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Souhrn 

Behaviorální senzitizace se rozvijí vlivem neuroadaptačních změn při opako
vaném podávání látek vyvolávajících závislost, zvyšuje odpověď organismu a tak 
i malá dávka aplikovaná při abstinenci závislého jedince usnadňuje relaps adikce. 
Metamfetamin patří k nejčastěji zneužívaným látkám vyvolávajícím závislost a roz
voj behaviorální senzitizace k jeho účinkům je opakovaně prokazován ve zviřecích 
modelech i v klinických studiích. Článek si klade za cíl podat přehled o základních 
farmakologických mechanismech metamfetaminu, poznatcích o behaviorální senziti
zaci, možných pohlavních rozdílech v citlivosti k nim a úvahách o možných farmako
terapeutických postupech léčby závislosti. 

Kl í č o v á s lov a : metamfetamin - behaviorální senzitizace - mezi pohlavní 
rozdíly 
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Summary 

J. Kučerová: THE INFLUENCE OF BEHA VlOURAL 
SENSITIZATION AND GENDER OF METHAMPHETAMINE 
ADDICTIONIN HUMAN AND ANlMALS 

Behavioural sensitization is known to be developed after repeated administra
tion of the drugs of abuse as an outcome of neuroadaptation increasing responses of 
the organism. Therefore even a small dose administered during abstaining period 
may lead to relapse of addiction. Methamphetamine is one of the most frequently 
abused substances and occurrence of behavioural sensitization to the drug is repea
tedly proven in both animal model s and clinical studies. This review summarizes 
the information about pharmacological mechanisms of methamphetamine, beha
vioural sensitization and gender differences in the reactivity to the drug and possi
ble approaches to novel drug abuse treatment. 

Ke y w o r d s : methamphetamine - behavioural sensitization - gender 
differences 

Základní farmakologické vlastnosti metamfetaminu 

Amfetamin a jeho deriváty, včetně metamfetaminu, jsou nepřímo účin
kující sympatomimetické látky, které zvyšují uvolnění katecholaminergních 
neuromediátorů (dopamin, noradrenalin, serotonin) do synaptické štěrbiny 
a blokují jejich zpětné vychytávání (re-uptake) v centrálním i periferním 
nervovém systému. Tyto látky rovněž inhibují monoaminooxidázu , enzym 
odbourávající volné molekuly katecholaminů. Různé amfetaminové deriváty 
se liší poměrem působení na CNS a periferii. Metamfetamin 
((S)-N-metyl-l-fenyl-propan-2-amin) má až čtyřikrát vyšší centrální účinky 
než amfetamin. 

Obě látky působí stimulačně u člověka vyvolávají typický pocit zvýšené 
psychické a fyzické výkonnosti, vyšší dávky pak neklid, úzkost, náladovost 
a hádavost. Po odeznění účinku se projevuje apatie, strach, deprese a vy
čerpání. Viditelné přiznaky účinku drogy je vzrušení, tělesný neklid, pocení, 
rozšířené zornice, bledost, zvýšená tepová frekvence a při chronickém příj-
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mu rychlé hubnutí a halucinace podobné psychotickým v důsledku uvolnění 
noradrenalinu a dopaminu. Dále se dostavuje snížení až vymizení pocitu 
únavy a chuti k jídlu. Z toho důvodu byly tyto látky užívány též jako an
orektika. Schopnost všech amfetaminových derivátů navodit euforii, je dů
vodem jejich zneužívání. Při chronickém zneužívání amfetaminů se dosta
vují psychické potíže jako paranoia či "amfetaminová psychóza", kterou cha
rakterizují halucinace, pocity perzekuce, delirózní stavy a agresivita. Může 
se rozvinout už po několikaměsíčním pravidelném užívání amfetaminů . Dí
ky pomalému nástupu projevů nemoci může zůstat delší dobu neodhalena. 

Amfetaminy se dobře resorbují z gastrointestinálního traktu i přes nosní 
sliznici (sňupání) a snadno pronikají hematoencefalickou bariérou. Biolo
gický poločas se pohybuje mezi 12 a 34 hodinami, stadium euforie, kterou 
navozují svým dopaminergním působením v mozkové dráze odměny (ven
trální tegmentální area - nucleus accumbens - prefrontální kortex) trvá 
8 až 24 hodin, přičemž vrcholu plazmatické koncentrace je dosaženo asi po 
2 hodinách. 

Závislost na metamfetamin (MET) má především výraznou psychickou 
složku, která vzniká relativně rychle, v průběhu několika týdnů . Rychlost 
závisí také na aplikační cestě, nejrychlejší rozvoj lze očekávat po nitrožilním 
podání. Významnou komplikací chronického zneužívání pervitinu je časté 
použití nekvalitní látky, tedy substance s různými příměsemi vzniklými při 
neodborné přípravě (fosfor, meziprodukty). Tolerance k účinkům těchto 
drog se projevuje výrazně především vůči euforickým stavům, k sympatomi
metickým a anorektickým účinkům se vyvíjí málo. Abstinenční syndrom 
zahrnuje paranoidní stavy, deprese, poruchy nálady, žaludeční obtíže a bo
lesti, spavost až letargii. Tyto příznaky postupně vedou uživatele drogy 
k častému opakování dávek a rozvoji závislosti (McGregor a spol., 2005). 

