne-gravidní relaxace 2     

          
Penis, seminální váčky ejakulace  erekce ? M3 

          
Oko         

zornice dilatace 1 kontrakce M3 

ciliární sval mírná relaxace  kontrakce M3 

slzní žláza … … sekrece M3 

          
Kůže         
Pilomotorické hladké svaly kontrakce  … … 

Potní žlázy - termoregulační zvýšení M … … 

Potní žlázy - apokrinní (stres) zvýšení  … … 

Slinné žlázy sekrece /2 sekrece M3 

Játra glykogenolýza /2 … … 

  glukoneogeneze /2 … … 

Tukové buňky lipolýza 3     
Ledviny uvolnění reninu 1     
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NEUROTRASMITERY a NEUROMODULÁTORY 

• Neurotransmiter:  

– látka secernovaná do synaptické štěrbiny, která se váže na 
postsynaptické receptory, a tím přenáší signál 

– ze synaptické štěrbiny odstraňována biochemickým 
mechanismem 

• Neuromodulátor: 

– látka secernovaná skupinou neuronů, šíří se difúzí a 
ovlivňuje velké oblasti mozku 

 

Neurotransmitery VNS 
Podle typu přenašeče se nervová vlákna VNS dělí na cholinergní a adrenergní. 
• ve všech pregangliových nervových vláknech je neurotransmitérem acetylcholin, 

který zde působí postsynapticky na nikotinové receptory (pouze malé procento 
receptorů zde tvoří muskarinové receptory).  

• ze všech zakončení postgangliových vláken parasympatiku je v oblasti cílové 
tkáně (efektoru) uvolňován acetylcholin (parasympatikus je proto označován 
jako systém cholinergní), který postsynapticky působí na muskarinové M 
receptory. 
 

• z většiny zakončení postgangliových vláken sympatiku je uvolňován noradrenalin 
(sympatikus je proto označován jako systém adrenergní), který prae- i 
postsynapticky působí na α- a β-receptory.  

 
• Výjimkou jsou vlákna sympatiku inervující termoregulační potní žlázky, která 

uvolňují acetylcholin. K sympatiku se řadí i dřeň nadledvinek, což je přeměněné 
sympatické ganglion - jeho buňky podobně jako postgangliové neurony 
sympatiku, reagují na vyplavení acetylcholinu ze zakončení pregangliových 
neuronů a vyplavují do cirkulace směs adrenalinu a noradrenalinu. 
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Parasympatikus 
Primárním mediátorem je acetylcholin ACH . Je syntetizován v nervovém zakončení 
z cholinu a AcetylCoA za účasti cholin acetyltransferázy. Limitujícím krokem v tomto 
procesu je rychlost přívodu cholinu. Vzniklý acetylcholin je aktivně transportován do 
zásobních vezikul. 
 
Uvolnění acetylcholinu z nervového zakončení je iniciováno vzruchem, který po 
dosažení nervového zakončení otevírá napětím řízené Ca2+-kanály (N-podtyp - 
neuronální). Influx kalcia presynapticky aktivuje řadu proteinů (synaptobrevin, 
synaptotagmin, SNAP atd.) asociovaných s membránou zásobních vezikul a s 
presynaptickou membránou. Následně dochází k exocytóze ACH do synaptické 
štěrbiny. (Botulotoxin enzymaticky inaktivuje synaptobrevin  a zabraňuje vylití ACH.) 
 
Vliv ACH na receptory je v synaptické štěrbině ukončen rychlým enzymatickým 
rozkladem ACH na cholin a acetát za účasti acetylcholinesterázy. Její inhibicí dochází 
k výraznému zvýšení koncentrace ACH ve štěrbině a potenciaci jeho účinku. Cholin a 
acetát jsou následně z větší části vychytávány zpátky do nervového zakončení kde se 
z nich opět syntetizuje ACH.  
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Sympatikus 
Primárním neurotransmiterem je noradrenalin NORA. Je syntetizován v nervovém 
zakončení poněkud složitější cestou než ACH. Výchozím substrátem je tyrosin, který 
je tyrosin hydroxylázou přeměňován na DOPA (dihydroxyfenylalanin). DOPA je 
dekarboxylován na dopamin. Dopamin je aktivně transportován do zásobních 
vezikul, kde je hydroxylován na noradrenalin. Princip uvolnění noradrenalinu z 
nervového zakončení je podobný jako u ACH (ukazuje se, že je společný pro většinu 
neuromediátorů). 
 Ukončení akce noradrenalinu (i dalších katecholaminů - např. dopaminu) 
je v synaptické štěrbině realizováno několika mechanizmy.  
• Nejdůležitější je reuptake do presynaptického zakončení (uptake 1).  
• vychytávání postsynapticky (uptake 2),  
• enzymatická degradace katechol-O-metyltransferázou (COMT) a monoamino 

