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Kanabinoidné receptory ako cieľ liečby 

osteoporózy: Príbeh dvoch terapií 

Abstrakt 

Centrálny nervový systém hrá dôležitú úlohu pri regulácii metabolizmu kostí v zdraví a pri chorobách, 

pričom sa uvádza, že množstvo neurotransmiterov ovplyvňuje aktivitu kostných buniek 

prostredníctvom centrálneho relé. V súlade s tým nedávne štúdie preukázali, že endokanabinoidy a ich 

receptory sa podieľajú na patogenéze osteoporózy. Endokanabinoidy anandamid a 2-

arachidonylglycerol sa nachádzajú v kostre a početné štúdie tiež ukázali, že kostné bunky exprimujú 

kanabinoidné receptory CB1 a CB2 a sirotský receptor GPR55. Farmakologická a genetická inaktivácia 

CB1, CB2 a GPR55 u dospelých myší potláča kostnú resorpciu, zvyšuje kostnú hmotu a chráni pred 

stratou kostnej hmoty, čo naznačuje, že inverzné agonisty/antagonisty týchto receptorov môžu slúžiť 

ako antiresorpčné činidlá. V starnúcej kostre však receptory CB1 a CB2 majú ochranný účinok proti 

strate kostnej hmoty závislej od veku u samcov aj samíc myší. Nedostatok receptora CB1 u starých myší 

vedie k zrýchlenej osteoporóze závislej od veku v dôsledku výrazného zvýšenia kostnej resorpcie a 

významného zníženia tvorby kosti spojenej so zvýšenou akumuláciou adipocytov v kompartmente 

kostnej drene. Podobné zrýchlenie úbytku kostnej hmoty bolo hlásené aj u myší s deficitom CB2 

podobného veku, ale zistilo sa, že súvisí so zvýšeným kostným obratom. Táto recenzia sumarizuje 

Nedostatok receptora CB1 u starých myší vedie k zrýchlenej osteoporóze závislej od veku v dôsledku 

výrazného zvýšenia kostnej resorpcie a významného zníženia tvorby kosti spojenej so zvýšenou 

akumuláciou adipocytov v kompartmente kostnej drene. Podobné zrýchlenie úbytku kostnej hmoty 

bolo hlásené aj u myší s deficitom CB2 podobného veku, ale zistilo sa, že súvisí so zvýšeným kostným 

obratom. Táto recenzia sumarizuje Nedostatok receptora CB1 u starých myší vedie k zrýchlenej 

osteoporóze závislej od veku v dôsledku výrazného zvýšenia kostnej resorpcie a významného zníženia 

tvorby kosti spojenej so zvýšenou akumuláciou adipocytov v kompartmente kostnej drene. Podobné 

zrýchlenie úbytku kostnej hmoty bolo hlásené aj u myší s deficitom CB2 podobného veku, ale zistilo sa, 

že súvisí so zvýšeným kostným obratom. Táto recenzia sumarizujein vitro a in vivo zistenia týkajúce sa 

vplyvu kanabinoidných ligandov na metabolizmus kostí a argumentujú v prospech využitia 

kanabinoidných receptorov ako cieľov pre anabolickú aj antiresorpčnú terapiu na liečbu komplexných 

mnohostranných ochorení kostí, ako je osteoporóza. 

 

Kľúčové slová: Kanabinoid, osteoporóza, kosť, antiresorpčné, anabolické, Rimonabant © , CB1, CB2, 

GPR55. 

Úvod 

Endokanabinoidný systém je komplexná sieť endogénnych ligandov, membránových receptorov a 

metabolizujúcich enzýmov (prehľad v [ 1 ]). Kanabinoidy prejavujú množstvo farmakologických reakcií 

v cicavčích bunkách a je známe, že ich receptory sa podieľajú na regulácii mnohých fyziologických 

procesov vrátane neurotransmisie, vnímania bolesti, učenia, pamäte, kardiovaskulárnej homeostázy, 

chuti do jedla, motorických funkcií a imunitnej odpovede (prehľad v [ 1 - 3 ]). Endokanabinoidné ligandy 

anandamid (AEA) a 2-arachidonylglycerol (2-AG) sú zodpovedné za väčšinu farmakologických účinkov 

spojených s kanabinoidnými receptormi v bunkách cicavcov (prehľad v [ 4]). AEA a 2-AG sú vysoko 

exprimované v mozgu a sú tiež detekované v mnohých periférnych tkanivách vrátane srdca, pečene, 

obličiek, semenníkov a krvi [ 5-12 ] . Kanabinoidné receptory sú aktivované aj kanabinoidmi získanými 



z rastlín (fytokanabinoidy), ako je Δ9 - tetrahydrokanabinol (Δ9 - THC) a množstvom syntetických 

neklasických kanabinoidov, ako sú CP55,940, JWH133 a HU308 [ 4 ]. Množstvo syntetických zlúčenín 

vrátane SR141716A (tiež známeho ako Rimonabant © ), AM251 a AM630 je opísaných ako inverzné 

agonisty/antagonisty vzhľadom na ich schopnosť down-regulovať aktivitu kanabinoidných receptorov 

v prítomnosti a neprítomnosti väzby agonistu [ 13-21 ]. Endokanabinoidy a ich syntetické analógy viažu 

a aktivujú dva známe kanabinoidné receptory: CB1 a CB2, pričom oba sú členmi rodiny receptorov 

spojených s G-proteínom [ 22 , 23 ]. Receptory CB1 a CB2 sú spojené s adenylylcyklázou a cyklickým 