MET (pervitin) lze i v amatérských podmínkách připravit z efedrinu, 
který je poměrně běžnou součástí některých léků na předpis, případně z hy
drochloridu pseudoefedrinu, který je součástí i volně prodejných protichřip
kových preparátů (v našich podmínkách např. Modafen®, Nurofen Stop
grip®, Pana dol Grip®), což částečně vysvětluje jeho oblibu mezi drogově 
závislými ve světovém i tuzemském měřítku, kde je kromě marihuany stále 
nejužívanější drogou (Zábranský, 2008). 
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Behaviorální senzitizace k metamfetaminu 

V souvislosti s látkovými závislostmi je často diskutován vliv fenoménu 
behaviorální senzitizace (z angličtiny "behavioural senzitization" nebo též 
"reverse tolerance"). Behaviorální senzitizace je na rozdíl od tolerance cha
rakterizována zvyšující se reakcí organizmu po opakovaném podání návy
kové látky. Zvýšená odpověď organizmu, nejvice zřetelná v behaviorálních 
změnách, přetrvává týdny až měsíce po skončení podávání návykových lá
tek (Robinson a Berridge, 1993) a může vznikat pří podávání širokého spek
tra nejrůznějších psychotropních látek (Landa a Votava, 2004). 

V experimentálních studiích byla prokázána behaviorální senzitizace 
nejčastěji jako nárůst lokomočně pátrací aktivity laboratorních hlodavců ne
bo vznik stereotypních pohybů, a to po opakovaném podání opioidů látek 
morfinového typu (Babbini a Davis, 1972), ale i kokainu (Post a Rose, 1976), 
amfetaminu (Robinson a Becker, 1986), metamfetaminu (Landa, 2005), eta
nolu (Cunningham a Noble, 1992), nikotinu (Shoaib a spol., 1994) a kanabi
noidů (Cadoni a spol., 2001). Po amfetaminech se tento fenomén projevuje 
např. též vzrůstající úzkostí vyvolanou účinkem drogy a paranoiou, které 
mohou vést k dalším psychopatologiím jako jsou paranoidní psychóza či pa
nická ataka (Kalivas a spol., 1993). 

Ve zvířecích modelech je behaviorální senzitizace zpravidla výrazně ma
nifestována jako zvýšení stimulačního efektu drogy na chování subjektu, ale 
zaznamenány byly i zvýšené behaviorální odpovědi inhibičního charakteru, 
např. indukce katatonie po opioidech (Lanis a Schmidt, 2001) nebo anti
agresivní efekt po kanabinoidech (Landa a spol., 2006a). V případě labora
torních hlodavců se ponejvíce sleduje mira lokomoce a explorační aktivity, 
případně vznik stereotypních pohybů, například panáčkování, pravidelné 
pohyby hlavou, stereotypní očichávání (Laviola a spol. , 1999) a podobně . Be
haviorální senzitizace se tedy projevuje jako zvýšená exprese určitého typu 
nebo vzorce chování, které je vyvoláno aplikací dané drogy. S behaviorální 
senzitizací je spojena senzitizace neurochemická. Prakticky všechny látky, 
které jsou zneužívány lidmi a vykazují pozitivní výsledky ve zvířecích mo
delech procesu odměny a závislosti, vyvolávají behaviorální senzitizaci jako 
projev senzitizace neurochemické (Stewart a Badiani, 1993). 

Zatímco tolerance vzniká po podávání látky s krátkými intervaly nebo 
kontinuálně, vznik senzitizace bývá podminěn spíše delšími intervaly mezi 
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jednotlivými opakovanými dávkami drogy, ve zvířecím modelu v intervalech 
minimálně 24 hodin (Kalivas a Stewart, 1991). V animálním modelu vzniká 
senzitizace nejspolehlivěji tehdy, když je pokusné zvíře umístěno během in
dukce senzitizace do stejného prostředí, v němž je poté senzitizace vy
volávána provokující dávkou (Kuribara, 1997). Při vzniku behaviorální sen
zitizace rozlišujeme dvě stadia: rozvoj ("development") a expresi ("expres
sion"). Rozvoj senzitizace se projevuje jako zvýšení behaviorální odpovědi 
během opakovaného intermitentního podávání látky. Exprese behaviorální 
senzitizace se projevuje po periodě vysazení, kdy stále přetrvává zvýšená 
behaviorální odpověď na provokující ("challenge") dávku drogy, jež nemusí 
být vyšší než předešlé dávky. Exprese senzitizace přetrvává zpravidla velmi 
dlouhou dobu, u hlodavců řádově měsíce, u člověka až roky. Jejím podkla
dem jsou perzistující neuroplastické adaptační změny v neurotransmitero
vých funkcích vyvolané opakovanou expozicí návykové látky (Vanderschu
ren a spol., 2001). Byl však již popsán i rozvoj behaviorální senzitizace i po 
jediné dávce amfetaminu (Morales-Mulia a spol., 2007), kokainu (Grigna
schi a spol., 2004) a morfinu (Vanderschuren a spol., 2001), z čehož vyplývá, 
že ani jednorázové podání drogy nemusí zůstat bez dlouhodobých důsledků 
na organismus. 

