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Review

B ól, niezależnie o d czy nntka etiolo giczne go w}nvo -

łuje te same objawy co stres (13, 31). Co dziwniejsze,
te same lub podobne struktury ośrodkowego układu
nerwowe go or az tch mediatory sąpr zy czyną o dmien-
nego zachowania się zwierząt oraz zmian soma§cz-
nych w tch narządach, jakie stwierdza się pod wpŁy-
wemdziŃaniaczynnlkauszkadzającego(nocyceptyw-
nego) ( 1 4). Biologiczne podst aW oraznastępstwa bólu
uz:łvieruątmaĘchzostaĘwystarczającoprzedstawio-
ne w licznych pracach (4, 8, 15). Wynika z ntch, że
zwalczanię bólu u zwierząt jest tak samo ważne jak u
ludzi. Dotyczy to zarówno bólu pooperacyjnego, ura-
zowego, a więc ostrego, w czasie którego zwterzęta
odczuwają też lęk, niepokój czy sązdezorientowane
(10), jak i bólu przewlekłego, tępego, często o projek-
cji rozlanej, będącego następstwem zapa\enta kości i
stawów, rozwoju nowotworów, operacji na klatce pier-
siowej czy wszczępienia sztlcznego stawu, np. bio-
drowego (15). Te i inne nie wymienione stany spra-
wiają że zwterzęta cierpią a więc naczelnym zada,
niem lekarza jest wspóĘraca z właścicielem chorego
zwterzęcia. która ma na celu uśmierzenie czy znoszę-
nie odczuwalnego bólu, aby poprawić jakość życia
osobnikom, zwłaszcza też tym, które żyją dłużej, są
schorowane albo poddawane np. dfugotrwałej chemio-
czy radioterapii (30).

założenia

Ulżenie w cierpieniu jest naczelnązasadąetyki le-
karskiej, także w eterynaryjnej . Zwierzęta potrzebuj ą
humanitamego traktowania w oparciu o dotychczaso-
we osiągnięcia neurofarmakologii weterynaryjnej.
Zwłaszcza bóle o dlżym nasileniu wymagają stoso-

w ani a 1 eków ana|gety c znych, narkoty c zny ch. N al eży
je stosować z wyprzedzeniem, a nie czekać na mani-
festacj ę obj awów będących następstwem nasilaj ące-
go się cierpienia pacjentów, aby nie było dylematów
jakie leki zastosować, czy przęciwbólowe, azy przę-
ciwlękowe, czy też uspokajające albo rozllźntające
mięśnie (6, 10). Taknależy prowadzic opiekę lekar-
ską nad zwierzęciem aby spełnić wszystkie warunki
jego dobrostanu (24). Konieczności leczenia bólu do-
w o dzą też o statnio wydane mono grafie p o święcaj ąc e

wiele uwagi tej pilnej potrzebie etycznej (ż,23,3I).

Receptory 0piOidOwe

W 1954 r. wysunięto hipotezę o istnieniu ośrodko-

genatu mozg;- (5,29). W 1975 r. zespoĘ pod kierun-
kiem Simona(25), Snydera (26) i Tereniusa (28) oraz
Mańina w 1976 r. (16) potwierdziĘ obecność w ukła-
dzie nerwowym myszy i szczurów trzech typów re-
ceptorówpl, ó, których ligandami sąopiaĘ zwane obec-
nie opioidami egzogennymi. Aktualnie niektórzy au-
torzy wymieniająjeszcze podklasy tych typów recep-
torów opioidowy ch (ł, |t r, ó,, ó r, K r, rc r, rc r) (I7).

Identyfikacja receptorów opioidowych, znoszenie
analgezjipostresowej przeznalokson, stereospecyfi cz-
nego antagonistę opioidów oraz powodowanie hiper-
a|gezji, stwierdzanej niekiedy po zastosowaniu same-
go naloksonu, nasunęło przypulszczenie, że istnieją sub-
stancje endogenne imitujące dzińania opioidów egzo-
gennych twiĘące się z Ęm samymi receptorami opio-



idowymi, czyli będące ich ligandami. W kilkalatpóź-
niej otrzymano i wstępnie scharakteryzowano endo-
genne peptydy opioidowe (Endogenus Opioid Pepti-
des - EOP) o działanilbiologicznym imitującym dzia-
łania morfiny - alkaloidu fenentrenowego będącego
składową opium otrzymylvane go z soku nied ojr zaĘ ch
makówek rośliny Papaver somniferum. Alkaloidu bę-
dące go protoplastą pozo stałych narkotycznych leków
przeciwbólowych- czyli silnych analgeĘków Cox (2),
Hughes (12), Pasternak (20) i Terenius (28) wyizolo-
wali niezależnie od siebie następujące EOP: enkefali-
nę leucynową (Leu-ENK), enkefalinę metioninową
(Met-ENK) oraz a- iy-endorfiny (ryc. 1). Wszystkie
peptydy opi oidowe nazyw ane s ą endorfinami o d nazw
endo : endo(genne) wewnętrzne i (mo)rfiny: 6"iu-
łające analogicznie do morflrny. W skład endorfin
wchodzą:B-endorfina, enkefaliny oraz dynorfina i ka-
zomorfina. W cząsteczceP-endorfiny (B-LPH., n,) *y-
różniono łańcuchy o sekwencji aminokwasów a-en-
dorfiny (B-LPH., ,n) oraz7-endorfiny 1B-LPH", ,r) bę-
dące - jak się okazało - produktami degradacjiP-en-
dorfiny (23).