adenozínmonofosfátom (cAMP) spolu s množstvom ďalších druhých poslov vrátane fosfolipázy C, PI3 

kinázy/Akt a syntézy ceramidov [ 24 - 28 ]. Kanabinoidné receptory typu 1 (CB1) sú exprimované hlavne 

v mozgu, zatiaľ čo kanabinoidné receptory typu 2 (CB2) sa nachádzajú na periférii prevažne na bunkách 

imunitného systému [ 29 , 30]. Nedávne štúdie však uvádzajú, že množstvo ďalších tkanív, orgánov a 

buniek vrátane kostných buniek a adipocytov tiež exprimuje receptory CB1 a CB2 [ 31 , 32 ]. Nedávne 

zistenia tiež naznačujú, že „orphan“ receptor spojený s G proteínom GPR55 môže predstavovať tretí 

kanabinoidný receptor [ 33 , 34 ]. GPR55 je exprimovaný prevažne v mozgu, ale nachádza sa aj v 

periférnych tkanivách, ako je slezina [ 35 ]. Kanabinoidné ligandy, najmä AEA, sú tiež známe tým, že 

aktivujú ďalšie ciele, ako je vaniloidný receptor typu 1 s potenciálom prechodného receptora ligandom 

(TRPV1) [ 36 ]. 

 

Endokanabinoidy a ich receptory ovplyvňujú diferenciáciu, prežívanie a funkciu kostných buniek. Námi 

a inými identifikácia úlohy receptorov CB1 a CB2 v kostnej hmote naznačuje, že farmakologická 

modulácia týchto receptorov je schopná potlačiť nadmernú stratu kostnej hmoty, ktorá je 

charakteristickým znakom rôznych ochorení kostí vrátane osteoporózy. Nedávno sa ukázalo, že ďalšie 

receptory a kanály úzko súvisiace s endokanabinoidným systémom – menovite TRPV1 a GPR55 – sa 

tiež podieľajú na regulácii aktivity kostných buniek a kostnej hmoty. Spolu s predchádzajúcimi 

zisteniami 

 

Remodelácia kostí 

Kosť je na bunky bohaté, metabolicky aktívne a špecializované spojivové tkanivo, ktoré neustále 

prechádza procesom obnovy a opravy známym ako „remodelácia kostí“. Remodelácia kostí je vysoko 

koordinovaná rôznymi hormónmi, cytokínmi a peptidmi a je rozdelená do štyroch štádií, resorpcia 

kosti, reverzná fáza, tvorba kosti a fáza pokoja (obr.11). Resorpcia kosti je proces, pri ktorom sa stará 

kosť odstraňuje osteoklastom; veľká, mnohojadrová, pohyblivá a vysoko špecializovaná bunka 

hematopoetického pôvodu [ 37 ]. Po chemických stimuloch, mikropoškodení alebo mechanickom 

strese migrujú zrelé osteoklasty a ich prekurzory na miesto, ktoré sa má resorbovať mechanizmom, 

ktorý ešte nie je úplne objasnený. Niekoľko výskumníkov navrhlo, aby osteocyty zabudované do 

kostnej matrice cítia potrebu remodelácie a inštruovali kosť tvoriace osteoblasty, aby vylučovali 

kolagenázy, ktoré odstraňujú nemineralizovanú matricu a smerujú zrelé osteoklasty a ich prekurzory 

do miesta remodelácie [ 38 , 39]. Tvorba a aktivita osteoklastov je riadená kombinovaným pôsobením 

receptorového aktivátora ligandu jadrového faktora kappa-B (RANKL) [ 40 ], osteoprotegerínu (OPG) [ 

41 ] a faktora tvoriaceho monocytové kolónie (M-CSF) [ 42 ] produkovaného bunkami osteoblastickej 

línie. RANKL a M-CSF predstavujú minimálne základné stimulačné cytokíny potrebné na tvorbu 

osteoklastov za normálnych podmienok, zatiaľ čo OPG je inhibičný [ 41 ]. Množstvo resorbovanej kosti 

je diktované počtom, veľkosťou a dĺžkou života novovytvorených osteoklastov, ktoré úplne závisia od 

úrovne lokálnych a systémových faktorov, ako je 1,25-(OH) 2 vitamín D3 ( VD3) a parathormón (PTH) [ 

4344 ] . Zrelé osteoklasty podliehajú rýchlej apoptóze a sú rýchlo odstránené fagocytmi, čím signalizujú 



reverznú fázu, ktorá predstavuje prechodné obdobie po ukončení resorpcie a pred začiatkom tvorby 

kosti (prehľad v [ 45 ]). 

 

Cyklus prestavby kostí . Po stimule priťahujú osteocyty zabudované v kostnej matrici osteoklasty a ich 

prekurzory do miesta remodelácie. Zrelé osteoklasty sa najskôr prichytia na povrch kosti a potom 

resorbujú kostnú matricu (resorpcia kosti). Po resorpcii a apoptóze osteoklastov nastáva reverzná fáza, 

počas ktorej dochádza k náboru a proliferácii osteoblastov. Úplne diferencovaný osteoblast ukladá 

osteoid na miesto resorpcie, čím sa iniciuje tvorba kosti. Po tvorbe kosti nasleduje fáza, počas ktorej 

sa čerstvo položený osteoid mineralizuje a pokryje bunkami kostnej výstelky. 