Je rovněž známo, že behaviorální senzitizace vyvolaná opakovaným po
dáním určité drogy může vyvolat expresi senzitizace k jiné látce. Tento jev 
se nazývá zkřížená senzitizace. Byla již prokázána zkřížená senzitizace 
k morfinu (Cadoni a spol., 2001), heroinu a amfetaminu (Lamarque a spol., 
2001) po premedikaci tetrahydrokannabinolem a na našem pracovišti po 
premedikaci metanandamidem (agonistou kanabinoidních receptorů CB1) 
k metamfetaminu (Landa, 2005; Landa a spol., 2006a) a k extázi (Kučerová 
a spol., 2008a) i po premedikaci extází k met amfetaminu (Šulcová a spol., 
2008). 

Behaviorální senzitizace je projevem neuroadaptačních změn neuroche
mických a patrně i strukturálních, k nimž vede opakovaný vliv psycho
tropních látek se závislostním potenciálem. Klíčovým neurotransmiterem 
při vzniku a rozvoji senzitizace, se zdá být dopamin a dopaminergní mesen
cefalická dráha odměny ("reward pathway"). Změny obratu dopaminu na 
nervových synapsích jsou nejčastěji dávány do souvislosti s behaviorálními 
účinky metamfetaminu. Změny související s behaviorální senzitizací jsou 
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pak registrovány vedle dopaminergního i v serotonergním, glutamátergním 
a GABAergním neurotransmiterovém systému ve ventrálním tegmentu, nu
cleus accumbens, hippocampu a amygdale (Di Chiara a spol., 2004; Kalivas 
a spol., 1993; Tzschentke a Schmidt, 2003). 

Mesolimbická dopaminergní dráha mezi ventrálním tegmentem a nu
cleus accumbens v limbickém systému je patrně nejdůležitější podkladem 
pro pocity odměny při zneužívání návykových látek i pro lokomoci stimu
lující efekt psychostimulancií. Místo "rozvoje behaviorální senzitizace" se 
pravděpodobně nachází ve středním mozku v dopaminergních buňkách VTA 
nebo substantia nigra, neboť opakované podání amfetaminu do těchto 

struktur vede k senzitizaci k provokující dávce amfetaminu, zatímco aplika
ce do nucleus accumbens, neostriata či prefrontálního kortexu tento efekt 
nevyvolává (Vezina a Stewart, 1990). Naproti tomu místem, které hraje roli 
při "expresi behaviorální senzitizace" je zřejmě nucleus accumbens, i když 
zatím není zcela jasný přesný mechanismus tohoto procesu (Kalivas a Ste
wart, 1991; Robinson a Berridge, 2008). 

Klinický význam behaviorální senzitizace spočívá především v tom, že je 
jednou z pravděpodobných příčin usnadněného častého vzniku relapsu u ab
stinujících osob (Robinson a Berridge, 1993). Senzitizovanému subjektu 
může stačit k vyvolání stejně intenzivního efektu stejná nebo i menší 
dávka, jak je opakovaně prokazováno v experimentech na hlodavcích 
(Kučerová a spol., 2007; Pierre a Vezina, 1998). Sklon k rozvoji senzitizace 
je věkově specifický, nejohroženější věkovou skupinou jsou adolescenti 
(Caster a spol., 2007). 

Vzhledem k obtížné proveditelnosti studií této problematiky na lidských 
jedincích není k dispozici příliš rozsáhlá literatura týkající se projevů fe
noménu senzitizace u člověka . V zásadě zde lze sledovat některé projevy be
haviorální senzitizace, které jsou podobné jako u laboratorních zvířat, tzn. 
zvýšená lokomoce nebo výskyt stereotypního chování (žvýkání, neobvyklé 
pohyby končetin, olizování rtů) (Strakowski a spol., 2001). Vyšší dopami
nergní transmise ve ventrálním tegmentu zaznamenaná u deseti zdravých 
dobrovolníků (mužů) po první dávce amfetaminu byla v souladu s teorií sen
zitizace po 14 a 365 dnech po opakovaném podání (3 dávky) vyšší a rovněž 
tak psychomotorická odpověď. Zdá se tedy jasné, že behaviorální senzitizace 
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k amfetaminu u člověka přetrvává minimálně po dobu jednoho roku 
(Boileau a spol., 2006). 