oxidázou (MAO) s následným odplavením produktů do okolí synapse (outflow). 
• Množství vytvořených degradačních produktů je přitom přímo úměrné množství 

vyplavených katecholaminů. Stanovení koncových produktů metabolizmu v moči 
(kyselina vanilmandlová) proto poskytuje jednoduché vyšetření k posouzení 
endogenní sekrece katecholaminů. 

Klasifikace farmak podle působení na VNS 
 

• Adrenergika (sympatomimetika, adrenomimetika) – vyvolávají v organismu 
stejnou odezvu jako neurostrasmitery katecholaminového typu 

• Antiadrenergika (sympatolytika, adrenolytika) – působí proti účinkům 
katecholaminů 
 
 

• Cholinergika (parasympatomimetika, cholinomimetika) – vyvolávájí v 
organismů stejnou odezvu jako acetylcholin 

• Anticholinergika (parasympatolytika, cholinolytika) – působí proti účinkům 
acetylcholinu 
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Adrenergika (sympatomimetika, adrenomimetika) 
 
• Aktivace sympatiku zvyšuje krevní tlak a dilatací bronchů zvyšuje plicní ventilaci 

(zátěžové situace – adrenalin ve stresových situacích) 
• Subtypy adrenergních receptorů (α1 , α2, β1, β2) 
 
  α1 – adrenergika: kontrakce hladkého svalstva v periferních oblastech – cévy) 
 dopamin, noradrenalin, syntetická α1 – adrenergika (methoxamin, 
 fenylefrin…) 
 
  α2 – adrenegika: působí v řídící části VNS a negativní zpětnou vazbou ovlivňují 

vyplavování noradrenalinu, důsledkem je snižování krevního tlaku. (nepřímá 
antiadrenergika), antihypertenziva – methyldopa, klonidin  

  
 β1 – adrenegika: zvyšuje frekvenci a sílu stahů srdce, působí na hladké svalstvo 

cév (vasodilatancia) – léčba srdeční nedostatečnosti (oxyfedrin, dobutamin) 
 
 β2 – adrenegika: bronchodilatační účinky, léčba astmatu (isoprenalin,  

salbutamol, klenbuterol) 

Antiadrenergika (sympatolytika, adrenolytika) 
 
• Vykazují v cílových orgánech opačné účinky než neurotransmitery katecholaminy. 
• Přímá antiadrenergika (vazba na receptor) 
• Nepřímá antiadrenergika- zasahují do biosyntézy katecholaminů, do procesu 

jejich uvolňování či zpětného vychytávání (ukládání do presynaptických 
zakončení sympatiku) 

 
 α – antiadrenegika: námelové alkaloidy (nespecificky antagonizují všechny α-

adrenergní receptory. Vasodilatační účinky, antihypertenziva, uterotonika 
(ergometrin), selektivní α1 – antiadrenegika (použití jako hypertenziva) 

  
 Neselektivní β – antiadrenegika: potlačují vliv katecholaminů na srdeční činnost 

(podávání při angine pectoris), antihypertenziva (metipranolol). Alprenolol 
(parciální agonista – potlačení nežádoucích účinků) 

 Selektivní β1 – antiadrenegika (beta-blokátory) skupina aryloxyaminopropanoly, 
      antihypertenza 
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Cholinergika (parasympatomimetika, cholinomimetika) 
 
• Vykazují v cílových orgánech stejné účinky jako přirozený mediátor acetylcholin. 

(působí v postgangliových i pregangliových nervových vláknech parasymtatiku 
ale také sympatiku).  

