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t.

lmiq i nazwisko:

Katarzyna
Starowicz-Bubak
2.

Posiadanedyplomy,stopnienaukowe/artystyczne- z podaniemnazwymiejscai roku
ich uzyskania
oraztytulu rozprawydoktorskiej:

Masister
Biotechnoloeii
Datauzyskania
tytutuzawodowego:
10.05.2000,
Krak6w,polska
Tytulzawodowy:
MagisterBiotechnologii
Specjalno6i:
Biologia
(do6wiadczalna
Molekularna
pracy
czq6i
zostalawykonana
w Department
of MedicalBiochemistry
andMicrobiology,
Uppsala
Biomedica
I Center,Szwecja)

Doktornaukmedvcznvch
Studiadoktoranckie
prowadzone
w ramachmiqdzynarodowego
programu
doktoranckiego
wsp6lnego
dla Miqdzynarodowego
InstytutuBiologiiMolekularnej
i Kom6rkowej
UNESCO/pAN
w Warszawie
promotor
orazdlaAkademii
Medycznej
Uniwersytetu
w Utrechcie.
zestrony
polskiej:
prof.dr hab.Ryszard
promotorzestronyholenderskiej:
Przewfocki;
prof.Willem
Hendrik
Gispen.
Datauzyskania
stopnianaukowego:
04.04.2005,
Utrecht,Holandia.
Tytulrozprawydoktorskiej:
for the involvement
of MC4receptors
,,Evidence
in the centralmechanisms
of opioid
antinociception".
Zgodniez ustowqz dn.74.03.2003
r. o stopniachnaukowych
itytute noukowymorozo stopniach
i tytule w zakresiesztuki,rozdz.2 art. 24.7stopiehnadanyprzezlJniwersytetw lJtrechciejest
r6wnowoinyzestopniemnoukowymo kt6rymmowo w ustawie.

3.

Informacieo dotychczasowym
zatrudnieniuw jednostkachnaukowych/artystycznych:

2000-2004
Asystent
w Zaktadzie
pAN
Neurofarmakologii
Molekularnej
w Instytucie
Farmakologii
w Krakowie
2O05-2OO7
Post-docw ZespoleEndocannabinoid
ResearchGroup, lstituto di Chimica
Biomolecolare
CNR,Pozzuoli
we Wtoszech
od2OO7
pANw Krakowie
Adiunktw Zaktadzie
Farmakologii
86luw Instytucie
Farmakologii

4.

z art. 15 ust.2z ustawyz dnia 14 marca2003 r. o
wynikajqcego
Wskazanieosiqgniqcia
stopniachnaukowychi tytule naukowymorazo stopniachi tytule w zakresiesztuki(Dz.
U. nr 55,poz.595zezm.):
naukowego/artystycznego
a ) tytul osiqgniqcia
jest cykl publikacjisktadajqcy
siq z 8 prac
do oceny osiqgniqciem
Przedstawionym
- 2O13,o tqcznymlF r6wnym42,212(wg MN|SW:242
w latach2OO7
opublikowanych
punkty) dotyczqcy zagadnienia,,Rola receptor6w waniloidowych TRPV1 i
b6lowych".
ligand6ww procesach
CB1i ichendogennych
kanabinoidowych
rokwydania,nazwawydawnictwa
tytut/tytutypublikacji,
b) autor/autorzy,
V, Di Marzo
l, RossiF,de Novellis
E,Marabese
K,MaioneS,CristinoL,Palazzo
Starowicz
in brainstemdescending
facilitationof glutamaterelease
V. Tonic endovanilloid
(lFz7,49;
pathways.
J Neurosci.2OO7;27(50):L3739-49. MNiSW:24 )
antinociceptive
MaioneS*,@.,cristinoL,GuidaF,Pa|azzoE,LuongoL,RossiF,Marabesel,de
receptors
TRPV1
andmu-opioid
interaction
between
V, Di MarzoV. Functional
Novellis
glutamate
andinduces
pathway
transmission
activates
antinociceptive
in the descending
*Oznocza
autor6wz r6wnvmwkladem
2009;1OL{\:2an-22.
J Neurophysiol.
analgesia.
(lF:3,483;MN|SW:24)
w publikocie.
Di MarzoV.
L,MorishitaJ, UedaN,GuglielmottiV,
De Petrocellis
CristinoL,$rylg;j,
for anandamide
enzymes
and catabolic
of anabolic
localization
lmmunohistochemical
cortexof the
and cerebellar
in the hippocampus
and other putativeendovanilloids
(lF:3,555;
MNiSW:20)
2008;19;151():955-68.
mousebrain.Neuroscience.
B.
F,Petrosino
S,Di MarzoV, Przewfocka
M, Pisticelli
K, MakuchW, Osikowicz
Starowicz
CB1-and TRPVIrats:possible
productsanalgesia
in neuropathic
Spinalanandamide
2012;62(4:t746-55.(lFz4,814;MN|SW:
Neuropharmacology
mediatedmechanisms"

3s)
S,
M, Petrosino
M, MalekN, SlezakM, Zychowska
StarowiczK, MakuchW, Korostynski
of spinalFAAHleads
B Di MarzoV. Fullinhibition
L,Cristino
L,Przewfocka
DePetrocellis
effectsin neuropathicrats and possiblelipoxygenaseanalgesic
to TRPVl-mediated
mediated remodeling of anandamidemetabolism.PLoS One 2OL3. doi
MNiSW:40)
IO.t37L/journal.pone.0060040
[Epubaheadof print](lF:4,O92;
of 9-HODE
K, Di MarzoV. A re-evaluation
L,Schiano
MorielloA, Starowicz
De Petrocellis
TRP
channelsand
effectsat other
activity at TRPVl channels:enantioselectivity,
(lF:4,409;
20I2;767(8):1,6a3-51.
potentialrole in sensoryneurons.Br J Pharmacol.
MN|SW:30)
of endovanilloids.
and pharmacology
K, NigamS, Di MarzoV. Biochemistry
Starowicz
MNiSW:24)
PharmacoI Ther.2007;714(1):13-33.(|F:7,958;

StarowiczK. Przewtocka
B. Suppression
of neuropathicpain-relatedbehaviorby
pharmacological
philos
modulation
of the spinalendocannabinoid/endovanilloid
system,
TransRSocLondB BiolSci.2012;367(L607):3286-99.
(tF:6,4;MN|SW:45)

c) omdwieniecelunaukowego/artystycznego
ww pracy/prac
i osiqgniqtych
wynik6wwraz
z om6wieniem
ichewentualnego
wykorzystania
Uwaga: pozycie literatury zozndczone w tekicie pogrubionq czcionkq stanowiq
podstawq osiqgni qcia naukowego
przezemniebadaniadotyczqendogennych
Prowadzone
system6w,
kt6reuczestniczq
w
przekazieinformacjib6lowej.Wykazaniepodobieristwa
w budowiechemicznejkapsaicyny,
ligandareceptorawanilloidowego
oraz anandamidu,
ligandareceptorakanabinoidowego,
zapoczqtkowato
seriq badadprzedstawiajqcych
anandamidjako nowe, cenne narzqdziedo
leczeniab6lu.Zwiqzkiwykazujqce
powinowactwo
do receptorawaniloidowego
TRpVIzwane
(Starowicz
endowaniloidami
iwsp., 20O7b;
Starowicz
iwsp.,2008)stanowiq
niezwykle
ciekawq
grupq modulator6wproces6wnocyceptywnych
i mogq byi wytwarzanew odpowiedzina
r62norodne
bodice b6lowe.W niniejszym
om6wieniuchcialabym
przedstawi6
moje badania,
kt6rych celem byfo okreSlenieroli endowaniloid6w,a szczeg6lniewsp6lnegozbioru
endogennychzwiqzk6wnazwanychte2 endokanabinoidami
w procesachb6lowych oraz
wskazanienowychmo2liwoiciwykorzystania
tych substancjiw terapii b6lu przewleklego.
Badaniate obejmujqprace do6wiadczalne
majqcena celu opisaniewielu element6w
charakteryzujqcych
endowaniloidy
oraz ich funkcje.Om6wionezostanatakie problemyjak:
ekspresja
i rozmieszczenie
enzym6wanabolicznych
i katabolicznych
anandamidu
i innych
potencjalnych
endowaniloid6w
w wybranychstrukturachoSrodkowego
ukfadunerwowego
(OUN)orazudzialanandamidu
w przewodnictwie
nocyceptywnym
i w modulacji
przewlektego
b6lu (cristino i wsp., 2006; starowicz i wsp., 2007a; Maione, starowicz i wsp., 2oo9).
Om6wiona
zostanie
r6wnie2charakterystyka
dzialania
jako
anandamidu
i innycheikozanoid6w
endogennych
ligand6wreceptoraTRPV1w warunkach
in vitro (de Petrocellis
i wsp., 2O!2)a
tak2eocenawplywuegzo-i endogennego
anandamidu
na przewodnictwo
b6loweu zwierzqt
z
b6lem neuropatycznym
i okreilenie roli receptor6wTRPV1w obserwowanych
efektach
analgetycznych
powy2sze
(Starowicz
w warunkach
in vivo
iwsp.,2012;Starowicz
iwsp.,2013).
dane eksperymentalne
bqda podstawqdo wskazanianowych mo2liwoSci
terapii b6lu
neuropatycznego.
Badaniaobejmujqr6wnie2krytycznyprzeglqdliteraturymajqcyna celu
zrozumienieroli endogennych
agonist6wreceptoraTRPV1(Starowiczi wsp., 2ilOlbl oraz
informacjina temat udzialui mo2liwychzastosowafi
endowaniloid6w
w modulacjib6lu
neuropatyczn
ego(Starowiczi Przewfocka,
2Ot2).