Výsledky některých experimentálních farmakologických studií svědčí, 

zatím bez ověření v humánní medicíně, pro předpoklad možného využití řa
dy klinicky zavedených léčiv v terapii látkových závislostí právě prostřed
nictvím inhibice rozvoje behaviorální senzitizace (O 'Donnell a Gould, 2007). 

Vliv pohlaví na metamfetaminovou závislost 

Klinické studie poukazují na možné rozdíly v reaktivitě na podávání me
tamfetaminu zřejmé v chování a přístupu k návykové látce mezi muži a že
nami (Brecht a spol., 2004), které by mohly vyžadovat rozvoj odlišných stra
tegií prevence a odvykání. Důvodem odlišného vlivu metamfetaminu může 
být specifická farmakokinetika drogy v ženském a mužském těle, jak bylo 
již popsáno u samic a samců v potkaním modelu (Milesi-Halle a spol., 2007) 
nebo farmakodynamické rozdíly, podmíněné např. jinou expresí receptoru 
v centrálním nervovém systému či modulace dějů vlivem pohlavních hor
monů. Většina dosavadních experimentálních studií byla prováděna vý
hradně na samčí populaci pro obavu, že estrální cykly mohou ovlivňovat 
chování zkoumaných jedinců a tak zkreslovat výsledky. Proto je dosud jen 
poměrně málo dostupných údajů poskytujících objektivní srovnání citlivosti 
k účinkům met amfetaminu v závislosti na pohlaví použitého experimentál
ního zvířete. 

V experimentu na zdravých lidských dobrovolnících bylo metodou pozi
tronové emisní tomografie ("PET scan") zaznamenáno u mužů vyšší vypla
vení dopaminu ve ventrálním striatu po dávce amfetaminu než u žen, což 
by mohlo být vysvětlováno jako vyšší vulnerabilita mužů k rozvoji látkové 
závislosti a neurotoxickému působení této drogy. Rozdíl v dopaminergní 
neurotransmisi nebyl nijak ovlivněn přírozenými změnami hormonálních 
hladin u žen, ani hladinou testosteronu u mužů. Tento fakt je rovněž dáván 
do korelace se záznamem subjektivní zkušenosti mužů, kteří proti ženám 
popisují vyšší efekt amfetaminu (Munro a spol., 2006). 

Obecně se však zdají být ohroženější rychlým rozvojem závislosti a vý
skytem psychiatrických komorbidit souvisejících se zneužíváním metamfe-
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taminu ženy (Lin a spol., 2004), ale zároveň mají nižší riziko neurotoxicity 
vyvolané amfetaminem a odpovídají lépe na léčbu závislosti než muži 
(Dluzen a Liu, 2008). 

Dosud publikované výsledky preklinických experimentů ukazují v tomto 
ohledu více podrobností. V pokusech na laboratorních potkanech bylo ve 
shodě s klinickými údaji prokázáno, že mesostriatální dopaminergní neuro
transmise samců je vyšší než u samic bez ohledu na hladiny pohlavních hor
monů (Castner a spol. , 1993). Rovněž byl potvrzen stimulační vliv estradio
lu na dopaminergní aktivitu u samic vyprovokovanou dávkou amfetaminu, 
zatímco u samců neměl estradiol vliv. 

Ve výzkumu na laboratorních zvířatech jsou pro posuzování potenciálu 
látky vyvolávat závislost a studium farmakologických mechanismů jejího 
možného exogenního ovlivnění považovány za nejvalidnější metody, ve 
kterých si jedinci mohou sami určovat příjem látky (intravenózní "self
administration"). V těchto studiích bylo prokázáno, že potkaní samice mají 
sklon k rychlejšímu rozvoji operantního chování za účelem získání dalších 
dávek metamfetaminu, celkové přijaté množství drogy je vyšší než u samců 
(Roth a spol. , 2004) a jsou ochotny pro získání další dávky signifikantně 
více pracovat (plnit obtížnější podmínky stanovované pro získání aplikace 
drogy) než samci (Kučerová a spol. , 2008b; Lynch a spol. , 2002). Samčí poh
lavní hormony dle dostupných údajů proces vzniku závislosti neovlivňují , 

zatímco estrogeny mají na rozvoj látkové závislosti samic jasný podpůrný 
vliv, zprostředkovaný pravděpodobně membránovými receptory pro steroidy 
(Becker a Hu, 2008; Becker a spol. , 2001). 

V experimentálních modelech, které navozují u laboratorních hlodavců 
behaviorální senzitizaci byla pozorována vyšší náchylnost samic k tomuto 
fenoménu , která byla ještě zvýšena hladinou estradiolu (Becker a Hu, 2008; 
Becker a spol., 2001), zatímco u samic po bilaterální ovariektomii se beha
viorální senzitizace nerozvíjí (Castner a spol., 1993). 