Čerstvá kosť je ukladaná mononukleárnymi osteoblastmi, ktoré pochádzajú z mezenchymálnych 

osteoprogenitorových buniek nachádzajúcich sa v kostnej dreni (BM) [ 46 ]. Mezenchymálne 

osteoprogenitory sú multipotentné bunky, ktoré sa môžu tiež diferencovať na rôzne typy buniek 

vrátane adipocytov a chondrocytov [ 46 ]. Tvorba kosti je iniciovaná priťahovaním prekurzorov 

osteoblastov na čerstvo resorbované miesto chemotaktickým transformujúcim rastovým faktorom β 

(TGFβ) a proteínmi kostnej matrice, ako je kolagén typu 1, ktoré sa oba uvoľňujú počas procesu 

resorpcie [ 47 , 48 ]. Množstvo systémových hormónov vrátane PTH, estrogénu a VD 3je tiež známe, že 

stimulujú diferenciáciu prekurzorových buniek na zrelé osteoblasty schopné syntézy matrice a tvorby 

kosti [ 46 ]. Priemerná dĺžka života ľudských osteoblastov je tri mesiace, po ktorých približne 65 % 

fungujúcich osteoblastov podstúpi apoptózu [ 49 ]. Zvyšné zrelé osteoblasty sú buď pochované v novo 

deponovanej matrici ako osteocyty, alebo sa premenia na výstelkové bunky, ktoré pokrývajú väčšinu 

pokojnej kosti [ 50 ]. 

 

Abnormálna kostná remodelácia a jej vzťah k osteoporóze 

Nerovnováha v tvorbe kostí a kostnej resorpcii spôsobená predovšetkým zmenami lokálnych a 

systémových faktorov je hlavnou spoločnou príčinou väčšiny – ak nie všetkých – porúch kostí. 

Osteoporóza je metabolická porucha charakterizovaná rozdielmi v aktivite osteoblastov a 

osteoklastov, čo vedie k postupnému úbytku kostnej hmoty a zvýšenej krehkosti kostí a riziku zlomenín 



(prehľad v [ 51 ]). Osteoporotické zlomeniny predstavujú jednu z hlavných príčin morbidity u starších 

pacientov v rozvojovom svete [ 52 – 60 ]. Najčastejšími príčinami osteoporózy sú nedostatok estrogénu 

a liečba glukokortikoidmi, pričom obe sú spojené so zvýšenou kostnou resorpciou spojenou s 

významným znížením tvorby kostí [ 51]. Pri postmenopauzálnej osteoporóze je nedostatok estrogénu 

spojený s dvoma odlišnými fázami úbytku kostnej hmoty charakterizovanými odlišným bunkovým 

vzorom a správaním [ 61 ]. Akútna fáza straty kostnej hmoty, ktorá bezprostredne nasleduje po 

vysadení estrogénu, je charakterizovaná nadmernou kostnou resorpciou. Je to spôsobené rýchlym 

nárastom počtu osteoklastov, ktorý je spojený s výrazným zvýšením apoptózy osteocytov a 

osteoblastov [ 62 , 63 ]. Na molekulárnej úrovni je náhly pokles estrogénu spojený so zvýšenými 

hladinami RANKL a M-CSF spojený s významným poklesom produkcie inhibičných faktorov, ako je OPG 

[ 64]. Po tejto fáze nasleduje dlhotrvajúce obdobie trvalého úbytku kostnej hmoty závislej od veku v 

dôsledku významného zníženia diferenciácie osteoblastov a tvorby kosti spojenej s výrazným zvýšením 

diferenciácie adipocytov [ 65 - 67 ]. Dlhodobá liečba glukokortikoidmi je najčastejšou príčinou 

sekundárnej osteoporózy (prehľad v [ 68 ]). Na bunkovej úrovni glukokortikoidy regulujú tvorbu aj 

resorpciu kosti inhibíciou diferenciácie osteoblastov a znížením produkcie faktorov, ktoré podporujú 

tvorbu osteoklastov, ako je RANKL [ 68 , 69 ]. Množstvo ďalších porúch skeletu, ako je reumatoidná 

artritída (prehľad v [ 70 , 71]) a ochorenia kostí súvisiace s rakovinou (prehľad v [ 72 ]) sú tiež 

charakterizované nadmernou kostnou resorpciou vedúcou k strate kostnej hmoty. 

NEURONÁLNE MEDIÁTORY REMODELÁCIE KOSTÍ 

Centrálny nervový systém (CNS) hrá dôležitú úlohu pri regulácii prestavby kostí, pričom sa uvádza, že 

množstvo neurotransmiterov a systémových hormónov ovplyvňuje kostnú hmotu prostredníctvom 

centrálneho relé (tabuľka11) [ 73 , 74 ]. Napríklad glutamátové a N-metyl-d-aspartátové receptory sú 

prítomné na osteoblastoch a osteoklastoch a regulujú kostný obrat stimuláciou diferenciácie a funkcie 

osteoblastov (prehľad v [ 75 ]). Je známe, že oxid dusnatý hrá úlohu pri regulácii kostnej remodelácie 

na lokálnej úrovni [ 76 ], ale nedávne štúdie ukázali, že myši bez neuronálnej syntázy oxidu dusnatého 

vykazujú vysokú kostnú hmotu v dôsledku nízkeho kostného obratu [ 77 ]. Hormóny pochádzajúce z 

hypofýzy, ako sú hormóny stimulujúce štítnu žľazu a folikuly, sa tiež podieľajú na regulácii kostnej 

remodelácie ovplyvnením diferenciácie osteoklastov a osteoblastov [ 78 , 79]. Vzhľadom na to, že kosti 

cicavcov sú široko inervované sympatickými a zmyslovými nervami [ 80-83] a je známe, že aktivácia 

sympatického nervového systému (SNS) reguluje tvorbu a resorpciu kostí [84 , 85 ] , je rozumné 

navrhnúť, že rad z týchto faktorov môže regulovať kostný obrat prostredníctvom centrálneho relé. 