• Přímá cholinergika (agonisté, vazba na receptor) 
• Nepřímá cholinergika – inhibice acetylcholinesterázyc 

M-receptor 

N-receptor 

Mechanismus štěpení acetylcholinu acetylcholinesterasou 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Amanita_muscaria_2.jpg
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Reverzibilní Inhibitory acetylcholinesterázy 

Anticholinergika (parasympatolytika, cholinolytika) 
 
• Kompetitivní antagonisté (inhibitory) acetylcholinu a cholinomimetik v 

cholinergních receptorech.  
• Vnějšími projevy působení anticholinergik je mydriáza, zvýšená srdeční 

frekvence, pokles napětí hladkého svalstva. 
• Cholinergní synapse v CNS – léčba parkinsonovy choroby 
• Snížení napětí hladkého svalstva – uvolňování spasmů (spasmolytika – 

neurotropní a atropinová) 
 

Neurotropní spasmolytika 
• Tropanové alkaloidy – atropin (rulík zlomocný) – mydriáza 
Antidotum při otravách organofosfáty 
• Skopolamin z listů durmanu 

Atropa bella-donna 
Datura stramonium 
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Syntetické neurotropní spasmolytika 
• Polosyntetická – alkylace skopolaminu, vede ke snížení prostupnosti přes 

hematoencefalickou bariéru potlačení nežádoucích účinků na CNS 
• Zjednodušení struktury – čistě syntetická analoga (oxyfenonium bromid) 
 

Postsynaptická membrána 
• Klidový potenciál = - 70 mV 

– negativní IC (intracelulární) , pozitivní EC (extracelulární) 

– práh spontánní depolarizace = -55 mV 

– Nerovnoměrné rozložení iontů udržováno pomocí Na+K+-ATPazou 

• Excitační neurotransmitery  EPSP: 

– otvírají kanály pro Ca2+, Na+ (influx) 

– depolarizují = snižují negativitu  

• Inhibiční neurotransmitery  IPSP 

– otvírají kanály pro K+ (eflux) či Cl- (influx) 

– hyperpolarizují = zvyšují negativitu  
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Sumace postsynaptických potenciálů  

• Neuron: časově a prostorově integruje signály 
ze vstupů (EPSP a IPSP vyvolané vylitím 
neurotransmiterů na dendritech a těle) 

 

• Výsledek: 0 či 1 (vznikne nebo nevznikne akční 
potencál na axonu, který by na jeho konci vedl 
k vylití neurotransmiteru) 

Sumace postsynaptických potenciálů 
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Chemické skupiny neurotransmiterů 
Aminokyseliny 
• Excitační: Glu, Asp 
• Inhibiční: GABA, Gly 

 
Monoaminy 
• katecholaminy: NA, D 
• Serotonin, melatonin 
 
Acetylcholin 
 
Peptidy: ADH, neurotensin, endogenní opioidy (enkefaliny) 
 
Ostatní: puriny, plyny, endogenní kanabinoidy 

Mediátorový systém Receptorový typ 
acetylcholinový 
  

nikotinové receptory 
muskarinové receptory 

monoaminový 
  
  
  
  

1-adrenoceptory 

2-adrenoceptory 

-adrenoceptory 

dopaminové receptory 
serotoninové receptory 

aminokyselinový 
  
  
  
  

GABA receptory 
glutamátové ionotropní receptory 
glutamátové metabotropní receptory 
glycinové receptory 
histaminové receptory 

peptidový 
  

opiátové receptory 
jiné peptidové receptory 

purinový 
  

adenosinové receptory (také ozn. 
P1 purinoceptory) 

P2 purinoceptory 



26.10.2013 

18 

Glutamát 
 • Nejčastější excitační neurotransmiter CNS 

• Syntéza:  

– z 2-OG z citrátového cyklu (GDH či transaminasy) 

– deaminace glutaminu (glutaminasa)  

• Postsynaptické receptory: 

– NMDA (N-methyl-D-aspartát): 

– AMPA (α-amino-3-hydroxy- 

    5-methyl-4-isoxazolepropionate)  

– Kainátové 

 

• Klinický význam: 

– antagonisté NMDA: 

 ketamin, fencyklidin („angel dust“) 

– excitotoxicita 

– synaptická plasticita, role v učení a paměti 

 

Aspartát 
 

• Excitační neurotransmiter, zejm. v míše 

• Syntéza 

– odvozen z OAA (citrátový cyklus) 

• Postsynaptický receptor 

– NMDA – s nižší afinitou než Glu 

• Odstraňování ze synaptické štěrbiny: reuptake 

• Další významná role kyseliny asparagové je v tzv. malát-
aspartátovém člunku, sledu chemických reakcí, při kterých se 
přenášejí redukční ekvivalenty přes membránu mitochondrií. 
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GABA = γ-aminobutyric acid 
• U člověka je GABA přímo odpovědná za regulaci svalového tonu. U hmyzu 

GABA působí jen na excitatorní nervové receptory 

• U obratlovců GABA účinkuje na inhibičních synapsích v mozku vazbou na 
specifické transmembránové receptory v plazmatické membráně pre- i 
postsynaptických neuronových procesů. Tato vazba způsobuje otevření 
iontových kanálů, což umožňuje tok buď záporně nabitých chloridových 
iontů do buňky nebo kladně nabitých draselných iontů ven z buňky. 