Uklad endokanabinodowy
LeczniczewlaSciwo6cizwiqzk6w zawartych w Cannabissotivo byty wykorzystywaneod
tysiqcylat w leczeniucierpiqcychna r62nechoroby ludzi i zostalyopisaneju2 w 2737 r pne w
Chinachza panowaniadynastiiShenNung.Jednakszczeg6fowy
opis i odkrycietego ewolucyjnie
,,starego"systemusygnalizacjiwewnqtrzkom6rkowej,tj. ukfadu endokanabinoidowego,
zajqlo

stosunkowo du2o czasu. Pierwszym krokiem w

kierunku odkrycia systemu

w
Hebrajskiego
chemikaz Uniwersytetu
bytypraceprof.R.Mechoulam,
endokanabinoidowego
A9skladnik,
z Cannobis
sotivogl6wnypsychoaktywny
kt6ryw L964r. wyizolowal
Jerozolimie,
jegolipidowq
1964).
(49-THC)
strukturq(Goanii Mechoulam,
orazokreSlil
tetrahydrokanabinol
Kolejnebadaniaprowadzoneprzez grupq A. Howlett z UniwersytetuSt. Louis opisaty
kom6rekm6zgu(Devanei wsp.,
miejscawiq2qceA9-THCna powierzchni
wyspecjalizowane
do sklonowania
Odkrycia
te doprowadzily
kanabinoidowe
CB1.
1988),znanedzi6jakoreceptory
(Matsuda
iwsp.,1990;Munroiwsp.,
CBlorazCB2
kanabinoidowych:
dw6chtyp6wreceptor6w
1993).
w L992 roku (28 lat po
Kolejnymwa2nymodkryciembyfo scharakteryzowanie
pierwszego
N-arachidonylethanolamidu
kanabinoidu,
endogennego
A9-THC)
zidentyfikowaniu
(Devane
(anandamidu:
iwsp., L992),a niecop62niejopisanie
w Sanskrycie)
od slowa,,szczgilcie"
(Mechoulam
i wsp., 1995).
(2-AG)jako kolejnegoendokanabinoidu
2-arachidonylglycerolu
modulujqcych
dzialanie
narzqdzi
farmakologicznych
R6wniewa2nymkrokiembyloopracowanie
tego receptora.
myszy pozbawionych
receptoraCB1oraz wyhodowanietransgenicznych
i
prowadzone
Librede Bruxelles
badaniaprzezCatherineLedentz Universite
Niezale2nie
Friedrich-Wilhelmsw Rheinische
Molekularnej
z Laboratorium
Neurobiologii
Andreasa
Zimmera
zostalazniesiona
u myszypozbawionych
2e czg6(efekt6wA9-THC
w Bonn,wykazaly,
Universitat
iwsp.,L999).
receptora
iwsp.,!999;Zimmer
CBr(Ledent
jak i funkcjonalnie
ro2niqsiq od A9-THC.
zar6wnochemicznie
Endokanabinoidy
jako miejscowe
orazsE
mediatorychemiczne
receptor6wCBri CBzdziatajq
Endogenni
agoni5ci
(vander Stelti wsp.,2005).W odr62nieniu
od
z lipid6wbfonowych
syntetyzowane
,,na2qdanie"
niesq
dzialajq
w spos6bauto-lub parakrynny;
hormon6w
lub neuropeptyd6w
endokanabinoidy
jak
(sqnatychmiast
i
naskutekdepolaryzacji
metabolizowane);
magazynowane neuroprzeka2niki
jon6w
przestrzeni
na
receptory
CBr
w
oddzialujq
synaptycznej;
naplywu
wapniasq uwalniane
do
presynaptycznej
z bfony presynaptycznej
i hamujq uwalnianieneuroprzekainik6w
btonie
jako neuroprzekainik
kwasu
(dzialajq
kwasuy-aminomaslowego,
wsteczny:
hamujquwalnianie
jest
(Piomelli,2003).Prekursor
fosfolipidowy
glutaminowego,
i serotoniny)
noradrenaliny
poznanych
dotychczas
endogennych
nale2qcych
do najlepiej
dlaobutychsubstancji
substratem
anandamidubierze udzial N-acylokannabinoid6w:
anandamidui 2-AG.W biosyntezie
w biosyntezie2-AG: lipaza
fosfolipazaD (NAPE-PLD),
fosfatydylo-etanolamino-selektywna
jest hydrolazaamid6w
(DAGL).
W inaktywacjq
tych zwiqzk6wzaanga2owana
diacyloglicerolu
(dla 2-AG)(Cravatti wsp.,
(FAAHdla AEA)lub lipazamonoglicerolowa
kwas6wtluszczowych
obejmujereceptory
1995;Giuffridai wsp.,2001).Podsumowujqc,
ukladendokanabinoidowy
(CBriCB2),
z ich
kanabinoidowe
ich naturalne
ligandy(endokanabinoidy)
orazenzymyzwiqzane
wychwytem
i degradacjq.
syntezq,

Podobiefstwa strukturalne pomiedzy endogennymi ligandami CB1 i

TRPVI:anandamidem
i kapsaicynq
pomiqdzy
podobie6stwa
ligandem
TRPV1
Badania
korelujqce
strukturalne
kanonicznym
- kapsaicynq
- a lipidowymiskfadnikami
ukladuendokanabinoidowego,
w szczeg6lno6ci
anandamidu,
rozpoczqfy
nowE ere bada6,poprzezzasugerowanie
istnieniawzajemnych
Receptory
kanabinoidowe
i receptor
oddzialywafpomiqdzy
systemem
receptor6w
CBli TRPV1.
TRPV1zidentyfikowano
w ramachbadafinad mechanizmem
dzialaniadw6ch ro6linnych
produkt6wnaturalnych:
psychoaktywnego
skladnika
konopisiewnych{Connabis
sativol- L9-

THC i dra2niqcego/piekqcego
skfadnikapaprykirocznej(Copsicum
onnuum)- kapsaicyny.
Receptory
te nale2qdo zupefnier62nychrodzinbialek- receptoryCB1i CB2sq posiadajqcymi
siedemdomentransblonowych
receptorami
(Howlett,2OO5),
sprzq2onymi
z bialkamiG (GPCR)
za6 receptorTRPV1jest posiadajqcym
sze5i domen transblonowych
kanatemkationowym
nale2qcym
do nadrodziny
kanal6wTRP,do podrodziny
(Latorre
kanal6wTRPV
i wsp.,2OO7l.
Pierwszym
dowodemna aktywno6iendokanabinoid6w
wzglqdem
receptora
TRPV1
byto
jako ligandaTRPV1(Zygmunti wsp.,1999).Stwierdzono,
zidentyfikowanie
anandamidu
2e
r6wnie2
innyendokanabinoid,
(NADA),
jakoagonista
N-acylodopamina
posiada
pelnqaktywno6i
receptora
TRPVl(Huangiwsp.,2002;Chui wsp.,2003).Najnowsze
daneliteraturowe
wskazujq,
2e ligandyreceptor6wkanabinoidowych
ulegajqorto- i/lub allosterycznym
oddziafywaniom
z
innymireceptorami
nale2qcymi
do rodzinyGPCRnp. z receptorami
(desierocymi
GPR55,
jonowymi
orphonizedreceptors),
kanalami
czy z receptoramiaktywowanymiprzezczynniki
powodujqce
proliferacjq
peroksysom6w
(receptory
(Pertweei wsp.,2010;Di Marzoi De
PPAR)
Petrocellis,
2012;Kressi Kuner,2009;Schuelert
i McDougall,20tL;
Sagari wsp.,2009).Odkrycie,
2eanandamid
wiq2esiqnietylkodo receptor6w
kanabinoidowych,
aler6wnie2
do innychcel6w,
(Zygmunt
takichjak receptorTRPV1
i wsp.,1999)byfokamieniem
milowymw badaniach
ukladu
endoka
nabinoidowego.
(DiMarzoi Fontana,
Terminem
(DiMarzoi
1995)i ,,endowaniloidy"
,,endokanabinoidy"
wsp., 2001) definiujesiq endogennesubstancje
agonistyczne
odpowiedniodo receptor6w
kanabinoidowych
CB1i CB2orazreceptoraTRPV1.
Zaproponowano
dwa rodzajeendogennych
czqsteczek
mogqcychdziala(w charakterze
endokanabinoid6w:
A) dlugoladcuchowe
amidy
kwas6w
tluszczowych:
N-arachidonoiloetanoloamina
(anandamid)
(Devane
iwsp.,1992)iNADA;
pochodne
B)
oraz
nieamidowe,
w tym: 2-AGi O-arachidonoiloetanoloamina
(wirodhamina),
a
tak2e eterowy analog z-AG, eter noladynowy(Di Marzo i Petrosino,2OO7).R6wnie2
endowaniloidy
dzielqsiq na dwie podrodziny:
A) dtugofafcuchowe
amidywielonienasyconych
kwas6wttuszczowych,
kt6rych najlepiejzbadanymiprzedstawicielami
sq anandamidi Noleoiloetanoloamina,
(w tym NADA);a tak2eB) produktyutleniania
oraz N-acylodopaminy
kwasuarachidonowego
takie,jak kwas12-/ 15-S-hydroperoksy-eikozatetraenoinowe
(L2-/I5-S(Starowicz
HPETE)
i leukotrien84 (LTB4)
iwsp., 2OO7b;
DePetrocellis
i Di Marzo,2009).