Ryc. 1. Struktura endogennych pepĘdów opioidowych (EOP)

Rozwój metod radioreceptorowych, radiokompety-
cyj nych or az farmako dynamic zny ch umożliwił iden-
tyfikację ponad 20 EOP zawierających w swej czą-
stęczce łańcuchy pentapeptydóq tj. enkefalin (3,21).
Według szkoły brytyjskiej (23) to właśnie Hughes i
Kosteriitz (12) jako pierwsi na świecie jńw I973 r.

wyizolowali dwa pentapeptydy zmozgtł które wyka-
zyw ały silną komp etycj ę ze śro dkami morfinop odob -
nymi w wysycaniu (wiązaniu) receptorów opioidowych
mózgu o cechach farmakologtcznych ściśle przypo-
minaj ących działania s amej morfiny. Izolac j a re c ept o -

ra opioidowego oTaz endorfin zostałauznanaza jedno
z największych odkryc w badaniach biologicznych od
czasów poznania właściwości przeciwbakteryjnych pe-
nicyliny (3).

58 (7)

Endogenne mO]finy

Endogenne peptydy opioidowe definiowane jako
p epty dy o dziaŁaniach farm ako 1 o gi c znych p o dobny ch
op ioidom e gzo gennym s ą ko dow anę przęz trzy r ożne
geny, których produktami są proopiomelanokortyna
(POMC, ,o,), preproenkefalina (prepro-ENK) oraz pre-
prodynorfi na $repro-DYN). Tak więc EOP w organi-
zmtę ludzi i zwierzą| podobnie j ak hormony lub neu-
romodulatory peptydow q wytw atzane sąprzęz oddzie-
lenie (odcięcie) aktywnych fragmentów od wielkoczą-
steczkowych prekursorów.

Klasyfikacia
W zależności od wym. rodzaju prekursora EOP dzie-

li się na:

- pochodne POMC, prekursora czynnika uwalnia-

falina),
- pochodne preprodynorfiny p o dw zgorzowej (dy-

norfina A i B, 1-neoendorfina, rimorfina),
- egzorftny będące zarazem endorfinami (kazomor-

finy mleka),
- endomorfiny (endomorfina- 1 i endomorfina-ż),
- nocyceptyna (orfanina).
W przypadku pierwszych trzech rodzin prekurso-

rów endogennych peptydów opioidowy ch zalw ażo -

no, że każdy z nich zaw ler a w swoj ej c ząste c zc e op io -

id oraz inne pepĘdy Tepeptydy zaw artę w cząsteczce
sązw lązane pr zęz s ąs i aduj ąc e z e s ob ą p ary aminokw a-

sów, które sąrównocześnie miejscęm działania enzy-
mu tnącego peptydy wielkocząsteczkowe (proteoli-
Ę czna fragmentacj a). Odkrywcy enkefalin (2 3 ), stwi er-
dzlli, żę w cząsteczce hormonu przysadkowego B-li-
p otropiny (B-LPH) p owtar zaj ąsię s ekwencj e met- en-
kefaliny (ryc. 1), W cząsteczce B-LPH stwierdzono
również obecność a-, B- i 7-endorfiny. Udowodniono
też to, że enkefaliny pochodzą z proólktów innych
genów, tj, wytwarzających proenkefaliny i prodynor-
finy. Sama POMC jest teżźródłemACTH, hormonów
stymulujących melanocyty (MSH) i B-endorfiny, ale
nie jest źrodłęmenkefalin. Ekspresja prekursorów biał-
kowych zmienta się istotnie w różnych tkankach i
strukturach mózgu, Proopiomelanokortyna i jej po-
chodne np. znajdują się głownie w przysadce i pod-
wzgórzu, a enkefaliny oraz ich prekursory w caĘm
o środkowlłn (oun) i obwodowym układzie nerwowym
(obun) orazw innych narządach,m.in. takich jakrdzeń
nadnerczy (2 3 ). B adania immuno fl uore s c encyj ne wy-
kazŃy,że peptydy tę otMich prekursory sąściśle zwią-
zanę ze sp ecyfi cznymi dla nich komórk amt or az z o d-
miennym charakterem procesów, ułatwiających ury-
tw ar zanię r ożny ch p eptydów z ty ch s amych prekur s o -
rów. Mo gą one równie ż znaj dow ać się w różnych tkan-
kach i obszarach mózgl.Beta-endorfina w mozglznaj-
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duje się głównie w neuronach dających projekcję z
podwzgórza do wzgórza otaz do pnia mózgu, podczas
gdy enkefaliny znajdują się głównie w małych neuro-
ńach wtrąconych w różnych obszarach mózgl (23).