 

• ionotropní receptory GABAA GABAC : chloridový kanál 

– agonisté: benzodiazepiny, barbituráty 

– antagonisté: flumazenil 

• GABAB: metabotropní receptory: přes G protein otevření K+ kanálů 

– agonista: baclofen 
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Glycin 

• Inhibiční neurotransmiter v míše 

• Syntéza: 

– ze serinu 

• Receptor 

– chloridový kanál: IPSP 

– (ko-agonista na NMDA receptorech) 

• Antagonista = strychnin 

– smrt uprostřed křečí 
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Chemické skupiny neurotransmiterů 
Aminokyseliny 
• Excitační: Glu, Asp 
• Inhibiční: GABA, Gly 

 
Monoaminy 
• katecholaminy: NA, D 
• Serotonin, melatonin 
 
Acetylcholin 
 
Peptidy: ADH, neurotensin, endogenní opioidy (enkefaliny) 
 
Ostatní: puriny, plyny, endogenní kanabinoidy 
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Katecholaminy jsou hormony produkované chromafinními buňkami 
dřeně nadledviny (gl. suprarenalis), jež je vlastně zvláštním 
sympatickým gangliem. Katecholaminy se tvoří rovněž v adrenergních 
postgangliových neuronech sympatiku nebo v CNS. Jsou odvozeny od 
tyrosinu. Jejich název vychází z anglického catechol, tj. pyrokatechol. 

Katecholaminy - degradace 

Zdroj: freewiki 
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Dopamin 

• Receptory jsou metabotropní: 

– D1 subtyp:  Gs proteincAMPmodulace iont. kanálů  
EPSP 

– D2 subtyp: Gi protein: aktivace fosfodiesterasy IPSP 

Dopamin se řadí mezi nízkomolekulární neurotransmitery ze skupiny 
katecholaminů. Funkcí se projevuje také jako neurohormon – jeho 
uvolnění z hypothalamu inhibuje sekreci prolaktinu z adenohypofýzy. 
Dopamin v oběhu účinkuje jako β-1-sympatomimetikum a při 
intravenózní aplikaci způsobuje zvýšení systolického krevního tlaku a 
zrychlení srdeční frekvence. Hematoencefalickou bariérou neprochází a 
jeho cirkulace v krvi proto neovlivňuje funkci mozku. 

Dopamin – klinický význam 

 

• Antipsychotika: 

– fenothiaziny = blokátory D-receptorů 

– NÚ = parkinsonismus, hyperprolaktinémie 

• Kokain, amfetaminy: 

– blokátory re-uptake dopaminu 

• Parkinsonova nemoc: 

– úbytek dopaminergních neuronů                                  

    Terapie: L-DOPA 
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Noradrenalin 

• Noradrenalin či také norepinefrin je hormon a neurotransmiter řazený 
mezi stresové hormony, je vylučován dření nadledvinek.  

• Funkcí noradrenalinu je umožnit krátkodobě v organizmu zvýšenou 
aktivitu. 

• Urychluje srdeční tep, zvyšuje rozklad glykogenu na jednodušší 
monosacharidy, ale také roztahuje cévy v kosterních svalech a zvyšuje 
tak jejich okysličování. 

• Noradrenalin je mediátorem vegetativních vláken postgangliových 
sympatických s výjimkou cév, kosterních svalů a potních žláz, mozečku, 
epifýzy a hypotalamu 

Serotonin 

• Chemicky: 5-hydroxytryptamin, bílá krystalická látka 

• biologicky aktivní látka obsažená v krevních destičkách, v buňkách 
gastrointestinálního traktu a v menší míře i v centrálním nervovém systému.  

• serotoninergní systém, tvořený soustavou neuronů v prodloužené míše, 
mostu, středním mozku a mezimozku, limbickém systému. Tento systém si 
udržuje za normálního stavu optimální hladinu serotoninu vlastní syntézou  

• Funkce:  

– strach/agrese, nálada, spánek 

– chuť k jídlu/zvracení 

– regulace tělesné teploty 

– sexuální chování 
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Předpokládá se, že 5-HT se uvolňuje ze serotonergických uzlin do zvláštního 
neuronálního prostoru, jinými slovy z uzlin podél axonu (odstředivě vodivého 
výběžku neuronu) na rozdíl od klasické neurotransmise. Odtud může difundovat 
přes relativně velký prostor (o rozměru přes 20 μm) a aktivovat receptory 5-HT na 
dendritech (rozvětvených výběžcích neuronů) i na tělech sousedních nervových 
buněk samotných. 
 