V myším modelu preference prostředí spojeného s aplikací MET (CPP = 
"conditioned place preference") byl rovněž zaznamenán vyšší příjem drogy 
u kastrovaných samic proti samcům. Tento rozdíl se ještě zvýšil po suple
mentaci těchto samic estradiolem, zatímco progesteron neměl na příjem 
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drogy vliv (Chen a spol., 2003). Naopak stejný model u potkanů přinesl roz
dílné výsledky. Samice byly senzitivnější k behaviorálním účinkům metam
fetaminu, ale příjem drogy v CPP se nelišil od samců (Schindler a spol., 
2002). Tyto rozdíly mohou být způsobeny částečně odlišným hormonálním 
stavem samic během experimentů , ale i dalšími faktory , jako je obtížné do
sažení přesvědčivé míry behaviorální senzitizace ve zvířecích modelech, od
lišná vypovídací schopnost jednotlivých modelů nebo metabolické odlišnosti 
mezi druhy a kmeny hlodavců (Yu a Liao, 2000). 

Možnosti léčby závislostí 

Současná léčba závislosti na metamfetaminu spočívá především v psy
choterapii , sociálním poradenství a pomoci, případně podpůrné léčbě psy
chofarmaky, zvláště antidepresivy v případě přetrvávajících depresivních 
projevů. Vývoj farmakoterapie látkových závislostí je obtížný zejména proto , 
že nejsou dosud zcela uspokojivě vysvětleny mechanismy jejich vzniku 
a všechny aspekty působení návykových látek v organismu. U zvířat s vy
pěstovanou závislostí na drogu je pak možno v behaviorálních modelech te
stovat možnosti farmakologického ovlivnění příjmu látky exogenně podaný
mi látkami. Tyto výsledky mohou do značné míry predikovat farmakotera
peutické využití těchto látek v humánní medicíně . 

J edním z budoucích farmakoterapeutických cílů při terapii drogové zá
vislosti je možnost blokování behaviorální senzitizace, což by vedlo k vý
znamnému snížení rizika relapsu. V animálních modelech již bylo v tomto 
směru dosaženo určitých konkrétních výsledků . Vzhledem k tomu, že hlav
ními mediátory ve vývoji behaviorální senzitizace jsou dopamin a serotonin, 
je možné ovlivnit tento fenomén podáním ligandů dopaminergních a seroto
nergních receptorů . Bylo prokázáno, že expresi behaviorální senzitizace 
k amfetaminu v modelu na laboratorních potkanech a metamfetaminu 
v myším modelu je možné rušit antagonistickým působením na Dl dopami
nergních receptorech (Kuribara, 1995; Pierre a Vezina, 1998), i D2 recepto
rech např. vlivem antipsychotika haloperidolu (Kuribara, 1994). V beha
viorální studii na laboratorních myších byla zaznamenána blokáda senziti
zace k met amfetaminu po administraci osemozotanu (agonista 5-HT1A se
rotonergního receptoru) a ritanserinu (antagonista 5-HT2 serotonergního 
receptoru) (Ago a spol. , 2008). Žádoucích výsledků bylo dosaženo i po podání 
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antagonisty NMDA receptorů dizocilpinu v modelu behaviorální senzitizace 
k morfinu u potkana, ačkoli tato látka zjevně není schopna blokovat vznik 
neuroplastických změn vyvolaných drogou v centrálním nervovém systému 
(Tzschentke a Schmidt, 1998). Na našem pracovišti bylo dosaženo blokování 
behaviorální senzitizace k metamfetaminu u myší antagonistou CB1 kana
binoidních receptorů AM251 (Landa a spol., 2006b). 

Slibně se vyvíjí také výzkum léčby drogových závislostí imunoterapeutic
ky. V současné době probíhá klinické testování vakcín proti závislosti na ni
kotinu a v preklinických experimentech probíhá výzkum imunoterapie 
závislosti na opiátech, fencyklidinu, kokainu i metamfetaminu (Montoya, 
2008). 

Přes mnohé empirické zkušenosti i prokazatelné důkazy existence mezi
pohlavních rozdílů ve vzniku závislosti na metamfetaminu a dalších psycho
stimulanciích (amfetamin, extáze, kokain) se dosud nedaří nalézt žádnou te
rapii specifickou pro ženský organismus. V terapii nikotinové závislosti byl 
prokázán pozitivní vliv topiramátu prakticky pouze na mužskou populaci 
(Anthenelli a spol., 2008), ale žádné léčivo nebylo dosud označeno za speci
fičtější pro léčbu nebo prevenci látkových závislostí u žen. 