Neuropeptid Y (NPY) je široko exprimovaný v centrálnom a periférnom nervovom systéme. Štúdie 

ukázali, že špecifická delécia hypotalamických NPY receptorov vedie k fenotypu vysokej kostnej hmoty 

v dôsledku zvýšenej diferenciácie osteoblastov a tvorby kosti [ 86 ], čo potvrdzuje zapojenie CNS do 

regulácie rastu kostí. Štúdie skúmajúce úlohu hormónu leptínu odvodeného z adipocytov pri 

remodelácii kostí nedávno priniesli podstatné pokroky v našom chápaní mechanizmov, ktorými 

centrálny a periférny nervový systém riadi prestavbu kostí (Prehľad v [ 73 , 74 ]). Takeda a spol. ukázali, 

že leptín znížil tvorbu a hmotu kostí prostredníctvom neuronálneho hypotalamického relé 

zahŕňajúceho inhibíciu β-adrenergných neurónov v sympatickom nervovom systéme (obr.22) [ 87 , 88 

]. Neskoršia práca tej istej skupiny dodala, že beta-2-adrenoreceptor nepriamo ovplyvňuje 

osteoklastickú kostnú resorpciu reguláciou expresie RANKL na osteoblastoch [ 89 ]. Nedávno sme našli 

dôkaz, že farmakologická aktivácia β-adrenergných receptorov môže tiež stimulovať tvorbu 

osteoklastov priamo pôsobením na prekurzory osteoklastov, čo naznačuje, že β-adrenergné receptory 

môžu priamo a nepriamo modulovať tvorbu a funkciu osteoklastov (obr.2 2) [ 90 ]. Tieto štúdie spolu 

poskytli dôkazy o takzvanom neurogénnom relé, ktoré riadi kostný obrat, a tiež podporili výskum na 

odhalenie úlohy iných neurotransmiterov pri prestavbe kostí. 



 

Schematické znázornenie súčasného modelu lokálnej a systémovej regulácie diferenciácie a funkcie 

kostných buniek kanabinoidnými ligandmi. Leptín reguluje kostnú hmotu prostredníctvom 

neuronálneho hypotalamického relé zahŕňajúceho β-adrenergné neuróny a endokanabinoidný systém 

v rámci sympatického nervového systému (SNS). Je známe, že noradrenalín zvyšuje stratu kostnej 

hmoty stimuláciou tvorby a resorpcie osteoklastov. Kanabinoidné receptory pravdepodobne 

ovplyvňujú hypotalamický účinok leptínu na tvorbu kostí centrálnym relé. Okrem toho zrelé 

osteoblasty exprimujú receptory CB1 a CB2 a vylučujú AEA a 2-AG, ktoré naopak zvyšujú tvorbu 

osteoklastov indukovanú RANKL, čím ovplyvňujú spojenie osteoblast-osteoklast. Kanabinoidné ligandy 

(CBL) sa tiež podieľajú na regulácii prežívania osteoklastov, polarizácia a aktivita pôsobením na 

receptory CB1 a CB2 exprimované na zrelých osteoklastoch. CBL sú schopné regulovať tvorbu kostí buď 

priamym pôsobením na receptory CB1 a CB2 na osteoblastoch, alebo nepriamo inhibíciou produkcie 

katecholamínu noradrenalínu, inhibítora diferenciácie osteoblastov. Agonisty kanabinoidného 

receptora pôsobiace na receptory CB1 exprimované na stromálnych bunkách BM stimulujú 

diferenciáciu osteoblastov a inhibujú akumuláciu adipocytov v kostnej dreni. TRPV1 a GPR55 

exprimované osteoblastmi a osteoklastmi sú pravdepodobne zodpovedné za niektoré skeletálne 

pôsobenie AEA a iných kanabinoidných ligandov. Skratka: SNS - sympatický nervový systém; CB – 

kanabinoid; RANKL - receptorový aktivátor NFk B ligandu; VD3 – vitamín D3, M-CSF – faktor stimulujúci 

kolónie makrofágov; cfms - M-CSF receptor; NA – noreadrenalín; AEA – anandamid; CBD – kanabidiol. 

Otáznik (?) označuje neznáme faktory. 

 

 

 



KOSTROVÝ ENDOKANABINOIDNÝ SYSTÉM 

Kanabinoidy a ich receptorová expresia v kostiach 

Niekoľko nedávnych štúdií uvádza, že endokanabinoidy a ich metabolizujúce enzýmy sú prítomné v 

kostre. AEA a 2-AG sú prítomné v kostnej dreni a v metabolicky aktívnom trabekulárnom 

kompartmente v úrovniach rovnakej veľkosti ako mozog [ 12 , 91 ]. Osteoblasty aj osteoklasty sú 

schopné produkovať AEA a 2-AG v kultúre [ 12 , 91 , 92]. Ako doplnok k týmto zisteniam sa zistilo, že 

množstvo typov buniek v mikroprostredí kostí vrátane osteoblastov, osteoklastov, osteocytov, 

stromálnych buniek a adipocytov exprimuje endokanabinoidy metabolizujúce enzýmy NAPE-

fosfolipázu D, hydrolýzu amidu mastných kyselín, diacylglycerollipázy a monoacylglycerollipázu (naše 

nepublikované údaje; [ 12 , 93 ]). Kanabinoidné receptory CB1 a CB2 a množstvo blízko príbuzných 

receptorov a kanálov, ako sú GPR55 a TRPV1, sa nachádzajú v kostre. Je známe, že receptory CB1 sú 

exprimované na nervových vláknach zasahujúcich do kosti [ 12 , 94 ] a na bunkách imunitného systému 

v kompartmente BM [ 2 , 30]. My a iní sme uviedli, že receptory CB1 sú tiež detegované na 

osteoblastoch, osteoklastoch a adipocytoch odvodených od BM na úrovni proteínu aj mRNA [ 95 , 96 

]. Receptory CB2 sú na druhej strane vysoko exprimované na mononukleárnych bunkách periférnej krvi 

a imunitných bunkách vrátane makrofágov, monocytov, B a T lymfocytov [ 26 , 30 , 97-100 ] . 