Serotonergický účinek končí odčerpáním 5-HT ze synapse (nervového spojení) 
specifickým přenašečem monoaminu z presynaptického neuronu.  
 
Různé látky mohou odčerpávání (reuptake) 5-HT inhibovat, a to zejména  
• 3,4-methylendioxymethamfetamin (MDMA) 
• kokain  
• tricyklická antidepresiva (TCA) 
• selektivní inhibitory zpětného odčerpávání serotoninu (SSRI). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Serotonin_biosynthesis.svg
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Melatonin 

   
• hormon, který je produkován 

epifýzou (nadvěskem 
mozkovým, tzn. částí 
mezimozku).  

• Vzniká zde N-acetylací 
serotoninu (5-hydroxytryptamin) 
a následnou O-methylací.  

• Hraje důležité funkce v řízení 
rytmů den-noc.  

Chemické skupiny neurotransmiterů 

Aminokyseliny 
• Excitační: Glu, Asp 
• Inhibiční: GABA, Gly 

 
Monoaminy 
• katecholaminy: NA, D 
• Serotonin, melatonin 
 
Acetylcholin 
 
Peptidy: ADH, neurotensin, endogenní opioidy (enkefaliny) 
 
Ostatní: puriny, plyny, endogenní kanabinoidy 
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Acetylcholin 

• V CNS: pontomesencefalotegmentální komplex 

– autonomní NS: pregangliový mediátor symp. i p-symp., 
postgangliový mediátor p-symp 

– periferní NS: nervosvalová ploténka 

• Syntéza: z AcCoA + cholinu: 

 

 

 

• Degradace: acetylcholineserasou na acetát + cholin 

C
H

2

C
H

2

O N
+

CH
3

CH
3

CH
3

CCH
3

O

Acetylcholin: postsynap. receptory 
• Nikotinové = inotropní 

– Na+ kanály, nervosvalová ploténka 
• Muskarinové = metabotropní  

– M1:CNS (kognit. funkce), autonomní ganglia 
– M2:CNS, srdce 
– M3:oko, žlázy 

• Muskarin je alkaloid obsažený v plodnicích druhů hub rodu 
vláknice, některých bělavě zbarvených druzích rodu strmělka 
a v malé míře v muchomůrce červené.  

• Muskarin je parasympatikomimetická látka účinkující již 15-30 
minut po požití. Otrava se může projevit ztrátou vědomí a 
zvracením, rozostřením zraku a problémy s dechem. Tento 
stav může trvat kolem 2 hodin. Případy smrtelné otravy jsou 
vzácné, smrt nastává zástavou dechu nebo selháním srdeční 
činnosti. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Amanita_muscaria_2.jpg
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Acetylcholin – klinický význam 

• Lecithin = fosfatidylcholin jako nootropikum 

• Inhibitory acetylcholinesterasy: 

• Organofosfáty (pesticidy, bojové látky) 
– fysostigmin (proniká hematoencefalickou barierou) 

– neostigmin (neproniká): parasympatomimetikum, zvýšení 
nervosv. přenosu (myastenia gravis – onemocnění způsobené 
poškozením nebo blokádou acetylcholinových receptorů) 

• Blokátor M-receptorů = atropin 
– parasympatolytikum 

• Blokátory N-receptorů = curare 
– deriváty = svalová relaxancia 

Chemické skupiny neurotransmiterů 
Aminokyseliny 
• Excitační: Glu, Asp 
• Inhibiční: GABA, Gly 

 
Monoaminy 
• katecholaminy: NA, D 
• Serotonin, melatonin 
 
Acetylcholin 
 
Peptidy: ADH, neurotensin, endogenní opioidy (enkefaliny) 
 
Ostatní: puriny, plyny, endogenní kanabinoidy 
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Peptidy 

• Známo cca 50 různých 

• Nejvíce v hypothalamo-hypofyzárním systému 

• Syntéza: 

– prepropeptidER, odštěpení signální 
sekvencepropeptid transportovaný ve vesikulách 
axonem  další štěpení  peptidový neurotransmiter (1 
nebo více) 

• Odstranění ze synaptické štěrbiny: 

– obvykle degradace, a nikoli reuptake 

Peptidy: příklady 

• Opioidy: endorfiny, enkefaliny 

– limbický systém, inhibice l. coeruleus 

– axo-axonální synapse 

• neurotensin: 