Dystrybucja
enzym6wanabolicznych
i katabolicznych
anandamidu
i innychpotencialnych
endowaniloid6w
w wybranych
strukturach
ouN
Pomimo istniejqcychinformacjidotyczqcychdystrybucjireceptoraTRPVL,a w
szczeg6lnoSci
dystrybucjireceptoraCB1w m6zgu,niewielewiadomoo ich potencjalnym
wsp6lwystqpowaniu
w strukturachOUN.Wiqkszo6idanychliteraturowych
ogranicza
siq do
wykazaniaekspresjiCB1i TRPV1w hodowli neuron6wzwoj6w korzenigrzbietowych
DRG
(Ahluwalia
jelita (Kulkarni-Narla
i wsp.,2000)i neuron6wbfonymiq6niowej
i Brown,2OOL;
Couttsi wsp., 20021.Stqdte2 celem naszychbadaribyfo okreSlenie
neuroanatomicznych
i
kom6rkowych,a zatem funkcjonalnychrelacji miqdzy systemamikanabinoidowymi
waniloidowymw OUN (Cristinoi wsp., 2008).WczeSniejsze
badaniawykazatyszczeg6fowe
odwzorowanieimmunoreaktywnoSci
CBlTRPV1w wybranychstrukturachm6zgu myszy
(Cristino
i wsp.,2006).
jest prawdopodobieistwo
Niewielkie
aby w warunkach
fizjologicznych
receptorTRPV1
ulegalaktywacjipodwplywemtemperatury
pH,zasadna
lub niskiego
wydajesiqwiqckoncepcja
sugerujqca
udzialendogennych
aktywator6w
(Szallasi
TRPV1,
endowaniloid6w
i Di Marzo,2OOO;

OUN.A zatem
i wsp.,2007b),w jegoaktywacjiw neuronach
Di Marzoi wsp.,2001;Starowicz
w spos6bzaleinyod aktywno6ci
powinnyby6wytwarzane
uwalnianie
a nastepnie
endowaniloidy
w ilo6ciachodpowiednichdo wywofaniaTRPVIkom6rekw kt6rych sq syntetyzowane
aktywacjqreceptora
z tq wywolanEegzogennq
reakcji,reakcjipor6wnywalnej
specyficznej
powinno zostai zakoficzone
w kr6tkim przedziale
TRPVL.Za(; dzialanieendowaniloid6w
powinnyznajdowad
siq
i degradacji
endowanilodi6w
biosyntezy
Z tegowzglqdu
szlaki
czasowym.
(i innychNmiejsce
wiqzania
dlaanandamidu
TRPVI.Poniewa2
receptora
w bliskimsqsiedztwie
(Jordt
iJulius,2002;
TRPVL
domenie
NAE)znajduje
siqnawewnqtrzkom6rkowej
acyletanolamin,
wewnqtrztych
zachodzi
endowaniloid6w
mo2nazakfadai,2e biosynteza
Gavvai wsp.,2OO4),
komunikacja
czy
TRPVI.
Zbadanie
samychneuron6w,kt6re wykazujqekspresjqreceptora
w
znaczenie
pomiqdzy
TRPV1
i CBrmo2emiei czynnoSciowe
receptor6w:
obydwomarodzajami
przewlektych
stanowipodstawqnaszychdalszychbada6.
neuronalnej,
zmianachwra2liwo6ci
- mo2eprowadzii
konsekwencje
tegosystemumo2emiei znaczqce
Pefnezrozumienie
dzialania
zdrowotnych
wieluinnychproblem6w
nowychmetodleczenia
b6lu,jak r6wnie2
do opracowania
(np.lqku,nudnoSci,
m6zgu).
uszkodzeri
otylo6ci,
w jegofunkcjonowaniu
wynikajqcychzzaburzei
(Zygmunti wsp.,1999;Smarti wsp.,2000),a nastqpnie
inne pochodne
Anandamid
jak
(Huangi
N-acyldopaminy
kwas6wtluszczowych,
takich
nienasyconych
dlugolaricuchowych
jako
dlaTRPVL
aktywatory
scharakteryzowane endogenne
wsp.,2002;Chui wsp.,2003),zostaty
ju2
jej
(vanderSteltiDi Marzo,2OO4).
O-metylo-NADA,
NADA,ale nie metabolit
Wykazano,2e
(Huang
r6wnie2
endogennych
i wsp.,2002).Opisano
aktywujereceptorTRPV1w hipokampie
2e produktyniehemowych
dioksygenaz
agonist6wdla TRPVL(Hwangi wsp.,2000)wykazujqc,
(LOX),aktywujqreceptorTRPVLw
lipooksygenazy
kwas6wttuszczowych,
wielonienasyconych
ukfadzie izolowanych fragment6w blony neuron6w czuciowych. Najwy2szq
kwasu arachidonowego
wykazywatymonohydroksyepoksypochodne
aktywno6i/skuteczno6i
(AA):kwas12-S-HPETE,
15-S-HPETE
i LTB4.
powy2ejendowaniloidy:
sq przy
i 12-S-HPETE
syntetyzowane
Wymienione
anandamid
(dokladny
i 12-LOX
i wsp.,2007b).
NAPE-PLD
opisw Starowicz
udziale
enzym6w,
odpowiednio:
w biosyntezqNADA,
zaanga2owanych
Poniewa2nie zidentyfikowano
enzymu/enzym6w
powstawania
prawdopodobny
NADAto proceskondensacji
dopaminy
najbardziej
mechanizm
jest
(DA)i AA (Huangi wsp.,2002;Starowicz
i wsp.,2007b).Postulowany r6wnie2mechanizm
jednak
(Hui
N-arachidonoyl-tyrozynq, niezostaloto potwierdzone
eksperymentalnie
angaiujqcy
w degradacjeendowaniloid6w
to FAAHdla
wsp., 2004).Gt6wneenzymyzaanga2owane
12-S-HPETE
mo2e zachodziina drodze
anandamidu
oraz COMTdla NADA.Inaktywacja
(Canals
np.przezglutation,
i wsp.,2003).Mimo
nieenzymatycznej
reakcjiredukcji,
do 12-HETE
istniejqcejwiedzyo szlakachenzymatycznych
w syntezieendowaniloid6w
uczestniczqcych
(Starowiczi wsp., 2OO7b),
niewielewiadomona temat potencjalnejlokalizacjineuron6w
jak r6wnie2ograniczona
jest wiedzana temat istnieniasieci
,,endowanilodoergicznych",
pomiqdzyendowaniloidami
neuronalnych
umo2liwiajqcych
dynamiczneoddziatywania
a
receptorami
TRPV1
w strukturach
OUN.
Wykonujqcseriq badaflimmunohistochemicznych,
i
stosujqctechnikipojedynczego
podw6jnegobarwieniawykazaliSmy,
2e niekt6reneurony hipokampaoraz neurony kory
m62d2ku
mogqbyi nazwane
w kt6rychto endowaniloidy
neuronami,,endowanilodoergicznymi",
przeka2nik6w
dziatajqna wz6r wewnqtrzkom6rkowych
sygnatu(Cristinoi wsp., 2008).W
naszych
wykazali6my
wsp6fwystqpowanie
receptor6w
TRPV1
z enzymamiNAPE-PLD,
badaniach
piramidalnych
FAAH,
COX-2,
12-LOX
i COMTzar6wno
w neuronach
hipokampa
w obszarze
CA3,

