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Na przestrzeni lat opracowano wiele modeli zwierzęcych 
używanych w badaniach nad ostrym i chronicznym bólem. 
Można zaliczyć do nich modele służące do badania bólu 
nowotworowego, zapalnego czy neuropatycznego; wszyst-
kim im jednak brakuje precyzji czasowo-przestrzennej. 
Z  pomocą przychodzą narzędzia optogenetyczne, pozwa-
lające na wybiórczą aktywację poszczególnych subpopu-
lacji neuronów, np. nocyceptorów. W omawianym badaniu 
autorzy stworzyli optogenetyczny model znoszący koniecz-
ność uszkadzania tkanki w celu wywołania bólu, a równo-
cześnie pozwalający wyeliminować powstanie odpowiedzi 
immunologicznej. Ponadto, wyniki badań z użyciem mode-
li in vivo i ex vivo ukazują niejednoznaczny obraz integracji 
informacji sensorycznej na poziomie włókien aferentnych 
i  rogów grzbietowych rdzenia kręgowego. Zastosowanie 
metod optogenetycznych umożliwia selektywną aktywację 
konkretnych włókien aferentnych i  zbadanie transmisji in-
formacji bólowej u zwierząt poruszających się swobodnie. 

Na potrzeby eksperymentu wyhodowano transgeniczne 
myszy wykazujące konstytutywną ekspresję światłoczu-
łych opsyn (kanałorodopsyny; ChRD2) w  komórkach po-
siadających napięciowozależne kanały sodowe Nav1.8, tj. 
przede wszystkim w  nocyceptorach. Dzięki pobudzeniu 
niebieskim światłem laserowym, prowadzącym do otwar-
cia światłoczułych kanałów kationowych obecnych se-

lektywnie na komórkach z kanałami Nav1.8, możliwa była 
depolaryzacja tych komórek, a więc aktywacja odpowiedzi 
bólowej. 

Następnie sprawdzono czy opsyny uległy ekspresji na 
neuronach nocyceptywnych, zarówno peptydergicznych 
jak i niepeptydergicznych. Ekspresja nie ograniczała się je-
dynie do ciała komórki; obserwowano ją również w zakoń-
czeniach aksonalnych, a  także w  dendrytach występują-
cych w skórze. Zauważono przy tym, że ekspresją została 
objęta jeszcze jedna subpopulacja – niskoprogowych me-
chanoreceptorów. Obserwacje te są zgodne z wcześniej-
szymi doniesieniami.

Skuteczność światłoczułych opsyn w pobudzaniu dróg bó-
lowych zbadano za pomocą technik elektrofizjologicznych 
ex vivo. Pomimo niskiej przewodności kanału opsynowe-
go (300 fS), stymulacja niebieskim światłem skutkowała 
pojawieniem się wyraźnych prądów dokomórkowych, wy-
starczających do wygenerowania potencjałów czynno-
ściowych. 

Badanie behawioralne polegało na stymulacji niebieskim 
światłem ogolonej tylnej kończyny. Padające światło po-
wodowało aktywację komórek z światłoczułymi opsynami 
i  wywoływało zachowania bólowe takie jak podnoszenie 
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łapy, lizanie jej, podskoki i wokalizację, nasilające się wraz 
ze wzrostem intensywności niebieskiego światła wyko-
rzystanego do stymulacji. Większość reakcji bólowych 
wywołanych stymulacją możliwa była do wyeliminowania 
poprzez systemowe podanie analgetyków (morfina czy 
pregabalina). Wyjątek stanowiła reakcja podnoszenia łapy, 
w której prócz aktywacji nocyceptorów następowało także 
pobudzenie mechanoreceptorów z kanałami Nav1.8. 

Dzięki pomiarowi ekspresji markera aktywności neuronalnej 
(c-fos) możliwe było prześledzenie przebiegu aktywowa-
nych dróg bólowych. Podniesiony poziom c-fos zanotowa-
no w neuronach drugorzędowych warstw I i II rogu grzbie-
towego rdzenia kręgowego, co wskazuje na jednoczesną 
aktywację nocyceptorów peptydergicznych i  niepeptyder-
gicznych. Co ciekawe, zaobserwowano również aktywność 
neuronalną warstwy III rogu grzbietowego rdzenia kręgo-
wego sugerującą zaangażowanie nielicznych receptorów 
nienocyceptywnych. Niewątpliwą zaletą modelu jest fakt, 
że pobudzeniu nie ulegają inne komórki receptorowe, jak 
termoreceptory czy proprioceptory, a także komórki nieneu-
ronalne, jak komórki tuczne, makrofagi czy keratynocyty, 
dzięki czemu możliwe jest precyzyjne zbadanie roli kanału 
Nav1.8 w obwodowych drogach bólowych.

W testowanym modelu niebieskie światło spowodowało nie 
tylko aktywację dróg bólowych, ale także ich sensytyzację. 
Zgodnie z przewidywaniami przedłużona stymulacja świa-
tłem prowadziła do zwiększonej wrażliwości na bodźce 
termiczne i mechaniczne. Co ciekawe, nie zaobserwowano 
przy tym neurogennego zapalenia, co według autorów su-
geruje, że w  uwrażliwieniu na bodźce bólowe uczestniczy 
głównie niepeptydergiczna subpopulacja nocyceptorów. 
Możliwe są jednak inne wyjaśnienia zaistniałej sprzeczno-
ści. Pierwsza interpretacja mówi o  tym, że depolaryzacja 
w której uczestniczą opsyny nie wpływa na uruchomienie 
tych samych szlaków komórkowych, które aktywują się, 
gdy nocyceptor wydziela mediatory zapalenia. Innym wytłu-
maczeniem może być również przypuszczalny efekt prze-
ciwzapalny jednoczesnej aktywacji różnych klas neuronów 
sensorycznych.

Autorzy omawianej pracy wykazali występowanie długo-
trwałego wzmocnienia postsynaptycznego (LTP) między 
pierwszorzędowymi neuronami czuciowymi i  neuronami 
powierzchniowej warstwy rogów grzbietowych rdzenia. Ob-
serwacja ta przemawia za hipotezą o hiperalgezji wywoła-
nej powstawaniem LTP w tym rejonie. 

Opracowany model mógłby w  przyszłości posłużyć do 
badań nad plastycznością w  wyższych ośrodkach odpo-
wiedzialnych za ból oraz w  eksperymentach dotyczących 
szkodliwych efektów długotrwałej ekspozycji bólowej. 
Jest również idealnym narzędziem do badań roli kanałów 
Nav1.8; wykazano bowiem, że posiadające je nocyceptory 
ulegają zmianom pod wpływem patologicznego i chronicz-
nego bólu. 

Podsumowując, autorzy eksperymentu stworzyli nieinwa-
zyjny, precyzyjny model badawczy, którego modyfikacje 
w  przyszłości posłużyć mogą do aktywacji, hamowania 
i modulacji reakcji bólowej in vivo. Pozwoli to na identyfika-
cję komórkowych szlaków odpowiedzialnych za transduk-
cję i sensytyzację sygnału bólowego, co z kolei przyczyni się 
do opracowania nowych strategii terapeutycznych w walce 
z chronicznym bólem. 
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