Osteoblasty, osteoklasty a osteocyty tiež exprimujú receptory CB2 na významne vyššej úrovni, než je 

úroveň uvádzaná pre CB1 [ 31 , 32 , 93 , 96]. Nedávne štúdie uvádzajú, že kostné bunky tiež exprimujú 

GPR55 a TRPV1, o ktorých je známe, že sú zacielené na endokanabinoidy a syntetické kanabinoidné 

ligandy [ 36 , 96 , 101 , 102 , 111 ]. 

 

Kanabinoidní inverzní agonisti/antagonisti ako antiresorpčné činidlá 

Prevencia a liečba nadmernej kostnej resorpcie je založená na použití antiresorpčných činidiel, ako sú 

bisfosfonáty a kalcitonín. Antiresorpčné liečivá sú triedou terapeutických činidiel, ktoré 

selektívne/špecificky cielia a inhibujú diferenciáciu osteoklastov a fungujú s minimálnou priamou 

aktivitou voči osteoblastom (prehľad v [ 103 , 104 ]). Zistili sme, že expresia CB1 a CB2 na osteoklastoch 

a ich prekurzorových bunkách BM je vysoko regulovaná u starnúcich myší a po deficite estrogénu u 

dospelých myší [ 95 ]. Aby sme určili relevantnosť tohto zistenia, študovali sme účinky inaktivácie 

receptora CB1 na stratu kostnej hmoty u myší po ovariektómii, čo je dobre zavedený model akútnej 

straty kostnej hmoty po nedostatku estrogénu [ 105]. Uviedli sme, že myši bez receptorov CB1 sú 

chránené pred úbytkom kostnej hmoty vyvolaným ovariektómiou a vykazujú znížený počet 

osteoklastov a kostnú resorpciu v porovnaní so súrodencami divokého typu [ 32 ]. Tiež sme ukázali, že 

nedostatok CB1 u zdravých myší vedie k zrýchlenému rastu kostí u novorodencov a vysokej kostnej 

hmote u dospelých myší v dôsledku zníženého počtu osteoklastov a kostnej resorpcie [ 32 ]. Prekvapivo 

zostáva počet osteoblastov a všetky parametre tvorby kostí neovplyvnené deficitom CB1 počas rastu 

a ranej dospelosti [ 32 , 95 ]. Naproti tomu myši s deficitom CB2 podobného veku nevykazovali žiadne 

významné zmeny v kostnej hmote [ 31 , 106]. Na základe týchto zistení je jasné, že receptory CB1 

regulujú osteoklastickú kostnú resorpciu u dospelých myší a že v podmienkach zvýšeného kostného 

obratu môžu tieto receptory regulovať stratu kostnej hmoty. Je zaujímavé, že nedávne štúdie uvádzajú, 

že dospelé myši s deficitom sirotského receptora GPR55 vykazujú zvýšený vrchol kostnej hmoty v 

dôsledku významného defektu osteoklastogenézy, ale počet osteoblastov zostáva nedotknutý [ 107 ]. 

Kostné abnormality hlásené u myší GPR55 KO boli pozoruhodne podobné tým, ktoré boli pozorované 

u myší s deficitom CB1 [ 32 ]. Majúc na pamäti, že GPR55 je aktivovaný množstvom kanabinoidných 

ligandov vrátane endokanabinoidov a CB1 selektívneho agonistu AM251 [ 108 , 109], je 



pravdepodobné, že GPR55 sa podieľa na regulácii účinku endokanabinoidov pri osteoklastickej kostnej 

resorpcii. 

 

V posledných rokoch sme rozsiahlo testovali, či farmakologické blokovanie kanabinoidných receptorov 

môže byť cenné pri prevencii akútneho úbytku kostnej hmoty. V našich štúdiách sme preukázali, že 

liečba CB1 selektívnym inverzným agonistom/antagonistom AM251 a CB2 selektívnym inverzným 

agonistom/antagonistom AM630 znížila počet osteoklastov a kostnú resorpciu in vivo a chránila pred 

ovariektómiou indukovanou stratou kostnej hmoty u dospelých myší [ 32 , 95 ]. Iní pracovníci uviedli, 

že nový CB2 selektívny antagonista Sch.036 zabránil zápalu a poškodeniu kostí u artritických myší [ 110 

]. Je zaujímavé, že genetická inaktivácia receptorov CB2 u dospelých myší bola len čiastočne chránená 

pred stratou kostnej hmoty v dôsledku ovariektómie [ 106]. To naznačuje, že prevencia straty kostnej 

hmoty po liečbe CB2 selektívnymi inverznými agonistami/antagonistami, ako sú AM630 a Sch.036, 

môže nastať aspoň čiastočne účinkom na CB1 receptory. Napriek tomu tieto zistenia spolu potvrdzujú 

antiresorpčné schopnosti blokády kanabinoidného receptora - najmä CB1 - na zvieracích modeloch 

akútneho úbytku kostnej hmoty (obr.33). 