jak i w kom6rkachPurkinjego.
W kom6rkachPurkinjegowystepowafpodobny,choi nie
identyczny
wz6rkoekspresji
TRPV1
z enzymami
NAPE-PLD,
FAAH,
COX-2i COMT,neuronyte nie
wykazywalyimmunoreaktywno6ci
dla enzymu12-LOX(Cristinoi wsp., 2OO8).Na poziomie
kom6rkowymimmunoreaktywno5i
enzym6wsyntetyzujqcych
i degradujqcych
endowaniloidy
zlokalizowana
byfagl6wniew somatodendrytycznej
czq6cineuron6wpiramidowych
hipokampa
obszaruCA3 (z wyjqtkiemimmunoreaktywno6ci
dla 12-LOX)
oraz w cytoplaimieneuron6w
Purkinjego
w m62d2ku.
Naszeobserwacje
wskazujq
na preferencyjnq
immunoreaktywnoSi
FAAH
i COX-2 zlokalizowanq
w rozgalqzieniach
(Cristinoi wsp., 2008).ponadto
dendrytycznych
wykazali6my,
2e w m62d2kuimmunoreaktynow6i
NAPE-PLD,
enzymusyntetyzujqcego
NAE,
cechowal ziarnisty obraz w calym obszarzewarstwy molekularnej,sugerujqcjego
presynaptyczne
umiejscowienie
w stosunkudo kolc6wdendrytycznych
kom6rekpurkinjego
(Cristinoi wsp., 2008). PonadtozidentyfikowaliSmy
licznekom6rki pozytywnedla COX-2
zar6wnow matych,jaki w Srednich
j orazw niewielkiej
kom6rkach
warstwymolekularne
liczbie
kom6rekkoszykowych
tj. interneuron6w
GABA-ergicznych
(Cristino
korym6zd2ku
i wsp.,2O0S).
Naszebadanianie wykazalyimmunoreaktywnoSci
12-LOX
w warstwiekom6rekpurkinjego
kory
m62d|ku,natomiastzar6wnowarstwamolekularna
jak i warstwaziarnistacechowafasiq
wystqpowaniemlicznychkom6rek wykazujqcych
immunoreaktywno$i
wzglqdem 12-LOX
(Cristino
i wsp.,2008).
Podsumowujqc,
przedstawione
wynikimo2nazinterpretowai
w nastqpujqcy
spos6b:po
pierwsze
w przypadku
anandamidu
i innychnienasyconych
NAE(np.N-oleoylorazN-linoleoyletanolamin)
ich domniemane
miejscebiosyntezy
(przyudzialeNAPE-PLD)
(przez
i degradacji
FAAH)jak r6wnie2ich miejscewiqzaniaz receptoremTRPV1w polu CA3 rogu Ammonai
niekt6rych kom6rkach Purkinjego kory m62d2ku wydaje siq byi zlokalizowane
wewnqtrzkom6rkowo,
wykazujewysokipoziomkoekspresji
jest gl6wnie
oraz zlokalizowane
postysynaptycznie.
Natej podstawie
mo2nawnioskowai,
jakozale2ne
2eendowaniloidy
dziafajq
jon6w
od
wapnia wt6rne przekalniki, kt6re poprzez aktywacjq TRPVI zwiqkszajq
wewnEtrzkom6rkowy
poziomjon6w wapnia.Takiedzialaniejest sp6jnez efektemaktywacji
przezanandamid
TRPV1
po drugie
w neuronach
czuciowych
DRG(vander Stelti wsp.,2O0S).
kolokalizacja
12-LOXi TRPV1w neuronachpiramidalnych
pola CA1 i CA3 rogu Ammona
jako
wskazuje,
2e 12-S-HPETE
dziala
wewnqtrzkom6rkowy
przekainik
w neuronach
hipokampa,
ale nie w neuronachkory m62d2ku.
Po trzecie,pomimo,2e nie zidentyfikowano
dotychczas
enzymu(enzym6w)
zaanga2owanych
w biosyntezq
NADA,naszebadaniawskazujq,
2e zwiqzek
ten jest endogennym
ligandemreceptora
TRPV1,
oraz2e NADAulegarozkladowi
pod wplywem
enzymu COMT,gdy2 zarownow neuronachhipokampajak i w kom6rkachpurkinjego
wykazali6my
wysokipoziomkoekspresji
jednakmiei na uwadze,ie wzor
TRPV1
i COMT.Nale2y
ekspresji
enzym6wNAPE-PLD,
FAAH,COX-2,12-LOX
i COMTw neuronach
innychni2przeznas
badane,
tj. neuronach,
kt6remogqbyi neuronami
TRPVl-negatywnymi,
mo2er6wnie2odnosif
siq do produkt6wi substrat6winnychzwiqzk6wbiologicznie
czynnych,do innych cel6w
molekularnych.

Anandamidi inne eikozanoidyjako endogenneligandyreceptoraTRpvl

w warunkachin vitro
Naplyw jon6w wapnia do kom6rki w stanach zwiqzanychz toczqcym siq stanem
zapalnym lub b6lem mo2e aktywowai lipoksygenazyuczestniczqce
w procesachutleniania
kwasu linoleinowego(Brinckmanni wsp., 1998) prowadzqcdo powstania kwasu 9-

i 13-

(9-, 1-3-HODE).
Zwiqzkit€, od niedawnaokreSlonejako
hydroksyoctanodekadienowego
btony
endogenneligandyreceptoraTRPV1,mogq r6wnie2powstawaina skutekekspozycji
reakcjitermicznej
siqtym samymdo wzmo2onej
kom6rkowejna bodicecieplne,przyczyniajqc
przypuszczai,
tkanek
2euszkodzenie
(Patwardhan
i wsp.,2010).Mo2nazatem
TRPV1
receptora
W zwiqzkuz powy2szym,
ligand6wreceptoraTRPVI-.
obwodowychprowadzido wytwarzania
kolejnym celem naszychbadad bylo por6wnanieefektywnoSciHODE, potencjalnych
ten receptoraktywujqcym
ligand6wreceptoraTRPVI,ze znanymzwiqzkiem,
endogennych
pochodnq:
15(5)-hydroksyanandamidem.
orazjegohydroksylowanq
anandamidem
nowoodkryteendogenne
pracy(DePetrocellis
i wsp.,2Ot2)zbadali6my
W opisywanej
(9-HODE)
i 13-hydroksyoctanodekadienowy
kwas9-hydroksyoctanodekadienowy
ligandyTRPV1,
(13-HODE)
pod wzglqdemich aktywno6ciwobec receptor6wTRPV1jak r6wnie2innych
z
wysokistopiei koekspresji
TRPi wykazujqcych
do rodzinyreceptor6w
receptor6wnale2qcych
TRPVI: receptoraTRPA1(McMahoni Wood, 2006) oraz receptor6wTRPV2i TRPM8
Aktywno5i
siq wysokimstopniemekspresjiw neuronachczuciowych.
charakteryzujqcych
powy2ejtyp6w receptor6wTRP,podobniejak TRPV1,mo2ebyi modulowana
wymienionych
te
czyreceptory
wiecbylosprawdzenie
przezkanabinoidy
zasadne
roSlinne
i endokanabinoidy,
(DePetrocellis
iwsp.,20LL;
receptorami
kanabinoidowymi"
mogqbyi nazwane,,jonotropowymi
i Di Marzo,2010).
iwsp.,2009;DePetrocellis
Akopian
poziomu wapnia w stabilnie
Wykonujqc pomiary wewnqtrzkom6rkowego
zdolno5i
9- i
HEK-293
zbadali6my
TRPVI-cDNA
kom6rkach
i ludzkim
szczurzym
transfekowanych
na hodowlikom6rkowejHEK-293
TRP.W do6wiadczeniach
13-HODE
do aktywacjireceptor6w
receptor6w TRP (TRPM8, TRPA1, TRPV2)
wykazujqcychekspresjq poszczeg6lnych
9- i 13- HODEwobecTRPV1w
selektywnoSci
r6wnie2na pytaniedotyczqce
odpowiedzieli5my
por6wnaniuz wymienionymi
r6wnie2selektywnoSi
typami receptor6wTRP.OkreSlili6my
w hodowli szczurzychneuron6w DRG. Uzyskaneprzez nas wyniki
dzialania9-S-HODE
jednakzwiqzkite
jednoznacznie
na aktywacjq
TRPVL
zar6wnoprzez9-jaki13-HODE,
wskazywaly
okre6lanqilo6ciqnaptywujon6w wapnia do
charakteryzowaly
siq mniejszqefektywno6ciq
(DePetrocellis
i wsp.,2Ot2).Efektydzialania
kom6rekw por6wnaniu
z dzialaniem
anandamidu
jak i HODE
przezpodanie
receptora
TRPV1.
I-RTX,
antagonisty
byfyantagonizowane
anandamidu
receptoremTRPV1(De
Co wiqcej nie obserwowanoich w kom6rkachnietransfekowanych
2e r6wnie2produkt
Petrocellisi wsp., zOtZ). W kolejnychetapachpracy wykazaliSmy,
(15-LOX),
przez1S-lipooksygenazq
15(S)-HAEA,
wykazuje
selektywnq
metabolizmu
anandamidu
wobecreceptora
TRPV1.
aktywnoSd
HODEpod wzglqdemich zdolno6ci
aktywacjireceptoraTRPV1
Dalszacharakterystyka
receptora
TRPVIw spos6bpodobny
mialanaceluzbadanie
czyzwiqzkitewywolujqsensytyzacjq
ludzkim
receptora
TRPVL,
kapsaicyny,
w stabilnie
transfekowanych
do kanonicznego
aktywatora
zwiqzk6w
receptorem
TRPV1kom6rkach
HEK293.
Wykazali6my,
2espo6r6dbadanych
tylko 15Z uwagi
wywolywaty
TRPV1.
hydroksy-anandamidu
orazenancjomer
9-(S)-HODE
desensytyzacjq
TRPV1
w stabilnie
na fakt,2e9-(S)-HODE
wykazywat
najwy2szq
aktywnoSiwzglqdemreceptora
pod kqtem zdolnoSci
kom6rkachHEK-293,
zwiqzekten zostatprzebadany
transfekowanych
neuron6wczuciowych
DRG.
aktywacji
receptora
TRPVIw pierwotnych
hodowlach
przeznas badaniach
2e HODE,w
W przeprowadzonych
oryginalnqbyla obserwacja,
podobnyspos6bjak ro6linnekanabinoidy
zdolneaktywowai receptorTRPV1,czy jak
(DiMarzoi DePetrocellis,2010;
iwsp.,2O1.L),
r6wnie2
DePetrocellis
aktywujq
endokanabinoidy
TRPA1i/lub TRPV2(DePetrocellis
w przeciwiedstwie
do anandamidu,
iwsp., 2Ot2\.Jednak2e,
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zwiqzki9 - i 13 -HODEnie wykazywaly
charakterystycznej
selektywno6ci
wobecTRpV1,np. 13HODEwykazywal
wy2szepowinowactwo
do TRPV2ni2do TRPVI.W zwiqzkuz powy2szym
nie
mo2emystwierdzii,2emetabolity
kwasulinolowego
sqselektywnymi
endowaniloidami.
Podsumowujqc,
na podstawie
przedstawionych
wynik6wmo2nawywnioskowai,
2e9(S)HODEi L3-HODE
najprawdopodobniej
nie sq odpowiedzialne
za efektywywolaneaktywacjq
TRPVlm'in. w stanachb6lu zapalnego.
prawdopodobne
jest, 2e odpowiada
Bardziej
za nie
anandamid
lubjego15-hydroksy
pochodna,
15-hydroksy-anandamid.
potwierdzenia
W celu
tych
przypuszczef
lub zbadania,
czy inne pochodneanandamidu
i produktyjego degradacjiprzez
fipooksygenazq
pelniqrolq endowaniloid6w
jest przeprowadzenie
in vivo,konieczne
dalszych
bada6.

