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Souhrn 

Práce poskytuje přehled výsledků prekliIŮckých studií behaviorálIŮch a imunologických 
účinků vybraných ligandů benzodiazepinových receptoru, kanabimímimetika anandamidu, 
ruzných imunomodulátoru a blokátorů vápníkových kanálů a jejich funkčIŮch interakcí při 

kombinovaném podáIŮ psychotropika buď s imunofarmakem nebo antagoIŮstou vápIŮku . 

K I í Č o v á s lov a : Benzodiazepiny - kanabinoidy - imunofarmaka - antagoIŮsti vápIŮku 

A. Šulcová: INTERACTlONS OF DRUGS OF ABUSE WlTH 
ANOTHER AGENTS 

Summary 

The pa per presents a sUI'vey of results achieved in precliIŮcal studies on behavioural and 
immunological effects of selected benzodiazepine receptor ligands, cannabinomímetic anandami
de, various immunomodulators and calcium channel blockers and their functional interactions 
in the combined treatment with psychotropic and either immunoagent Ol' calcium antagoIŮst. 

Ke y w o r d s : Benzodiazepines - cannabinoids - immunotropics - calcium antagoIŮsts 

Úvod 

Interakce simultánně přijímaných látek, vyvolávající změny jejich účinků, jsou 
ve farmakologii popisovány ve stovkách případů. Z klinického pohledu jsou to 
častěji nežádoucí účinky, které interakce způsobují, avšak v některých případech se 
jedná o změny pro farmakoter!lpii užitečné . Vzhledem k šíři palety farmakodyna
mických účinků většiny látek vyvolávajících závislost a jejich mechanismů je prav
děpodobnost interakcí s různými jinými látkami vysoká. V průběhu posledního de
setiletí prokázal rozvoj neuropsychoimunofarmakologie existenci přirozeného vzá
jemného ovlivňování systémů centrálně nervového a imunitního. O látkách vyvo-
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lávajících závislost je známo, že vedle centrálního nervového systému ovlivňují též 
systém imunitní . Podobně byly účinky na funkce imunitní i funkce CNS prokázány 
u imunofarmak a blokátorů vápníkových kanálů. Ve vlastním výzkumu se dlouho
době zabýváme preklinickým studiem látek vyvolávajících změny chováni, což jsou 
často látky navozující závislost . V předkládaném souboru výsledků poukážeme na 
agonistické a antagonistické interakce závislost vyvolávajících benzodiazepinů 

a kanabinoidů s řadou vybraných imunofarmak a antagonistů vápníkových kanálů, 

které mohou být u závislých v praxi podávány relativně často. 

Metody 

a) Účinky látek na chování byly sledovány v modelu tzv. "agonistického cho
vání" individuálně ustájených myších samců v párových interakcích s neagre
sívnímí oponenty ze skupiny. Toto chováni při vnítrodruhovém konfliktu zahrnuje 
široký repertoár prvků chování, od agresívních, přes obranně-útěkové, k ambiva
lentním, jako je chování lokomotorické nebo komfortní . Farmaka nebo jejich kombi
nace či vehikula jako kontrola byly aplikovány individuálně ustájeným myším v ná· 
hodném uspořádání podle Latinských čtverců. Registrace chování (4 mín.) začínala 
po vložení oponenta do pozorovací (neutrální) klece . Zvolené, etologicky dobře defi
nované prvky chování byly zaznamenány pozorovatelem pomocí počítačové kláves
nice do paměti počítače. Počítač automaticky třídil pokusná zvířata na agresívní 
(vykazující v kontrolní interakci útoky na oponenta) a plachá (nevykazující žádný 
útok, avšak obranně-útěkové chování) a zpracoval statistické hodnocení změn cho
vání . Agresívní myši jsou vhodné k testování antiagresívní aktivity farmak, myši 
plaché k predikci anxiolytické účinnosti (Miczek, 1979). 

b) Z účinků látek na imunitní systém byla posuzována fagocytární aktivita leu
kocytů, která je spojena se zvýšením metabolismu leukocytů a je často i v kliníce 
užívána jako vhodný ukazatel buněčné imunitní odpovědi (Ernst, 1983; Tono-Oka, 
1983). Fagocytární aktivita leukocytů indukovaná zymosanem byla měřena lurnino
metricky, sledováním kinetiky chemílumíniscence (měření každých 5 mín. po 1 h) 
po přidání lumínolu. 

Popis výsledků a diskuse 

o většině benzodiazepinů předepisovaných v klinice nejčastěji v indikacích an
xiolytické, hypnotické, myorelaxační je známo, že mají vliv na funkce imunitIÚ -
malé dávky působí imunostimulačně, velké dávky vyvolávají imunosupresi (Paw
lowski, 1993). lmunoadjuvancia a imunomodulační změny navozené stresem mohou 
zasahovat do neuropsychofarmakologických účinků ligand benzodiazepinových re
ceptorů, a to prostřednictvím vlivu na benzodiazepinové receptory (Havoundjian, 
1986; Arora, 1987; Drugan, 1991). Zajímalo nás, zda souběžné podání ligand benzo
diazepinových receptorů (agonisty diazepamu; inverzního agonisty FG7142) a imu
nofarmak může ovlivnít jejich účinky. Postupně jsme v použitém behaviorálIÚm 
modelu testovali funkční interakce (graf 1.) diazepamu v anxiolyticky účinné dávce, 
a látky FG7142 působící anxiogenně, s imunostimulancii levamísolem, muramyldi
peptidem (MDP), adamantylamíd-dipeptidem (AdDP) a imunosupresivem cyklo
sporinem. lmunofarmaka byla v interakcích použita v dávkách, které podány samo-
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statně chování signifikantně neměnily. Použitá imunostimulancia antagonizovala 
anxiolytické působení diazepamu a anxiogenní efekt látky FG7142. Imunosupresi
vum cyklosporin naopak anxiolytický účinek diazepamu prohloubil. Rovněž trank
vilizační působení diazepamu na chování agresívních myší bylo mírně antagonizo
váno levamísolem, MDP a AdDP, zachováno zůstalo při souběžném podání cyklo
sporinu (Šulcová, 1988,1989, 1994; Šulcová, Gulda 1991; Šulcová, Demlová, 1994). 