– regulace sekrece LH a prolaktinu 

• substance P (vnímání bolesti – v míše je typická pro C 

vlákna, jež se umožňují právě vnímání bolestivých 
podnětů. Ve střevě vyvolává stahy hladké svaloviny. 
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Chemické skupiny neurotransmiterů 
Aminokyseliny 
• Excitační: Glu, Asp 
• Inhibiční: GABA, Gly 

 
Monoaminy 
• katecholaminy: NA, D 
• Serotonin, melatonin 
 
Acetylcholin 
 
Peptidy: ADH, neurotensin, endogenní opioidy (enkefaliny) 
 
Ostatní: puriny, plyny, endogenní kanabinoidy 

Ostatní 

• Endokannabinoidový systém: 

– retrográdní neurotransmise: anandamid  

• syntezován v postsynaptickém neuronu 

• difunduje do presynaptického neuronu 

• vazba na membránové CB1 a CB2 rec. (G-prot.) 

• modulace uvolňování neurotransmiteru 

– regulace kognitivních funkcí, příjmu potravy 

– imunitní systém 



26.10.2013 

31 

 

Závěrečná poznámka k 
neurotransmiterům:  

• Neurotransmitery neprocházejí 
hematoencefalickou bariérou 

• Chemicky totožné látky mají mimo mozek řadu 
důležitých funkcí: 

– NA, A jako postgangliové mediátory sympatiku, Ach 
parasympatiku 

– dopamin v regulaci průtoku krve orgány 

– serotonin: potentní vasokonstriktor hladké svaloviny 

– hypofyzární peptidy… atd… 
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Dělení receptorů 

• Membránové: 

– ionotropní: receptory-iontové kanály 

• chemicky ovládané 

• napěťově ovládané 

– metabotropní 

• receptory spojené s G-proteiny 

• receptory s enzymatickou aktivitou 

– receptory regulující proteolýzu 

• Intracelulární 

G - protein 

• Obecné uspořádí 

– serpentinový receptor 

– GTP bind. protein (=G-protein), trimer alfa, beta, gama 

• Funkce:  

– GDP-alfa/beta/gama, aktivace = výměna GDP za GTP, 
disociace alfa-GTP 

– inaktivace = hydrolýza GTP, reasociace 

– RGS = regulator of G-protein signaling 
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Receptory s vlastní enzym. aktivitou 

 

• Tyrosinkinázové receptory 

• S tyrosinkinasou asociované rec. 

• Receptorové guanylátcyklasy 
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Neurochemie a neurofarmakologie =  vědní oblasti se zabývající se studiem látek 
vznikajících v centrálním či periferním nervovém systému, stejně jako studiem 
látek, které mají jiný systémový či arteficiální původ, ale nervový systém nějakým 
způsobem ovlivňují 
 
Zájmové pole neurochemie se mj. týká se vzniku, metabolismu a degradace látek, 
mechanismů jejich fyziologické i patofyziologické akce v rámci nervového systému, 
vývoje neurofarmak a studia jejich účinků a podobně.  
 
Neurofarmakologie jako obor s klinickým výstupem 
 
  se primárně zaměřuje na účinek farmak v terapii psychiatrických a 
neurologických onemocnění; 
  využívá farmaka ke studiu normálních funkcí nervového systému a  
  snaží se poznatky o mechanismu účinku různých látek využívat k vývoji 
bezpečnějších a cílenějších léčiv. 

Jak neurofarmaka fungují? 
 

• Nervový systém je systém stále se strukturně i funkčně měnící v závislosti na 
farmakologických i nefarmakologických (elektrických) vstupech, které dostává.  

• Účinek látek v nervovém systému se projevuje změnami v neuronální plasticitě 
• Neurofarmaka mohou působit celou řadou mechanismů (vazba na receptor, ovlivnění 

transportu neurotrasmiteru, inhibici degradace neurotrasmiteru, atd) 

Vazebné místo receptoru -  např. několik sousedních aminokyselin v primární struktuře 
proteinu, stejně tak jako může být tvořeno od sebe vzdálenými aminokyselinami vhodně 
uskupenými sekundární a terciární strukturou molekuly.  

 musí mít vhodný 3D tvar 

 musí mít distribuci povrchového náboje odpovídající tvaru a náboji vazebné molekuly. 