Rolaendowaniloid6ww szlakachb6lowych
Zainicjowanq
w czasiewykonywania
pracydoktorskiej
tematykqzwiqzan1z
rozwojem
i mo2liwoSciami
modulacjib6lu,kontynuowalam
w czasiestaiu podoktorskiego.
Rezultatem
tego okresu pracysE badaniawykazujqce
po raz pierwszy,2e TRPV1w tonicznyspos6b
kontroluje aktywnoSi d169 glutaminianergicznych
z brzuszno-bocznej
lstoty szarej
okolowodociqgowej
(VL-PAG)
do brzuszno-bocznego
obszarurdzeniaprzedlu2onego
(RVM)
r6wnocze6nie
hamujqcnocycepcjq.
SystemPAG/RVMsprawujedwukierunkowqkontrolqw procesachprzewodnictwa
b6lowego(Heinricher
iwsp.,2009),kt6rejneuronalnq
podstawqmo2naprzypisaiwystqpowaniu
heterogennej
populacjikom6rekw RVM: kom6rekOFF,kt6re charakteryzujq
siq ustaniem
wytadowarielektrycznych
podczasodruch6wnocyceptywnych,
oraz kom6rekON, kt6rych
wyladowaniaelektryczneustajEnagletu2 przedwystqpieniem
odruch6wnocyceptywnych.
jest
SystemPAG-RVM uznawany
za gt6wnemiejscedzialania
wielu lek6wprzeciwb6lowych,
w
palazzo
(Fields,
tym kanabinoid6w
2000;Maionei wsp.,20A6;
i wsp.,2OIZ).
Pomimofaktu,2ecorazwiqcejdowod6wwykazujeekspresjq
TRPV1
w m6zgu(Mezeyi
wsp.,2000;Sanchezi wsp.,200L,Robertsi wsp., 2004;Liapii wood, 2005;Toth i wsp.,2005;
Cristino
iwsp.,2006),
danena tematrolireceptora
TRPV1
w ponadrdzeniowych
mechanizmach
kontrolib6lu,w tym w obszarach
pniam6zgubiorqcych
udziatw zstqpujqcych
szlakach
kontroli
b6lu,sq ograniczone
(McGaraughty,.2OO3;
Cristino
iwsp.,2006,Maioneiwsp., 2OO7),
Dlatego
gl6wnymzalo2eniem
prezentowanej
w obecnymom6wieniupracy(Starowicz
i wsp., 2OO7a),
bylozbadanie
wptywuaktywacjilub zablokowania
receptoraTRPV1
w brzuszno-bocznej
czqSci
PAG(VL-PAG)
na poziomuwalnianych
transmiter6w
istotnych
dlaproces6w
modulacjitransmisji
b6lowejtj. aminokwas6w
pobudzajqcych
(glutaminian)
i hamujqcych
(kwasy-aminomaslowy,
GABA);na aktywno6ineuron6woFF i ON w RVM,oraz na wra2liwo6ina bodZcetermiczne.
Wiqkszo6idanych wskazujqcych,
2e aktywnoSireceptoraTRPV1mo2e miei wplyw na
glutaminianu
uwalnianie
opierasiq na badaniach
in vitro,natomiastbrakjest danychin vivo.
Naszebadaniawykazaty,
podanie
2e
(agonistyreceptoraTRPVI)zwiqkszalo
kapsaicyny
ilo6i
glutaminianu
uwalnianego
i w niewielkim
stopniuGABAorazzmniejszalo
nadwrazliwoSi
na
bod2ceb6lowe.Natomiastpo podaniuselektywnego
antagonistyreceptoraTRpVI (;-RTX)
obserwowano
zmniejszenie
iloiciuwalnianego
glutaminianu
i GABA,
co korelowato
z nasileniem
wra2liwo6cina bodlce b6lowe. PonadtowykazaliSmy,
2e fqczne podanie kapsaicynyz
antagonistq
receptoraTRPV1znosiloefektyobserwowane
po podaniuagonisty,potwierdzajac
zarazem
specyficzno5i
dziatania
kapsaicyny
na receptorTRPV1
(Starowicz
iwsp., 2OO7a).