Graf 1. 
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Při použití přirozených imunostimulačních cytokinů interleukinu-2 (lL-2) a in
terferonu-alfa (IFN-a) jsme při kombinaci s diazepamem zaznamenali rozdílné 
interakční působení na chování a fagocytární aktivitu leukocytů. IL-2 v dávce neov
livňující chování inhiboval trankvilizační působení diazepamu. Trankvilizační dáv
ka diazepamu neměnila signifikantně fagocytární aktivitu leukocytů, však při sou
běžném podání s IL-2 antagonizovala jeho imunostimulační působení (Kellnerová, 
1995). IFN-a, u kterého jsou popisovány vlastní účinky na kognitivní funkce, 
paměť a vědomí (Dyck, 1991; Dunn, 1995) v dávce, která neměla výraznější vliv na 
chování potencoval trankvilizační působení diazepamu až na celkově sedativní 
efekt s útlumem lokomočních aktivit. Signifikantní stimulace kinetiky fagocytární 
aktivity leukocytů vyvolaná IFN-a byla při konkurenční aplikaci dávky diazepamu 
fagocytózu neovlivňující potlačena (Kellnerová, 1996). 

Funkční antagonistické interakce, které byly nalezeny mezi benzodiazepiny 
a blokátory vápníkových kanálů při jejich působení na CNS (Rampe, 1986; Dolin, 
1991) a imunokompetentní buňky (Zavala, 1988) jsme potvrdili též v našem beha-
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viorálním modelu. Blokátory vápIÚkových kanálů veraparnil a diltiazem v dávkách 
neměIÚcích chováIÚ při kombinaci s diazepamem antagoIÚzovaly jeho anxiolytický 
efekt, avšak potencovaly celkově sedativní působeIÚ, které se projevilo zvýšeným 
útlumem lokomoce (Šulcová, 1990, 1991, 1992). Posledně jmenovaný interakční 
efekt je v souhlasu s dřive popsaným prohloubeIÚm celkově anestetického účinku 
benzodiazepinů blokátory vápIÚkových kanálů (Dolin, 1986). 

Graf2. Agresivní myši n = 26 
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Začátkem 90. let byl při hledáIÚ endogenních modulátorů vápIÚkových kanálů 
objeven a z vepřového mozku izolován anandarnid, endogenní ligand kanabinoid
ních receptorů (Devane, 1992; Mechoulam, 1995). Kanabinoidy se mohou vázat na 
N a L typ vápníkových kanálů jako parciální agoIÚsti (Johnson, 1993; Mackie, 
1993; Gebremedhin, 1995; Shimasue, 1996). Kanabinoidní receptory byly proká
zány také na imunokompetentních buňkách (Bouaboula, 1993; Devane, 1994). 
Testovali jsme behaviorálIÚ účinky anandarnidu v dávkách 0.01 a 10.0 mglkg. 
Nízká dávka významně inhibovala agresivitu myší, vyšší dávka navic zvýšila vý
skyt obranně-útěkového chováIÚ (Šulcová, 1995). V případě kombinovaného podání 
s vápníkovým antagoIÚstou veraparnilem v dávce, která chování významně nemě
nila, bylo antiagresívní působeIÚ anandarnidu podaného v dávce nižší antagonizo
váno (graf 2.). BehaviorálIÚ účinky vyšší použité dávky však veraparnil spíše rnirně 
potencoval (Šulcová a .kol., 1997). Anandarnid vyvolával bifázický účinek na fago
cytární aktivitu leukocytů - v IÚzké dávce stimuloval, ve vyšší dávce působil imu
nosupresivně . Veraparnil fagocytózu neovlivňoval, avšak podaný v kombinaci s a
nandarnidem antagonizoval jak jeho stimulačIÚ, tak inhibičIÚ působeIÚ (graf 3, 4) 
(Šulcová, 1997). 
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Graf3 . Fagocytóza leukocytů 
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Závěr 

Jestliže při jednorázové aplikaci měly v našich experimentálIÚch modelech imu
noaktivIÚ látky anebo blokátory vápIÚkových kanálů významný vliv na behaviorál
IÚ a imunologické účinky benzodiazepinů a kanabinoidu anandamidu, lze se dOlll1ú
vat, že při opakovaném příjmu takových kombinací látek by mohl být ovlivněn též 
např. rozvoj závislosti na benzodiazepiny či kanabinoidy anebo by se případně mo
hla výše uvedená antagonisticky působící farmaka uplatnit při léčbě závislosti . 
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