 

Hypotetický model prevencie a liečby postmenopauzálnej osteoporózy pomocou kanabinoidných 

ligandov. Kanabinoidné receptory hrajú úlohu pri regulácii diferenciácie a aktivity osteoklastov a 

osteoblastov v starnúcej kostre. Aktivita osteoblastov a osteoklastov je vyvážená počas rastu kostry a 

ranej dospelosti. Po nedostatku estrogénu po menopauze dochádza k akútnemu úbytku kostnej hmoty 

v dôsledku výrazného nárastu počtu osteoklastov. Počas tejto fázy môžu inverzné agonisty/antagonisty 

kanabinoidného receptora zabrániť nadmernému úbytku kostnej hmoty znížením počtu osteoklastov 

a kostnej resorpcie. Aktivácia kanabinoidných receptorov pomocou kanabinoidného agonistu môže 

obnoviť stratu kostnej hmoty, ku ktorej dochádza počas predĺženej fázy straty kostnej hmoty, 

podporou diferenciácie osteoblastov a tvorby kostí. 

Množstvo štúdií in vitro nedávno objasnilo mechanizmy, ktorými blokáda kanabinoidných receptorov 

reguluje osteoklastogenézu. Napríklad CB1 selektívne inverzné agonisty/antagonisty AM251 a 

Rimonabant © a CB2 selektívne inverzné agonisty/antagonisty AM630 sú schopné prejavovať priame 

inhibičné účinky na tvorbu, fúziu, polarizáciu a aktivitu osteoklastov [ 32 ]. Nedávne štúdie v našich 

laboratóriách ukázali, že kanabinoidné receptory tiež regulujú osteoklastogenézu tým, že nepriamo 



ovplyvňujú „spojenie osteoblast-osteoklast“ (obr.22). Napríklad sme ukázali, že tvorba osteoklastov je 

významne znížená v kokultúrach osteoblastov a kostnej drene, v ktorých boli osteoblasty pripravené z 

myší CB1KO [ 95 , 106 ]. Ďalšie štúdie ukázali, že kultúry osteoblastov generované z myší CB1KO 

exprimujú menej RANKL, čo potvrdzuje zníženú schopnosť týchto osteoblastov normálne podporovať 

tvorbu osteoklastov [ 95 ]. Aktivácia kanabinoidného receptora pomocou endokanabinoidov AEA a 2-

AG, CB1/2 syntetického agonistu CP55,940 a CB2 selektívneho agonistu JWH133 a HU308 zvyšujú 

počet osteoklastov, zväčšujú veľkosť osteoklastov a mnohojadrovú a stimulujú kostnú resorpciu [ 32 , 

92 , 106]. Rovnako ako selektívne agonisty CB1 a CB2, agonisty receptora TRPV1 a GPR55 sú tiež 

schopné zvýšiť počet osteoklastov v ľudských a myších kultúrach [ 96 , 107 ]. Nedávna štúdia v našich 

laboratóriách ukázala, že agonista TRPV1 kapsaicín zvyšuje tvorbu osteoklastov, zatiaľ čo antagonista 

kapsazepín potláča diferenciáciu a funkciu osteoklastov a osteoblastov in vitro a inhibuje stratu kostnej 

hmoty vyvolanú ovariektómiou u myší znížením indexov kostnej resorpcie a tvorby kosti [ 111 ]. Tieto 

výsledky spolu s predchádzajúcimi zisteniami uvádzanými Rossi a kolegami [ 96] jasne demonštrujú, že 

farmakologická blokáda iónových kanálov TRPV1 je schopná inhibovať osteoklastickú kostnú resorpciu 

a v dôsledku toho chráni pred stratou kostnej hmoty na zvieracom modeli osteoporózy [ 96 , 111 ]. 

Vzhľadom na to, že o kanabinoidných receptoroch, TRPV1 a GPR55 je známe, že koexistujú v mnohých 

bunkách vrátane osteoklastov a osteoblastov [ 107 , 112-115 ] , je možné, že niektoré z účinkov 

kanabinoidov môžu byť skutočne sprostredkovanéTRPV1, GPR55 a/alebo iný neznámy mechanizmus 

(mechanizmy). V súlade s tým sme my a iní našli dôkaz, že aktivácia CB2 – pomocou CB2 selektívnych 

agonistov HU308 a kyseliny ajulemovej – inhibuje tvorbu osteoklastov za určitých podmienok 

neznámym mechanizmom (mechanizmami) [ 31 , 106 , 107 , 116 ]. Bez ohľadu na to je jasné, že 

inverzné agonisty/antagonisty kanabinoidného receptora vykazujú hodnotu ako antiresorpčné činidlá 

na prevenciu osteoporózy a iných ochorení kostí charakterizovaných zvýšenou aktivitou osteoklastov 

(obr.33). 