1,1

ocenywplywu podariligand6wTRPV1na aktywno5i
W kolejnymetapiebadaridokonaliSmy
wyladowari
zmianyw intensywno5ci
obserwowane
odnieSli6my
kom6rekOFFi ON,a nastqpnie
2e
Zaobserwowali5my,
na bod2cetermiczne.
neuron6wdo pomiar6wwra2liwo5ci
elektrycznych
hamujqc
aktywnoSikom6rekOFF(r6wnocze6nie
podanieagonistyreceptora
TRPV1
zwiqkszajqc
proguwra2liwoSci
na bodicetermiczne.
aktywno6ikom6rekON), powodowalozwiqkszenie
powodowalo
b6lowej,czyli
nasilenie
transmisji
podanieantagonisty
TRPV1
receptora
Natomiast
kom6rekOFF.
aktywno6ci
kom6rekONi zmniejszeniem
przejawialo
aktywno6ci
siqzwiqkszeniem
po
receptoraTRPVLznosiloefektyobserwowane
tqcznepodanieagonistyoraz antagonisty
podaniu agonisty,co podobniejak w pierwszejserii eksperyment6wwskazywafona
przezstymulacjqreceptoraTRPVI-(Starowiczi wsp.,
efektu wywofywanego
specyficzno6i
jak
glutaminianergicznych
na neuronach
receptora
TRPV1
r6wnie2
ekspresjq
2007a).
ZbadaliSmy
(podw6jna
w PAGi RVM. Przy u|yciu technikiimmunohistochemicznej
i GABA-ergicznych
jak i
marker6wdla neuron6wglutaminianergicznych
z zastosowaniem
immunofluorescencja)
zar6wnow PAGjak i w RVM.
neuronyTRPVl-pozytywne
zidentyfikowali5my
GABA-ergicznych
w PAG neuronywykazujqceekspresjqTRPV1sq
uwage,2e zidentyfikowane
Zwr6ciliSmy
(Starowicz
i wsp., 2007a).W oparciuo wyniki badaf
neuronamiglutaminianergicznymi
w PAG
zlokalizowane
2e neuronyTRPVl-pozytywne
mo2nazatemwnioskowa6,
histologicznych
na skutek pobudzenia(po podaniu kapsaicyny)uwalniajq glutaminianz zakofczef
kom6rekOFF,
aktywnoSci
czegojest podwy2szenie
w RVM, nastqpstwem
zlokalizowanych
b6lu w rdzeniukrqgowym.Natomiastpo
za hamowanieprzewodzenia
odpowiedzialnych
glutaminianu,
nasilenie
(|-RTX)
podaniuantagonisty
spadekilo6ciuwalnianego
obserwowano
podstawie
wynik6w
percepcjq
bodic6wb6lowych.Na
kom6rekON orazzwiqkszonq
aktywnoSci
TRPVl
istotnym
po lqcznychpodaniachagonistyoraz antagonistyreceptora
uzyskanych
drogib6lowe.
nazstqpujqce
wplywuendowaniloid6w
wynikiemjestfakttonicznego
pomiqdzynowymi
zale2no6ci
badaribyto zrozumienie
Jednymz kierunk6wnaszych
w przekazie
b6lu jakim okazatysiq receptoryTRPV1a
wa2nymelementemuczestniczqcym
(Maione,Starowicz
jednymz gf6wnychuklad6wantynocyceptywnych
tj. systemem
opioidowym
oraz jak wskazujqnasze badania
i wsp., 2009). Opioidy,podobniejak kanabinoidy,
endowaniloidy(Starowiczi wsp., 2OO7a),wptywajq na aktywno6i zstqpujqcychd169
przewodzenie
Obecnieleki opioidowedziafajqce
b6lu w rdzeniukrqgowym.
modulujqcych
peptide;receptoropioidowytypu U) nale2qwciq2do najsilniej
poprzezreceptorMOP(p-oploid
w leczeniuzar6wnob6lu ostrego,jak i
lek6w przeciwb6lowych,
stosowanych
dzialajqcych
przewleklego
(Przewtocki
2001) dlategocelem naszychdalszychbadaf byto
i Przewlocka,
interakcjipomiqdzyreceptoramiTRPVl i MOP w strukturach
okre6leniefunkcjonalnych
wyniki wskazujq
tj. VL-PAGi RVM. Dotychczasowe
zstqpujqcejtransmisjinocyceptywnej
pomiqdzy
zar6wno
w badaniachz
TRPVl
a
MOP,
receptorami
negatywneinterakcje
neuronach
czuciowych.
i w izolowanych
ekspresjijak
heterologicznej
zastosowaniem
system6w
wykazali,2e aktywacjaMOP
i wsp. (2OO7)
Zar6wnoVetter i wsp. (2006)jak i Endres-Becker
jego sensytyzacji
zale2nejod cAMP (De
hamuje aktywacjqTRPVLpoprzezzahamowanie
prowadzido tolerancjireceptora
TRPV1
receptora
Petrocellis
i wsp.,2001).Natomiast
aktywacja
podania
w neuronach
DRG
morfinypowodujq
wzrostekspresjiTRPV1
MOP,mimoi2wielokrotne
(Chu i wsp., 2008).Wyniki naszejpracy sE pierwszymprzykladempozytywnej/dodatniej
MOPi TRPV1(Maione,Starowiczi wsp.,2009).Wykazali6my,
interakcjipomiqdzyreceptorami
z
wsp6ldzialajq
w VL-PAG
na hamujqceneuronyzlokalizowane
2e ligandyMOP,oddzialujqc
glutaminianu
w RVM,
uwalniania
ligandamireceptoraTRPV1i prowadzqdo wzmo2onego
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hamujqcw ten spos6baktywnoSi(ilo56wytadowafelektrycznych)
kom6rekON i skracajqc
przerwew aktywnoScikom6rekOFF.Obserwowanym
behawioralnym
efektem interakcji
podprogowych
dawekligand6wMOPi TRPV1byfozmniejszenie
odpowiedzi
nocyceptywnej
na
bodziectermiczny.Korelacjawynik6w uzyskanych
z do6wiadczefi
(ocena
behawioralnych
zachowaf b6lowych wywolanych bodZcem termicznym) z wynikami mikrodializyi
elektrofizjologicznymi
pomiaramiaktywnoSci
neuron6wdowiodla,2e ligandyreceptor6wMOpi
TRPV1,
DAMGOi kapsaicyna,
podanew dawkachpodprogowych
istotniewplywajqnaaktywno5i
kom6rekON zlokalizowanych
w RVM, w spos6b zale2nyzar6wnood antagonistyMOp,
naloksonu,jak r6wnie2 zale2nyod antagonistyTRPVI, I-RTX.Z zastosowaniem
techniki
podw6jnejimmunofluorescencji
wykazaliSmy
wysokipoziomimmunoreaktywnoSci
neuron6w
TRPVl-pozytywnych
w VL-PAG,
a pewnqichpopulacjq
cechowala
r6wnie2obecnoSi
MOp.TRpVI
i MOP cechowafkomplementarny
wz6r ekspresji:sygnal immunopozytywny
dla TRpVI
zlokalizowany
byl gl6wniena ciele kom6rkowymneuron6w,podczasgdy MOp gl6wniena
zwiqzanejz nimi blonie kom6rkoweji na wl6knach.W mniejszymstopniuobserwowano
wsp6lwystqpowanieMOP/TRPVIw neuronachRVM. Przedstawione
wyniki sugerujq,2e
aktywacja
receptoraMOPnietylkouwalniaz hamujqcej
pAG-RVM
kontrolineuronyprojekcyjne
afer6wnie2poprzez
oddzialywanie
z receptorem
TRPV1
nasilauwalnianie
kwasuglutaminowego
do RVM'Wynikinaszych
badarifarmakologicznych,
elektrofizjologicznych
i mikrodializy
wskazujq
nawsp6ldzialanie
receptor6w
MOPiTRPVIw szlakuPAG-RVM.
A zatemwygaszenie
aktywno6ci
wyladowarikom6rekON wraz ze skr6ceniemczasupomiqdzykolejnymiwyladowaniami
kom6rekoFF,element6wistotnychw mechanizmie
dziatania
zstqpujqcych
dr6gprzewodzenia
informacji
nocyceptywnej
do rdzeniakrqgowego,
wywolujedzialanie
przeciwb6lowe.