Literatura 

Ago, Y. - Nakamura, S. - Baba, A. - Matsuda, T.: Neuropsychotoxicity of abused 
drugs: efTects of serotonin receptor ligands on methamphetamine- and cocaine
induced behavioral sensitization in mice. J Pharmacol Sci , 2008, 106, s . 15 - 21 

Anthenelli, R . M. - Blom, T. J . - McElroy, S. L. - Keck, P. E., Jr.: Preliminary evi
dence for gender-specific efTects of topiramate as a potential aid to smoking ces
sation. Addiction (Abingdon, England), 2008, 103, s . 687 - 694 

Babbini, M. - Davis, W. M.: Time-dose relationships for locomotor activity efTects of 
morphine after acute or repeated treatment. British J of Pharmacol, 1972, 46, 
s. 213 - 224 

Becker, J . B. - Hu, M. : Sex difTerences in drug abuse. Frontiers in neuroendocrinolo
gy, 2008, 29, s. 36 - 47 

Becker, J . B. - Molenda, H. - Hummer, D. L. : Gender difTerences in the behavioral 
responses to cocaine and amphetamine. Implications for mechanisms mediating 
gender differences in drog abuse. Annals of the New York Academy of Sciences, 
2001 , 937, s . 172 -187 

Boileau, I. - Dagher, A. - Leyton, M. - Gunn, R. N. - Baker, G. B. - Diksic, M. -

304 



J. KUČEROVÁ / VLIV BEHAVIORÁLNÍ SENZITlZACE A POHLAVÍ 
NA METAMFETAMINOVOU ZÁVISLOST U ČLOVĚKA 
A VE ZVÍŘECÍM MODELU 

Benkelfat, C.: Modelling sensitization to stimulants in humans: an 
[llCJraclopride/positron emission tomography study in healthy men. Archives of 
general psychiatry, 2006, 63, s. 1386 - 1395 

Brecht, M. L. - O 'Brien, A - von Mayrhauser, C. - Anglin, M. D. : Methamphetami
ne use behaviors and gender differences. Addict Behav, 2004, 29, s. 89 - 106 

Cadoni, C. - Pisanu, A - Solinas, M. - Acquas, E. - Di Chiara, G.: Behavioural sen
sitization after repeated exposure to Delta 9-tetrahydrocannabinol and cross
sensitization with morphine. Psychopharmacology, 2001 , 158, s. 259 - 266 

Caster, J . M. - Walker, Q. D. - Kuhn, C. M.: A single high dose of cocaine induces 
differential sensitization to specific behaviors across adolescence. Psychophar
macol,2007 

Castner, S. A - Xiao, L. - Becker, J . B. : Sex differences in striatal dopamine: in vivo 
microdialysis and behavioral studies. Brain research, 1993, 610, s. 127 - 134 

Cunningham, C. L. - Noble, D.: Conditioned activation induced by ethanol: role in 
sensitization and conditioned place preference. Pharmacology, biochemistry, and 
behavior, 1992, 43, s. 307 - 313 

Di Chiara, G. - Bassareo, V. - Fenu, S. - De Luca, M. A - Spina, L. - Cadoni, C. -
Acquas, E. - Carboni, E. - Valentini, V. - Lecca, D.: Dopamine and drug addic
tion: the nucleus accumbens shell connection. Neuropharmacol, 2004, 47 
Suppl 1, s. 227 - 241 

Dluzen, D. E. - Liu, B.: Gender differences in methamphetamine use and responses: 
a review. Gend Med, 2008, 5, s. 24 - 35 

Grignaschi, G. - Burbassi, S. - Zennaro, E. - Bendotti, C. - Cervo, L. : A single high 
dose of cocaine induces behavioural sensitization and modifies mRNA encoding 
GluR1 and GAP-43 in rats. The European journal of neuroscience, 2004, 20, s . 
2833 - 2837 

Chen, H. H. - Yang, Y. K. - Yeh, T. L. - Cherng, C. F. - Hsu, H. C. - Hsiao, S. Y. -
Yu, L. : Methamphetamine-induced conditioned place preference is facilitated by 
estradiol pretreatment in female mice. Chin J Physiol, 2003, 46, s. 169 - 174 

Kalivas, P. W. - Sorg, B. A - Hooks, M. S .: The pharmacology and ne ural circuitry 
of sensitization to psychostimulants. Behav Pharmacol, 1993, 4, s. 315 - 334 

Kalivas, P. W. - Stewart, J.: Dopamine transmission in the initiation and expres
sion of drug- and stress-induced sensitization of motor activity. Brain Res Brain 
Res Rev, 1991, 16, s . 223 - 244 

Kučerová, J. - Nováková, J. - Landa, L. - Šulcová, A : Gender differences in canna
binoid and ecstasy interacting effects in mice. Activitas nervosa superior, 2008a, 
v tisku 

Kučerová, J. - Vršková, D. - Šulcová, A : Impact of behavioral sensitization with 
MET on acquisition of i.v. self-administration of the drug. Brno: Office of the 
Czech Republic Government, 2007 

Kučerová, J. - Vršková, D. - Šulcová, A : Impact ofbehavioural sensitization and es-