 

Endokanabinoidy a syntetické agonisty kanabinoidov ako kostné anabolické látky 

Tvorba kostí hrá rozhodujúcu úlohu pri strate kostnej hmoty súvisiacej s vekom a patogenéze mnohých 

ochorení kostí vrátane postmenopauzálnej a liekmi indukovanej osteoporózy [ 51 ]. V posledných 

rokoch rozsiahly výskum dráh zapojených do regulácie diferenciácie a aktivity osteoblastov viedol k 

objavu množstva kostných anabolických činidiel, ktoré stimulujú tvorbu kostí, ako je exogénny PTH 

(tiež známy ako teriparatid alebo Forteo©) (Prehľad v [ 117 ]). Endokanabinoidy a ich receptory sa 

podieľajú na regulácii diferenciácie osteoblastov a tvorbe kostí (obr.22). Prvý dôkaz podporujúci 

potenciálny účinok kanabinoidov na tvorbu kostí pochádza z dvoch nezávislých štúdií skúmajúcich 

úlohu leptínu na príjem potravy a energetický metabolizmus. Ducy a kol. ukázali, že leptín, pôsobiaci 

na hypotalamus, ovplyvňuje prestavbu kosti tým, že negatívne reguluje tvorbu kostí [ 87 ]. Na 

doplnenie tohto zistenia Ravinet a kol. uviedli, že genetická inaktivácia CB1 receptorov znižuje hladiny 

leptínu a telesnú hmotnosť u experimentálnych zvierat [ 118 ]. Spoločne tieto štúdie naznačujú, že 

receptory CB1 ovplyvňujú - aspoň čiastočne - účinky leptínu na aktivitu osteoblastov a tvorbu kostí 

(obr.22). My a iní sme ukázali, že endokanabinoidy AEA a 2-AG, syntetický agonista CB1/2 CP55,940 a 

CB2 selektívne agonisty HU308 a JWH133 stimulujú skorú diferenciáciu prekurzorov osteoblastov 

odvodených od BM a zvyšujú tvorbu kostných uzlín v kultúrach osteoblastov in vitro (obr.22) [ 31 , 93 

, 119 ]. Naopak, liečba inverzným agonistom/antagonistom CB receptora AM251 potláča počet a 

funkciu osteoblastov pôsobiacich na receptory CB1 [ 95 , 106 , 119 ]. My a iní sme tiež ukázali, že 

stromálne bunky BM z myší s deficitom CB1 a CB2 mali výrazne zníženú kapacitu na tvorbu 

mineralizovaných kostných uzlín, keď sa kultivovali v osteogénnom médiu a mali nižšiu expresiu 

alkalickej fosfatázy špecifickej pre osteoblasty a jadrového väzbového faktora alfa1 (Cbfa1) [ 31 , 95 ], 



čo naznačuje, že endokanabinoidy a ich receptory sú schopné vykonávať bunkový autonómny účinok 

na osteoblasty a ich prekurzory (obr.22). 

 

U väčšiny pacientov s osteoporózou je trvalý úbytok kostnej hmoty spôsobený najmä významným 

znížením počtu osteoblastov a tvorby kostí (obr.33) [ 65 , 67 ]. Uvádza sa, že CB2 spôsobuje zrýchlenú 

osteoporózu súvisiacu s vekom v dôsledku zvýšeného kostného obratu [ 31 ]. V našich štúdiách sme 

však zistili, že úbytok kostnej hmoty u starnúcich myší s deficitom CB2 je spojený so zvýšenou kostnou 

resorpciou spojenou s významným znížením počtu osteoblastov a tvorby kostí [ 93 ]. V súlade s tým 

aktivácia periférne hojných receptorov CB2 pomocou JWH133 alebo HU308 chránila pred stratou 

kostnej hmoty u myší po ovariektómii zvýšením markerov tvorby kostí [ 31 , 93 ]. Tieto zistenia – spolu 

s dôkazmi preukazujúcimi silnú asociáciu CB2 polymorfizmov s osteoporózou u žien [ 120 , 121] – 

naznačujú, že agonisty CB2 sú sľubné pri liečbe osteoporózy ako stimulátor tvorby kostí (obr. 33). 

Nedávna štúdia s použitím modelu traumatického poranenia mozgu u myší na skúmanie úlohy 

kanabinoidných receptorov pri tvorbe kostí však odhalila, že aktivácia receptora CB1 – nie CB2 – je 

zodpovedná za zvýšenú tvorbu kostí po poranení mozgu [ 12 ]. Autori tejto správy ďalej navrhli, že 

aktivácia CB1 prítomného na presynaptických nervových zakončeniach ovplyvňuje novotvorbu kostí 

potlačením uvoľňovania noradrenalínu, inhibítora aktivity osteoblastov [ 12 , 122]. Ak vezmeme do 

úvahy všetky doterajšie zistenia, je jasné, že aktivácia kanabinoidného receptora – najmä CB1 – 

reguluje diferenciáciu a funkciu osteoblastov priamym pôsobením na kostné bunky a/alebo nepriamo 

ovplyvňovaním uvoľňovania systémových mediátorov tvorby kostí, ako je noradrenalín (obr.22). 

 

Povzbudení týmito zisteniami sme nedávno skúmali účinky farmakologickej a genetickej modulácie 

receptorov CB1 na diferenciáciu a funkciu osteoblastov u starnúcich osteoporotických myší. Uviedli 

sme, že nedostatok CB1 výrazne zhoršuje osteoporózu u 12-mesačných myších samíc a viedol k 

výraznému úbytku kostí u samcov myší podobného veku [ 95 ]. Podrobná histologická analýza v našich 

štúdiách ukázala, že nedostatok CB1 v tomto veku bol spojený s významným znížením počtu 

osteoblastov a tvorby kostí, čo viedlo k významnej strate kostnej hmoty napriek významnému zníženiu 

počtu osteoklastov (obr.33) [ 32 , 95 ]. To nás viedlo k záveru, že osteoporóza súvisiaca s vekom spojená 

s nedostatkom CB1 nie je spôsobená zvýšenou kostnou resorpciou, ale skôr zníženou diferenciáciou 

osteoblastov a tvorbou kostí. Osteoporóza u CB1 KO myší bola tiež spojená s nápadnou akumuláciou 

adipocytov v BM kompartmente [ 95 ]. Štúdie uskutočnené na stromálnych bunkách kostnej drene 