Rolareceptor6wTRPV1i CBl w b6lu neuropatycznym
Po zakodczeniu
sta2upodoktorskiego,
w pa2dzierniku
2007roku zostalamzatrudniona
na stanowisku
adiunktaw Zakladzie
Farmakologii
86lu lF PANw Krakowie,
kierowanymprzez
prof. BarbarqPrzewlockq,
gdzie kontynuujqbadanianad rolq receptoraTRPVIw b6lu, ze
szczeg6lnym
uwzglgdnieniem
b6luneuropatycznego.
Badania
dotyczqdokfadniejszego
poznania
mechanizm6w
dzialaniaendogennych
system6w,kt6re hamujqprzekazinformacjib6loweji
kt6re moglyby zostai wykorzystanew terapii. Innowacyjnepodej6ciedo terapii b6lu
przewleklego
uwzglqdnia
dualistycznq
naturqendogennego
ligandareceptor6wTRpVIi CB1anandamidu.
Badaniamajq na celu dostarczyinowych informacjina temat udzialui
zaanga2owania
tych system6ww procesyb6lu neuropatycznego.
Jak wynika ze statystyk
Miqdzynarodowego
Towarzystwa
jegoeuropejskiego
Badania
86lu(IASP)oraz
(EFtC)
oddziatu
co
piqtyeuropejczyk
jednemu
cierpina b6l przewlekty,
a
natrzechpacjent6w
stanten uniemo2liwia
prowadzenie
dotychczasowego
i niezale2nego
stylu2ycia.86l neuropatyczny
stanowipowa2ny
problemterapeutyczny
ze wzglqduna sw6j przewlekfy
charakteroraz oporno6ina leczenie
farmakologiczne
wynikajqce
m.in.z osfabienia
przeciwb6lowego
dzialanialek6wopioidowych
przy r6wnoczesnej
koniecznoSci
stosowaniaprzewleklejterapii.pociqgato za sobq wzrost
prawdopodobiefstwa
wystqpieniaobjaw6w niepo2qdanych
i schorzeftowarzyszqcych
(np.
depresji).Z tego wzglqdu zaproponowanie
nowego punktu uchwytu dla terapii b6lu
przewfeklego
mo2e,oproczdzialaripoznawczych,
miei tak2edu2eznaczenie
spoleczne.
Badania
receptoraTRPV1wskazujqna jego znamienny
udziatw procesach
nocyceptywnych,
natomiast
niewielewiadomoo roli endogennych
agonist6w
tego receptoraw rozwojui utrzymywaniu
siq
b6lu neuropatycznego.
Celem tej czqsci badari bylo okre6lenieroli endowaniloid6w,
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jak
TRPV1,
receptory
rdzeniowe
na bodziecb6lowyi aktywujqcych
w odpowiedzi
wytwarzanych
CBrw rozwojui utrzymywaniu
z receptorami
endowaniloid6w
oddzialywania
r6wnie2zbadanie
TRPV1i CB1
receptor6w
agonist6w
roli endogennych
Zrozumienie
siq b6lu neuropatycznego.
przewlekfego,
b6lu
metod farmakoterapii
pomo2ew znalezieniu
nowych,skuteczniejszych
przezorganizm.
wytwarzanych
zwiqzk6w
dzialania
opartychnawzmocnieniu
plastyczno6ci
ukladu nerwowegow
do zrozumienia
W badaniach zmierzajqcych
Jednymz
b6lu neuropatycznego.
u2ywasiq modelizwierzqcych
na b6l przewlekly
odpowiedzi
stosowanychmodeli obwodowej neuropatiijest model podwiqzanianerwu
najczqSciej
opisanYprzezBennetti Xie (1988).W
(chronicconstriction
injury, CCtlszczegolowo
kulszowego
2e
zaobserwowano,
u szczur6w,
przeznastym modelub6lu neuropatycznego
zastosowanym
na bodZcenieuszkadzajqce
siqwra2liwo3ci
objaw6w,tj. pojawienie
rozw6jcharakterystycznych
bodice dotykowe i termiczne
(alodynia)oraz zwiqkszonejwra2liwoScina uszkadzajqce
a zmiany
ju2 po 2-3 dniachod podwiqzania
nerwu kulszowego,
(hiperalgezja),
nastqpuje
i wsp.,2002;Obarai wsp.,2010)'
i wsp.,1999;Starowicz
siqdo 28 dni (Przewlocka
utrzymujq
jakoendogenne
aktywatory
dzialaja
2eendowaniloidy
Wynikiostatnichbadariwskazujq,
i wsp.,2007a).Tak
b6lu (Starowicz
szlak6wprzewodzenia
antynocyceptywnych
zstqpujqcych
mogqbyi
metabolizm,
i enzymyregulujqce
ale r6wnie2endowaniloidy
wiqc,nie tylko TRPV1,
na celuopracowanie
majqcych
punktamiuchwytudla badaffarmakologicznych
obiecujqcymi
grupqbadawczq
2ew
wskazujq,
przeznaszE
b6lu.Daneotrzymane
metodleczenia
skutecznych
poziomu
a tak2eendogenniepodwy2szonego
przeciwb6lowych
egzogennie,
wlaSciwoSciach
(Starowicz
i wsp.,
TRPVl-zale2ne
mechanizmy
uczestniczq
w b6luneuropatycznym
anandamidu
jak
u zwierzqtw
termiczne i mechaniczne
zar6wnona bod2ce
2ewra2liwo6i
21t2l.Wykazali6my,
jest
receptorowTRPV1.
od aktywacjirdzeniowych
tym modelub6lu neuropatycznego zale2na
na tematefekt6waktywacji
wczeSniejsze
obserwacje
badariposzerzajq
Wynikiprzedstawionych
wiqkszqrolq w
2e w warunkachb6lu neuropatycznego
receptor6wTRPVI,o stwierdzenie,
w
TRPV1ni2CBsco mo2ebyi istotnymczynnikiem
odgrywajqreceptory
efektachanandamidu
niewynikajq
Wfa6ciwoScite
hiperalgezji
u zwierzqtz b6lemneuropatycznym.
rozwojutermicznej
na receptoryTRPVL,poniewa2aktywno6i
anandamidu
dziatania
wylqczniez bezpo6redniego
r6wnie2
w kt6rym mogEuczestniczyi
anandamidusterowanajest przezjego metabolizm,
receptor6w
mo2er6wnie2wplywadaktywnoSd
metabolizm
Namiejscowy
enzymyinneni2FAAH.
literaturywiadomo,2e metabolity
Z przeglqdu
innychendowaniloid6w.
CBr,a tak2eobecno6d
lipoksygenzacjianandamidu i/lub jego pochodne: oleoyletanolamina(OEA) i
wzglqdem
(PEA),
dziafania
agonistycznego
palmitoyletanolamina
kt6remimo,2e nie posiadajq
i wsp., 1997;Lamberti wsp., 1999;Griffini wsp., 2000),w
receptor6wCB1i CB2(Sheskin
odpowiedzina anandamidnasilajqrozkurczmiqSnigladkichw Scianienaczyrikrwiono5nych
TRPV1,
CBli FAAHw tych
TRPV1(Hoi wsp.,2008).Ekspresja
receptor6w
wywolanyaktywacjq
wynikiwlasne;Ahluwaliai wsp., 2002;Binzeni wsp.,
samychkom6rkach(nieopublikowane
podstawqdo modulowania
funkcjiTRPV1w oparciuo zwiqzki
2005)tworzyanatomicznq
poprzez
receptory
C81.
wyfqcznie
uznawane
zadzialajqce
uprzednio
efektach
receptor6wTRPV1w przeciwb6lowych
Po wykazaniuudziafurdzeniowych
podania
kolejnym
etapembadafibylaocenawplywu
nardzeniowego
anandamidu
egzogennego
b6loweu
krqgowym
na przewodnictwo
w rdzeniu
endogennego
anandamidu
zmianw poziomie
i okre6lenieroli receptor6wTRPV1w obserwowanych
zwierzqtz b6lem neuropatycznym
modulacjipoziomu
farmakologicznej
Badaniaz zastosowaniem
efektachanalgetycznych.
hydrolizywywolane
endogennegoanandamiduprzez zahamowaniejego enzymatycznej
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podanieminhibitoraFAAH,URB597
jego przeciwb6lowe,
wykazaly
dawko-zale2ne
dzialaniew
testachwra2liwoSci
termicznej,zar6wnona wysokqjak i niskqtemperaturq.Naszebadania
wykazaly,
jest zale2ny
2eefektanalgetyczny
od dawkiinhibitoraFAAH(10 pg vs.100pg podane
(i.t.))oraz,2ejest receptorowo-specyficzny
nardzeniowo
i po5redniczq
w nim receptoryTRpVI
i/lubCBr(Starowicz
iwsp., z0t1l.
Dostqpne dane sugerujq, 2e efekt analgetycznywywotany zahamowaniem
enzymatycznego
rozkladu
anandamidu
w warunkach
in vivojest zale2ny
od dawkiinhibitora
FAAHi po$redniczq
w nim receptoryTRPV1i/lub CBr(Maionei wsp.,2006).W kolejnejczq5ci
poszerzyli6my
badari
zakresdawekURB597,
aby dokladniejokre6liirolq receptor6wTRpVIw
obserwowanych
efektachanalgetycznych.
EfektURB597
w dawce200pg (i.t.)ulegafznacznemu
oslabieniu
tylko w przypadku
zablokowania
receptoraTRPVl(Starowicz
i wsp.,ZO13).Nasze
badaniapotwierdzajq
hipotezqdotyczqcq
roli endogennych
ligand6wTRpVIw przeciwdziataniu
alodyniii hiperalgezji
w stanachb6luneuropatycznego
i sugerujq
zasadnoSi
dalszych
badarinad
strategiami
polegajEcymi
terapeutycznymi
na poSredniej
modulacji
czynnoSci
receptor6w
TRpVI
(Starowiczi wsp.,2Ot2).
Dalsze
eksperymenty,
wykonane
we wsp6lpracy
z grupqkierowanE
przezprof.Di Marzo
z Neapolu,
miatyna celuokreSlenie
poziomu
endogennego
anandamidu
metodqchromatografii
cieczowejsprzq2onej
ze spektrometriq
masowq(LC-MS)
po farmakologicznej
modulacjijego
poziomuw rdzeniukrqgowymzwierzqtneuropatycznych.
W badaniaokre6lili6my
r6wnie2
poziom pochodnychanandamidu:
OEA lipidu o strukturzechemicznejpodobnejdo
anandamidu,
PEA- nasyconego
analoguzar6wnoOEAjak i anandamidu,
jak r6wnie22-AGestrukwas6wtluszczowych,
zewzglqdunawynikajqce
z behawioralnej
czqSci
badafprzeslanki
o
mo2liwymudzialeinnychendogennych
ligand6wreceptoraTRPV1w przeciwb6lowym
profilu
dzialania
UR8597.
Poziom
endogennego
anandamidu
w odcinkulqdlwiowym
rdzenia
krqgowego
po podaniuURB597
szczur6w
w dawce10 pg niezmieniat
jedynietendencjq
siq(obserwowano
do podwy2szonego
poziomuanandamidu),
natomiast
wzrastat
znamiennie
w wynikupodania
URB597
w dawce100pg,podczas
gdy poziominnychestr6wkwas6wtluszczowych:
2-AG,pEAi
OEAnie ulegalzmianie.
Zahamowanie
degradacji
endogennego
anandamidu
z zastosowaniem
wy2szejdawki inhibitoraenzymuFAAH,URB597- 200 ;rg, spowodowafo