Po navázání se na/do vazebného místa může obecně dojít k ovlivnění vnitřní aktivity cílového 
proteinu (např. ke změně katalytické aktivity enzymu nebo ke změně vodivosti iontového 
kanálu pro určitý ion), nebo se může změnit schopnost proteinu interagovat s jinými 
molekulami (např. schopnost receptoru vázat neuropřenašeč). 
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Schopnost látky vyvolat odpověď 
 
závisí na mnoha jejích vlastnostech a farmakokinetických hlediscích, např. způsobu 

podání, 
       (bio)dostupnosti, stabilitě 

 
Způsob podání určuje, jak rychle látka dosáhne cílový orgán a jaké orgány ovlivňuje.  
 

• orální – typický je pro ně pomalý nástup účinku farmaka; 
• parenterální – zahrnuje aplikaci podkožní (subkutánní), intraperitoneální (do dutiny 
břišní), intravenózní, intracerebroventrikulární (do komorového systému mozku) či 
intracerebrální (do mozkového parenchymu), intramuskulární (svalovou), inhalaci do 
dýchacích cest či 
• per anum („enterální“) – látka se vstřebává sliznicí střeva. 

 
Biodostupnost látky udává, kolik podaného farmaka ve skutečnosti dosáhne svého cíle.  

Je ovlivněna absorpcí látky ze střeva, vazbou farmaka na sérové proteiny (které vyvázáním 
farma snižují jeho dostupnost pro cílová vazebná místa) či schopností látky přecházet přes 
hematoencefalickou bariéru (pokud látka účinkuje v mozku) či buněčnou membránu (jsou-li 
její cíle intracelulární).   

   
Stabilita látky udává, jak rychle je látka  metabolizována na své biologicky inaktivní 

deriváty nebo za jak dlouho je vyloučena z organismu (močí, žlučí, ve vydechovaném 
vzduchu).Některé látky rovněž musí být aktivovány až v organismu, tj. jsou podávány jako 
inaktivní metabolity. 

Primární informace o neurofarmaku poskytují vazebné studie na 
receptory 

 

Vazebné studie poskytují podstatné informace o interakci ligand-jeho cíl 

 mechanismus účinku látky se definuje jako schopnost oné látky vázat neznámý receptor 
v homogenátu nebo na tkáňovém řezu. 

 ligandy jsou obvykle značeny radioaktivně (3H, 14C, 125I), přičemž toto značení nesmí 
ovlivnit vazebné schopnosti ligandu 

 vazba ligandu na jeho cílový protein musí být specifická (ligand se nesmí vázat ani na 
stěny reakční zkumavky) a je potřeba ohlídat i stereoselektivitu ligandu (někdy je vazba 
stereoselektivní nebo specifická jen pro jeden stereoizomer), musí dosáhnout 
rovnovážného stavu a musí být saturabilní 
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Vazebné studie poskytují 
 
 údaje o afinitě vazby ligandu na jeho cílovou 
strukturu  
 údaje o celkovém množství navázaného ligandu 
 
Afinita vazby se vyjadřuje disociační konstantou Kd a 
udává koncentraci ligandu, při níž je dosaženo 50% 
maximální vazby.  
 
Celkové množství navázaného ligandu se značí Bmax  
 
Dva možné způsoby vynesení Kd a Bmax: normálním či 
semilogaritmické  
Semilogaritmický graf je názornější pro nižší 
koncentrace ligandu a disociační konstantu obvykle 
mívá poblíž středu osy x.  
 
Specifitu vazby látky na její cílovou molekulu 
lze kvantifikovat pomocí afinity vazby 
vyjádřené disociační konstantou Kd celkovým 
množstvím navázaného ligandu Bmax. 
 

Vazebné studie popisují fyzikální vztah mezi látkou a jejím vazebným partnerem, nikoliv 
přímé biologické důsledky této vazby. V biologických systémech lze rozlišit dvě odlišné 
vlastnosti látek: jejich potenci a jejich (vnitřní) účinnost. 
 
Potence látky (potency, síla, celkový účinek, ev. Kd) popisuje sílu vazby mezi látkou a jejím 
vazebným partnerem.  
 
Účinnost (efficacy) popisuje biologický efekt vyvolaný v partnerské vazebné molekule vazbou 
látky. 
 
Příklad: vazba neuropřenašeče na receptor – neuropřenašeč se musí fyzicky navázat do svého vazebného 
místa (potence) a pak vyvolá nějaké konformační změny, vedoucí k nějakému projevu (efficacy).  

Dvě kategorie látek 
 

• agonisté  • antagonisté 
 
Agonista po navázání např. na receptor mimikuje endogenní neuropřenašeč = vyvolává 
stejnou konformační změnu a jí vyvolanou biologickou odpověď.  
(Vzhledem k této definici jsou všechny neuropřenašeče agonisté svých receptorů.)  
 