(MSC) – spoločnom prekurzore adipocytov a osteoblastov – odhalili, že kultúry s deficitom receptorov 

CB1 vykazovali významné zníženie diferenciácie osteoblastov najmä v dôsledku zvýšenej schopnosti 

MSC diferencovať sa na adipocyty [ 95]. Tento posun v záväzku línie je spojený s významnou down 

reguláciou osteoblastového špecifického génu Cbfa1 v osteoblastoch a upreguláciou fosforylácie cAMP 

response element binding (CREB) v preadipocytoch [ 95 ]. Všetky tieto účinky boli farmakologicky 

reprodukované v kultúrach divokého typu ošetrením CB1 selektívnym inverzným 

agonistom/antagonistom AM251 [ 95 ]. Farmakologické účinky modulácie kanabinoidného receptora 

pri diferenciácii adipocytov uvádzané v literatúre je však ťažké interpretovať. Napríklad sa uvádza, že 

endokanabinoidy aktivujú expresiu adipogénneho génu receptora gama aktivovaného peroxizómovým 

proliferátorom (PPARy), silného stimulátora diferenciácie adipocytov [ 123 , 124]. Konfliktné správy 

ukázali, že CB1 selektívny agonista/inverzný antagonista Rimonabant © inhibuje bunkovú proliferáciu, 

ale zvyšuje markery dozrievania adipocytov v kultúrach preadipocytov [ 125 ]. V širokej zhode s 

posledným uvedeným sme ukázali, že liečba selektívnym agonistom/inverzným antagonistom CB1 

AM251 inhibuje diferenciáciu stromálnych buniek, ale zvyšuje diferenciáciu adipocytov a zvyšuje 

expresiu génov špecifických pre adipocyty, ako je proteín 4 viažuci mastné kyseliny, väzba Ccaat-



enhancer proteíny C/EBPβ a C/EBPα ([ 95 ] a Idris et al .. nezverejnené údaje). Aj keď tieto zistenia 

zvyšujú možnosť, že dlhodobé používanie inverzných agonistov/antagonistov kanabinoidných 

receptorov môže potlačiť diferenciáciu osteoblastov a zvýšiť adipogenézu v kostnej dreni, poskytujú aj 

vysvetlenie stimulačného účinku kanabinoidných agonistov na aktivitu osteoblastov a tvorbu kostí. 

ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY A POHĽAD DO BUDÚCNOSTI 

Neustále sa zvyšuje množstvo dôkazov, ktoré naznačujú, že kostný endokanabinoidný systém hrá 

dôležitú úlohu pri regulácii kostnej hmoty v zdraví a pri chorobách. Štúdie založené na bunkách a 

tkanivách ukázali, že kostné bunky exprimujú kanabinoidné receptory a mechanizmus na syntézu a 

rozklad endokanabinoidov, čo naznačuje, že endokanabinoidy ovplyvňujú prestavbu kostí pôsobením 

na receptory CB1 a CB2 exprimované na kostných bunkách. Expresia CB1 v inervujúcich neurónoch 

však zvyšuje možnosť, že kanabinoidy regulujú kostnú hmotu neurónovým mechanizmom. Na úplné 

vyriešenie tohto problému by budúce štúdie mali preskúmať kostný fenotyp zvierat s miestne 

špecifickou inaktiváciou/nadmernou expresiou kanabinoidných receptorov. Genetické a 

farmakologické štúdie u dospelých myší, Inverzné agonisty/antagonisty receptorov CB1 a CB2 sú 

sľubné ako antiresorpčné činidlá. Na základe nedávnych správ o depresii a samovražednom správaní 

spojených s použitím selektívneho inverzného agonistu receptora CB1 Rimonabant© , je jasné, že 

netrpezlivo očakávané periférne aktívne kanabinoidné látky, ktoré neprechádzajú hematoencefalickou 

bariérou, by mali podstatnú klinickú hodnotu pri liečbe ochorení kostí. Budúce štúdie s takýmito 

zlúčeninami by mali preskúmať účinky dlhodobého blokovania kanabinoidných receptorov na aktivitu 

osteoblastov a iných buniek, ako sú osteocyty a adipocyty. Takéto štúdie by mali tiež stanoviť, či je 

farmakologický účinok kanabinoidných ligandov sprostredkovaný prostredníctvomCB1/CB2 nezávislé 

ciele, ako sú GPR55 a TRPV1. Úloha kanabinoidných receptorov na aktivitu osteoblastov a tvorbu kostí 

je zaujímavá a naznačuje, že endokanabinoidy majú kostné anabolické schopnosti. Z doteraz 

objavených endogénnych kanabinoidných ligandov boli v kostiach skúmané iba AEA a 2-AG. Budúce 

štúdie by preto mali posúdiť kostné anabolické schopnosti endokanabinoidných štruktúrne príbuzných 

derivátov, ako sú virodamín, noladín éter, N-arachidonoyl dopamín a Δ 9-THC u starnúcich hlodavcov 

a čo je najdôležitejšie porovnať ich účinnosť s účinnosťou dobre zavedených kostných anabolických 

činidiel, ako je PTH. Výsledok takýchto štúdií výrazne zlepší naše chápanie úlohy skeletálneho 

endokanabinoidného systému v kostných patológiách a podporí vývoj terapie založenej na 

kanabinoidoch zameranej na poskytovanie antiresorpčných aj anabolických účinkov v kosti. 
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