istotneobnizenie
poziomuanandamidu
orazwzrostpoziomu2-AG,PEAi OEAw rdzeniukrqgowym(Starowicz
i
wsp,,2Ot2;Starowiczi wsp.,2013).
Podsumowujqc,
wynikinaszych
badarifarmakologicznych
i biochemicznych
wskazujq
na
istotnq rolq receptoraTRPVl w przeciwb6lowych
efektachwywolanychprzez substancje
oddziafujqce
z systemem
endokanabinoidowym
w b6luneuropatycznym
orazna udzialsystemu
endowaniloidowego
w przewleklych
procesachb6lowychna poziomierdzeniakrqgowego
(Starowicz
i wsp.,2012;Starowiczi wsp.,2013).W oparciuo tqcznqanalizqwynik6wbadari
behawioralnych,
kt6re wykazalyefekt przeciwb6lowy
po farmakologicznej
modulacjipoziomu
endogennegoanandamidu (poprzez zahamowanieaktywnoScigt6wnego enzymu
odpowiedzialnego
za iego hydrolizq)z wynikamianalizyLCMS,gdziedawka100 pg URB597
podwy2szala
a 2O0pg URB597
poziomendogennego
obni2ala
anandamidu,
mo2nawysunqd
hipotezq,i2 pefne wylqczenieaktywnoScienzymu FAAH mo2e uruchamiaimechanizmy
kompensacyjne,
kt6reaktywujq
alternatywne
Scie2ki
metabolizmu
anandamidu.
Z danych literaturowych
wiadomo,2e anandamidulega hydroliziedo kwasu
arachidonowego
i etanolaminy.PonadtoistniejAr6wnie2dowody wskazujqcena udzial
(COX-2)
cykloksygenazy-2
i lipoksygenaz
w metabolizmie
anandamidu.
Produktem
katalizowanej
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przez COX-2i LOX oksygenacjianandamidusE biologicznieczynne zwiqzkitakie jak
z
2e o ile produktyoksygenacji
i prostamidy.Warto zaznaczyi,
hydroperoksy-anandamid
anandamidu
to produktylipoksygenacji
udziafemCOX-2nie oddzialujqz receptoremTRPV1,
to m.in.
i wsp., 20t2l. Potwierdzajq
i wsp.,2009;De Petrocellis
aktywujqgo (De Petrocellis
za skurczmiq6nioskrzeli
wynikipracyCraibi wsp.(2001).Autorzycytowanejpracywykazali,2e
jest receptorTRPVI,a
odpowiedzialny
6winkimorskiejwywolanypodaniemanandamidu
zjawiskoto bylo osfabianew obecno6ciinhibitor6wLOX sugerujqc,2e efekt dzialania
jako agoni6ci
receptora
jegometabolit6w
jest wynikiempowstawania
dzialajqcych
anandamidu
2e w warunkachrn vivo produkty
TRPVI.Niemniejjednakbrak dowod6wpotwierdzajqcych,
sq wytwarzanei 2e wiq2qsiq do receptoraTRPV1powodujqcw
anandamidu
lipooksygenacji
Tak wiec w oparciuo aktualnystan wiedzyi wyniki
efekciemierzalnyefekt behawioralny.
wywolany
naszychbadafi mo2emyzaproponowai,2e obserwowanyefekt analgetyczny
aktywacjq
podaniemURB597w dawce200 pg nie jest efektemwywofanymbezpo6redniq
receptor6wTRPV1 przez anandamid,ale mo2e byi sumarycznymefektem wtqczenia
Zgodniez wysuniqtqpowy2ejhipotezqw
anandamidu.
metabolizmu
Scie2ek
alternatywnych
(z udziafem
do aktywacjiszlakulipoksygenacji
FAAHdochodzi
aktywno6ci
sytuacjizahamowania
I2-/L5-SligandareceptoraTRPV1,
endogennego
innego/kolejnego
i wytwarzania
L2-/11-LOX)
jest
iwsp., 2007b)a dowodemnaten mechanizm
(szczeg6lowy
opisi rycinaw Starowicz
HPETE
lipoksygenacji.
inhibitora
Scie2ki
baikaleiny,
efekt6wpo zastosowanie
brakopisanych
Wyniki analizyLC-MSsugerujq,2e odmiennaregulacjapoziomuendogennego
jego hydrolizyw warunkachin vivo zale2yod u2ytej
wywolanazahamowaniem
anandamidu
udziafw
poziomekspresji
mRNAenzym6wbiorqcych
dawkiinhibitoraFAAHdlategookreSlili6my
r6wnie2
(FAAH).
uwzglqdnili6my
W badaniach
(NAPE-PLD)
anandamidu
i degradacji
syntezie
poprawno6cizalo|en
pomiarpoziomuekspresji
mRNAdlaenzymuLT-/Ii-LOX-celemweryfikacji
(na drodzelipoksygenacji).
rozkladuanandamidu
Scie2ek
na temat udzialualternatywnych
i FAAH,podczas
mRNAdla NAPE-PLD
ekspresji
istotnychr62nicw poziomie
niewykazaty
Badania
w
neuropatycznych
szczur6w
w rdzeniukrqgowym
gdy istotniewzrastalpoziom5-,!2- i L5-LOX
z
por6wnaniudo zwierzqt kontrolnych(Starowiczi wsp., 2013). W eksperymentach
brakistotnychro|nicw poziomiebialkadla
technikiWesternblot wykazali5my
zastosowaniem
w
czq6cirdzeniakrqgowego
w grzbietowej
TRPV1i CB1orazdla enzymuNAPE-PLD
receptor6w
dla FAAHwykazala
Natomiastanalizadensytometryczna
modeluCCIb6lu neuropatycznego.
iwsp.,2013).
wzrostpoziomubiatka(Starowicz
a dla 12-LOX
spadek,
proponowanego
udzialu
zamechanizm
neuron6w
odpowiedzialnych
W celuidentyfikacji
profilu
zwiqzku
dzialania
w przeciwb6lowym
anandamidu
dr6g metabolizmu
alternatywnych
potr6jnych
barwieri
zastosowaniem
URB597 przeprowadziliSmybadania z
w rogach
FAAH,TRPV1i 15-LOX
stopierikolokalizacji
okre6lajqcych
immunohistochemicznych
badariimmunohistochemicznych
grzbietowych
Wynikiprzeprowadzonych
rdzeniakrqgowego.
Co wiqcej,
dla TRPVL,FAAHi 15-LOX.
neuron6wrdzeniowych
wykazujqimmunoreaktywno6i
szczurzym
poziomuwapnia w stabilnietransfekowanych
pomiarywewnqtrzkom6rkowego
TRPV1przez15-S-HPETE
na funkcjonalnq
aktywacjq
wskazujq
TRPV1-cDNA
kom6rkach
HEK-293
i wsp.,2013).
naptywjon6wwapniado kom6rki(Starowicz
wywolujqcq
i waniloidowego
system6wkanabinoidowego
endogennych
Odkryciei charakterystyka
opartychna hamowaniu
stwarza nowy kierunek dla rozwoju lek6w przeciwb6lowych
Strategia
na wiqcejni2jeden cel molekularny.
dzialajqcych
katabolizmu
endokanabinoid6w,
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omuajacabezpo6rednie
dziafanie
na receptoryCB1orazzwiqzane
z tym czqstewystqpowanie
objaw6w niepo2qdanychstwarza mo2liwo6i bezpieczniejszego
przej$cia od badari
podstawowych
do kliniki.
Gl6wneosiqgniqcia
naukowo-badawcze:
L Nasze badania udowadniajqistnienie neuron6w "endowaniloidoergicznych"
w
neuronach
piramidalnych
purkinjego
hipokampa
w obszarze
CA3orazw kom6rkach
w
m62d2ku.PokazaliSmy,
2e zwiqzki endogennieaktywujqcereceptor TRpV1,w
szczeg6lnoScianandamid, NADA i 12-s-HpETEmoga dziala( na wzor
wewnqtrzkom6rkowych
przekalnik6wsygnatui neuromodulator6w.
Endowaniloidy
mogqbyi produkowane
i/lubulegaidegradacji
w tychsamychkom6rkach
m6zgumyszy,
kt6rewyra2ajq
ekspresjq
receptora
TRPVI(Cristino
iwsp.,ZOOS).
2. Wyniki analizy LCMS sugerujq,2e odmiennaregulacjapoziomu endogennego
anandamiduwywofanazahamowaniem
jego hydrolizywarunkachin vivo zale2yod
u2ytejdawkiinhibitoraFAAH.
Dlategodokladna
analizaudzialuzar6wnoklasycznych
jak i
alternatywnych
Scie2ek
syntezyi degradacji
powinnybyi branepod uwagq
anandamidu
w planowaniu
kolejnych
badari(starowicz
iwsp.,2012;starowicziwsp., 2oLg).
3. Nie zaobserwowali6my
istotnychzmianw poziomieekspresjigenu FAAH,natomiast
wykazali6my
istotnywzrost poziomu5-, !2- i 15-LOX
w rdzeniukrqgowymszczur6w
neuropatycznych
por6wnaniu
w
do zwierzqtkontrolnych.
Wynikiwstqpnychbada6
immunohistochemicznych
wykazujqimmunoreaktywno6i
neuron6wrdzeniowych
dla
TRPVI,FAAHi 15-LOX
(Starowicz
iwsp.,2013).
4. Wstqpnepomiarywewnqtrzkom6rkowego
poziomuwapniaw stabilnie
transfekowanych
szczurzYm
TRPVI-cDNA
kom6rkach
HEK-293
wskazujq
nafunkcjonalnq
aktywacjq
TRpVI
przezl2-/I5-S-HPETE
wywolujqcq
naplywjon6w wapniado kom6rki(Starowicz
i wsp.,
2013).
5. ScharakteryzowaliSmy
grupe produkt6wutlenianiakwasu linolowego:9- i 13hydroksynadtlenk6w
(HODE)jako endogennychagonist6w receptora TRpVI i
okre6liliSmy ich wlasno6ci w
por6wnaniu z
najszerzej opisanym
endowaniloidem/endokanabinoidem:
anandamidem. Do6wiadczeniana stabilnie
transfekowanych szczurzym lub ludzkim rekombinowanym receptorem TRpVI
kom6rkachHEK-293wykazaty,2e enancjoselektywnoSi
i selektywno6iHODEwzglqdem
TRPV1jest ni2szani2 anandamidu.
W zwiqzkuz powy2szym
anandamidnadalpowinien
by(. rozwa2anyjako najselektywniejdziatajqcyendowaniloid (De petrocellis i wsp.,
2Ot2).
6. Niewqtpliwieciekawymi niezbadanymdotychczaszagadnieniemwydaje siq byi udzial
alternatywnychdr6g metabolizmuanandamiduw przeciwb6lowymprofilu dziafania
zwiqzku UR8597. Nasza hipoteza dotyczqca wlqczenia alternatywnych Scie2ek
metabolizmuanandamiduw sytuacjizahamowania
aktywnoSci
FAAH(gl6wnegoenzymu
hydrolizujqcego
anandamid),wydaje siq byi poprawna.Jak wykazali6my
w badaniach
behawioralnychobserwowany efekt analgetycznywywotany podaniem URB597 w
najwy2szejstosowanejdawce, nie jest efektem wywofanym bezpo5redniqaktywacjq
receptor6wwaniloidowychTRPVLa przedstawiamechanizmo zfo2onympodfo2u(efekt
oslabiony w obecno6ci inhibitora Scie2kilipoksygenacji)(Starowicz i wsp., 2Ot2;
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