305 



J . KUČEROVÁ / VLIV BEHAVIORÁLNÍ SENZITIZACE A POHLAVÍ 
NA METAMFETAMINOVOU ZÁVISLOST U ČLOVĚKA 
A VE ZVÍŘECÍM MODELU 

trogen levels on i.v. self-administration of methamphetamine in rats. European 
Neuropsychopharmacology, 2008b, 18, s. 1 

Kuribara, H : Dopamine Dl receptor antagonist SCR 23390 retards methampheta
mine sensitization in both combined administration and early posttreatment 
schedules in mice. Pharmacology, biochemistry, and behavior, 1995, 52, s. 759 -
763 

Kuribara, H : Early post-treatment with haloperidol retards induction of metham
phetamine sensitization in mice. European journal of pharmacology, 1994, 256, 
s. 295 - 299 

Kuribara, H : Effects of postmethamphetamine treatment with restraint on ambula
tory sensitization to methamphetamine in mice. Brain research bulletin, 1997, 
43, s. 97 - 100 

Lamarque, S. Taghzouti, K - Simon, H : Chronic treatment with 
Delta(9)-tetrahydrocannabinol enhances the locomotor response to amphetamine 
and heroin. Implications for vulnerability to drog addiction. Neuropharmacology, 
2001 , 41 , s. 118 - 129 

Landa, L. - Slais, K - Šulcová, A : lmpact of cannabinoid receptor ligands on beha
vioural sensitization to antiaggressive methamphetamine effects in the model of 
mouse agonistic behaviour. Neuro endocrinology letters, 2006a, 27, s. 703 - 710 

Landa, L. - Slais, K - Hanesová, M. - Šulcová, A : Behavioural sensitization to me
thamphetamine stimulatory effects on locomotion: comparative study in mice 
and rats. Behavioural pharmacology, 2005, Suppl. 1, s. 1 

Landa, L. - Šulcová, A - Slais, K : lnvolvement of cannabinoid CB1 and CB2 recep
tor activity in the development of behavioural sensitization to methamphetami
ne effects in mice. Neuro endocrinology letters, 2006b, 27, s. 63 - 69 

Landa, L. - Votava, M.: Senzitizace - základní vlastnost návykových látek a její ex
perimentální studium. Psychiatrie, 2004 

Lanis, A - Schmidt, W. J .: NMDA receptor antagonists do not block the develop
ment of sensitization of catalepsy, but make its expression state-dependent. Be
hav Pharmacol, 2001, 12, s. 143 - 149 

Laviola, G. - Adriani, W. - Terranova, M. L. - Gerra, G.: Psychobiological risk fac
tors for vulnerability to psychostimulants in human adolescents and animal mo
dels. Neurosci Biobehav Rev, 1999, 23, s. 993 - 1010 

Lin, S. K - Ball, D. - Hsiao, C. C. - Chiang, Y. L. - Ree, S. C. - Chen, C. K : Psy
chiatric comorbidity and gender differences of persons incarcerated for metham
phetamine abuse in Taiwan. Psychiatry and clinical neurosciences, 2004, 58, 
s. 206 - 212 

Lynch, W. J . - Roth, M. E. - Carroll, M. E.: Biological basis of sex differences in 
drog abuse: preclinical and clinical studies. Psychopharmacology, 2002, 164, 
s. 121 - 137 

McGregor, C. - Srisurapanont, M. - J ittiwutikarn, J . - Laobhripatr, S. - Wongtan, 

306 



J. KUČEROVÁ / VLIV BEHAVIORÁLNÍ SENZITlZACE A POHLAVÍ 
NA METAMFETAMINOVOU ZÁVISLOST U ČLOVĚKA 
A VE ZVÍŘECÍM MODELU 

T. - White, J. M.: The nature, time course and severity of methamphetamine 
withdrawal. Addiction (Abingdon, England), 2005, 100, s. 1320 - 1329 

Milesi-Halle, A. - McMillan, D. E. - Laurenzana, E. M. - Byrnes-Blake, K. A. -
Owens, S. M.: Sex differences in (+)-amphetamine- and (+)-methamphetamine
induced behavioral response in male and female Sprague-Dawley rats. Pharma
cology, biochemistry, and behavior, 2007, 86, s. 140 - 149 

Montoya, 1.: lmmunotherapies for drug addictions. Adicciones , 2008, 20, s . 111 - 115 
Morales-Mulia, M. - Panayi, F. - Lambas-Senas, L. - Scarna, H. - Mendez, M.: 

Changes in Proenkephalin mRNA expression in forebrain areas after 
amphetamine-induced behavioural sensitization. Pharmacology, biochemistry, 
and behavior, 2007 

Munro, C. A. - McCaul, M. E. - Wong, D. F. - Oswald, L. M. - Zhou, Y. - Brasic, J. 
- Kuwabara, H. - Kumar, A. - Alexander, M. - Ye, W. - Wand, G. S .: Sex diffe
rences in striatal dopamine release in healthy adults. Biological psychiatry, 
2006,59, s. 966 - 974 