Antagonista nevyvolá žádnou takovou odpověď; je inertní a biologickou odpověď vyvolá jen 
při spolupůsobení s endogenním ligandem.  
 

Rozdíl v účinnosti agonisty a antagonisty nezávisí na afinitě, s jakou se váží do vazebného 
místa; oba dva mají buď vysokou, nebo naopak nízkou afinitu.  
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Antagonista může  

• sdílet s agonistou stejné vazebné místo na receptoru, ale může být nezpůsobilý 
pro vazbu do místa spojeného s vyvoláním biologické odpovědi 

• nebo se mohou vázat do rozdílných míst na receptoru.  

Parciální agonista = látka, která po navázání na receptor vyvolá jen částečnou 
možnou  biologickou odpověď 

Parciální agonista vyvolá nižší 
biologickou odpověď než agonista 
úplný, ale de facto  disponuje větší 
potencí (Kd) – polovičního maxima 
jeho možné biologické odpovědi je 
dosaženo už při velmi nízkých 
koncentracích. Z obrázku můžete 
vidět, že potence a účinnost 
farmaka jsou nezávislé 
charakteristiky. 

• pravděpodobně jí chybí nějaká část molekuly nutná pro vyvolání biologického efektu 

• Nebo se částečně váže do jiného vazebného místa než endogenní ligand 

Parciální agonista může disponovat daleko 
vyšší potencí (vazebnou schopností) než 
agonista úplný.  

• Při velmi nízkých koncentracích pak vyvolá 
jen mírnou biologická odpověď, která se 
nemění (dále nezvyšuje) ani při 
koncentracích vysokých. 

• Vzhledem k vyšší vazebné afinitě 
parciálního agonisty ale může „obsadit“ 
vazebná místa přirozených endogenních 
(úplných) agonistů  

Příklad: buprenorfin  

• parciální agonista opiodních Rs receptorů 

• v nízkých dávkách vyvolává mírný analgetizující efekt 

• při vyšších dávkách vyšší účinnosti není dosaženo a navíc tlumí účinek plných agonistů 
opioidních receptorů (např. morfinu)  nesvádí k nadužívání opiátů a ke vzniku závislosti.  

Inverzní agonista po vazbě na receptor vyvolá opačnou biologickou odpověď, než 
jakou by vyvolal agonista (klasický) 

Pokud agonista otevírá (zvyšuje pravděpodobnost otevření) iontový kanál, inverzní 
agonista jej zavírá (snižuje pravděpodobnost jeho otevření). Pokud agonista 
indukuje změny vedoucí k vazbě G-proteinu na receptor, inverzní agonista je 
zeslabuje apod.   
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Škála účinku látek 

mnozí agonisté jsou ve skutečnosti velmi silní parciální 
agonisté (mofrin) 

mnozí antagonisté nejsou zcela inertní, ale působí jako 
velmi slabí parciální agonisté (naloxon) 

mnoho přirozených (endogenních) neuropřenašečů 
vykazuje nižší vnitřní účinnost než syntetické látky - jsou 
také parciální agonisté.  

parciální agonista 

antagonista (inertní) 

parciální inverzní agonista  

úplný inverzní agonista  

úplný agonista 

Rychlost pronikání látek do mozku závisí  

• nepřímo úměrně na velikosti jejich molekul a na přímo úměrně na lipofilitě  

• je poměrně pomalá; snadno přestupují pouze voda, kyslík a oxid uhličitý.  Vnitřní 
prostředí mozku je velmi přísně kontrolováno a odděleno od prostředí periferního 
tzv. hematoencefalickou bariérou (Blood Brain Barier, BBB). 

Farmakologie CNS 

• Paul Ehrlich (1885, 1906) a Edwin Goldman (1909, 1913): nitožilně podaná tryptanová modř zbarví 
všechny tkáně vyjma mozkové, míchy a mozkomíšního moku (CSF)  
po aplikaci do subarachnoidálního prostoru barví mozek a CSF, nikoliv však periferie  

• Lewandowsky (1900): termín hematoencefalické bariéra („Bluthirnschranke“) 

Co si pamatovat z dnešní přednášky 

• Anatomie CNS, VNS (sympatikus, 
parasympatikus 

• Neurotransmitery (metabolismus, funkce) 

• Typy receptorů a neurotransmiterů 

• Účinky látky (agonisté, antagonisté,…) 

• Vazba látky na receptor 


