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Závažné užívání opioidů má v České republice v posledních letech stabilní charakter s
každoročně odhadovanými zhruba 12–13 tis problémovými/injekčními uživateli, kdy
vzrůstá obliba buprenorfinu oproti heroinu, a stále častěji se objevuje zneužívání drog a
opioidních analgetik s obsahem fentanylu, morfinu, hydromorfonu atp. Opioidní závislost
je velmi závažná, časté relapsy se většinou řeší doživotní opioidní substitucí a výzkum
intenzivně hledá nové terapeutické možnosti. Na našem pracovišti jsme v
experimentálních modelech testovali dosud minimálně studované uplatnění
ghrelinu/GHS-R1A v neurobiologických mechanizmech opioidní závislosti (morfin,
fentanyl) a potenciální možnost využití antagonismu GHSR-1A v terapii opioidní závislosti.
V prezentované práci jsme pomocí CNS mikrodialýzy in vivo u potkaních samců (Wistar)
prokázali účast ghrelinu v dopaminergních, gabaergních a endokanabinoidních
(anandamid) mechanismech zprostředkování odměny opioidů v nucleus accumbens
(NAC), struktuře, jež je součástí mozkového systému odměny. Premedikace JMV2959
významně a v závislosti na dávce snížila morfinem vyplavený dopamin i GABA a zvrátila
nárůst hladin anandamidu v NAC. Současně byla zvýšena koncentrace metabolitu
dopaminu,
kyseliny
dihydroxyfenyloctové
(DOPAC),
produktu
působení
monoaminooxidázy. Významnou účast GHS-R1A v neuromediátorových změnách v NAC
jsme nalezli jak u akutního podání opioidů, stejně jako při jejich aplikaci během
dlouhodobější abstinence. Naše výsledky tak dokládají, že ghrelinové/GHS-R1A
mechanizmy hrají významnou roli v posilovacích/odměňovacích neuronálních
mechanismech opioidní závislosti a podporují další výzkum možností potenciálního využití
ghrelinového antagonismu v terapii opioidní závislosti.
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