O 'Donnell, K. C. - Gould, T. D.: The behavioral actions of lithium in rode nt models: 
Leads to develop novel therapeutics. Neurosci Biobehav Rev, 2007 

Pierre, P. J . - Vezina, P.: Dl dopamine receptor blockade prevents the facilitation of 
amphetamine self-administration induced by prior exposure to the drug. Psycho
pharmacology, 1998, 138, s . 159 - 166 

Post, R. M. - Rose, H. : lncreasing effects of repetitive cocaine administration in the 
rat. Nature, 1976,260, s. 731 - 732 

Robinson, T. E. - Becker, J. B. : Enduring changes in brain and behavior produced 
by chronic amphetamine administration: a review and evaluation of animal mo
dels of amphetamine psychosis. Brain research, 1986,396, s. 157 - 198 

Robinson, T. E. - Berridge, K. C.: The ne ural basis of drug craving: an incentive
sensitization theory of addiction. Brain Res Brain Res Rev, 1993, 18, s . 247 - 291 

Robinson, T. E. - Berridge, K. C.: Review. The incentive sensitization theory of ad
diction: some current issues. Philosophical transactions of the Royal Society of 
London, 2008, 363, s. 3137 - 3146 

Roth, M. E. - Cosgrove, K. P. - Carroll, M. E.: Sex differences in the vulnerability to 
drug abuse: a review of preclinical studies. Neurosci Biobehav Rev, 2004, 28, 
s. 533 - 546 

Shoaib, M. - Stolerman, I. P. - Kumar, R. c. : Nicotine-induced place preferences 
following prior nicotine exposure in rats. Psychopharmacology, 1994, 113, s . 445 
-452 

Schindler, C. W. - Bross, J . G. - Thorndike, E. B. : Gender differences in the beha
vioral effects of methamphetamine. European journal of pharmacology, 2002, 
442, s. 231 - 235 

Stewart, J . - Badiani, A.: Tolerance and sensitization to the behavioral effects of 
drugs. Behav Pharmacol, 1993,4, s. 23 

307 



J. KUČEROVÁ / VLIV BEHAVIORÁLNÍ SENZITlZACE A POHLAVÍ 
NA METAMFETAMINOVOU ZÁVISLOST U ČLOVĚKA 
A VE ZVÍŘECÍM MODELU 

Strakowski, S. M. - Sax, K. W. - Rosenberg, H. L. - DelBello, M. P. - Adler, C. M.: 
Human response to repeated low-dose d-amphetamine: evidence for behavioral 
enhancement and tolerance. Neuropsychopharmacology, 2001, 25, s. 548 - 554 

Šulcová, A. - Kučerová, J . - Landa, L. - Nováková, J . - Pistovcaková, J. - Slais, K. 
- Vinklerová, J. - Vršková, D. : Methamphetamine behavioural senistization in 
rodents : interactions with selected drugs and gender. Adiktologie, 2008, Supple
mentum: 2 

Tzschentke, T. M. - Schmidt, W. J. : Does the noncompetitive NMDA receptor anta
gonist dizocilpine (MK801) really block behavioural sensitization associated with 
repeated drug administration? Trends in pharmacological sciences, 1998, 19, 
s. 447 - 451 

Tzschentke, T. M. - Schmidt, W. J .: Glutamatergic mechanisms in addiction. Mole
cular psychiatry, 2003, 8, s. 373 - 382 

Vanderschuren, L. J. - De Vries, T. J . - Wardeh, G. - Hogenboom, F. A. - Schoffel
meer, A. N.: A single exposure to morphine induces long-Iasting behavioural and 
neurochemical sensitization in rats. The European journal of neuroscience, 2001, 
14, s. 1533 - 1538 

Vezina, P. - Stewart, J .: Amphetamine administered to the ventral tegmental area 
but not to the nucleus accumbens sensitizes rats to systemic morphine: lack of 
conditioned efTects. Brain research, 1990,516, s. 99 - 106 

Yu, L. - Liao, P. C.: Sexual difTerences and estrous cycle in methamphetamine
induced dopamine and serotonin depletions in the striatum of mice. J Neural 
Transm, 2000, 107, s. 419 - 427 

Zábranský, T.: Methamphetamine ln The Czech Republic: Pervitin Deviance or La
boratory of EU Drug Future? Adiktologie, 2008, Supplementum: 2 

Do redakcie prišlo: 25.11. 2008 
Prijaté na publikáciu 8.12. 2008 

Adresa autorky: PharmDr. J . Kučerová. Masarykova universita, Lékařská fakulta, 
Farmakologický ústav, Tomešova 12, 662 43 Brno, ČR 

Grantová podpora: Práce byla uskutečněna v rámci Vědecko-výzkumného záměru 
MSM0021622404. 

308 