Przedstawiciele rodziny peptydów są niezależnię
reprezentowani w genomie, ale różnicowanie ich może
również zachodzic przęz splisowanie genowe (gene

splicing) albo w czasię potransplacyjnych przemian
prohormonu (23).

Beta,endoilina
Beta-endorfina jest syntetyzowana w dwóch miej-

scach: przednim płacieprzysadki mózgowej, skąd jest
uwalniana do krwiobiegLl oraz w neuronach jądra łu-
kowate go p o dw zgór za (m u c l e u s arc u afu s hl,p 

9 
th a l ą-

m) skąó jóst rozprowadzana do niZej wymienionych
strukfur oun. Interesujące, że tw przysadce, i w jądrze
łukow aĘm p o dw zgór za równ o 1 e g Ie z P - endorfiną j e s t
syntetyzowana ACTH (23).

Dlże stężenta B-endorfiny stwierdzono w podwzgó-
rzu (jądro fukowate), jądrze pasma samotnego (nuc,-

leus ńcti solitaiĄ, wyniosłości przyśrodkowej, przed-
nim i pośrednim płacie oraz w osoczu. Mniejsze stę-
Zenia Śtwierdzono w śródmózgowiu, jądrach migda-
łowatych (nuclei amygdaloides), wzgórku dogrzbie-
towym pnia mózgu (colliculus dorsa]is trunci cerebrl)
oraŹ hipokamp ie. B eta- endorfi na wstrzyknię ta dożyl-
nie wykazuje słabsze działanię analgeĘczne niż po
wprowadzeniu domó z gowym. P rzęcho dzi ona b arierę
Wewlmozgt działa ośrodkowo. Oprócz oun znajduje
się ona również w obwodowym układzie nerwowym.
JeŚt tam ligandem receptora opioidowego klasy epsi-
lon. Obecńie klasyfikuje się ją jako ligand i agonistę
receptora klasy p (23).

Enkefalina
Opioidowy pentapeptyd enkefalina odkryto najpierw

j akofragment łańcucha preproenkefaliny w podwzgó-
tzu,przysadce i rdzeniu nadnerczy. Potem opisano ist-
nienie dwóch pentapeptydów Leu-ENK i Met-ENK
(I2, 2I). Duże stężenia ENK znajdują się w mózgu,
ale głównie wjego długich drogach zstępujących ze
śródhóz gowia do ro gów grzb ietowy ch r dzenia krę go -

wego (układ siatkowaty zstępujący hamujący nocycep-
cję). Najwięcej neuropepĘdów znajduje się jednak w
ciele prążkowanym (c otpu s, s tri atum : s tri op a l l i dum),
jego gałce bladej (globuspallidus), jądrze ogoniastym
(iucleus caudatus) oraz jądrze półIeżącym (nu9leus
a c c um b en s), glzku wę chowym (tu b erc ul um o ] fa c to -

rium), opuszkach węchowych (bulbus olfactorium),
przegrodzie(sepfu m),rdzeniukręgow).m,nadnęrczach
i splotach błony mięśniowej przewodu pokarmowe-
go, Znacznie niższę stężenia stwierdzono w śródmóz-
gowiu, hipokampie i korze móżdżku (tab. 1). P$ę!ą-
liny sąligandam] opioidowego receptora typu ó (23).

Dynoiliny
Dynorfiny w swym łańcuchu aminokwasowmza-

wieraj ą sekwencj e Leu-ENK. Są fragmentami prepro-
dynoifiny. Według niektórych autorów sąto - pozaP-



klasypł w mózgu szczlra i człowieka (11). Endomor-
finy działają antynocycepcyjnie na wysokoś ctrdzenta
kręgowego i wykazują silne, silniejsze niż morfina
przeci:wdziałanie bólowi występującemu pod wpły-
wem bodźca normalnie nocycepcji nie powodujące-
go, czyli znosząalodynię u szczurów poddanych za-
biegowi zmtńdżęnia nenł,u kulszowego. Wyniki te
sugeruj ą możliwość zastosowania endomorfin w bar-
dzo zrożntcowanej terapii bólu neuropatycznego (żż).
Ob i e endomorfiny o trzyman e j ttż zo stały s yntetyc zni e
przęz Gezę Totha w Centrum Badań Biologicznych
Węgierskiej Akademii Nauk w Szeged. Wcześniej
stwierdzono antynocycepcyj ne dzińante endomorfi n
w 2 min. po iniekcji, utrzymujące sięprzez okres 10-
15 min., u myszy. Stosowane intratekalnie u szczurów
powodowaĘ maksymalnąanalgezję w 15 min. po in-
iekcji, ale przez czas przekaczający I20 mtn. (ż2).
Różnice te mogąwynikać z gatunkowej odmienności
w metaboltzmie peptydów. Obwodowe działantę na-
czyniowe endomorfin wyraża się 2 min. tch rozszę-
rzęnięm w skórze ogona w następstwie hamującego
działania substancji na ośrodek naczynioruchowy, a
przez to równi eż zmianą reakcj i na czynnik uszkadza-
jący tę skórę, np. ciepło. Te działania sercowo-naczy-
niowe endomorfin są konsekwencją ich przechodze-
nia do układu l<rĘenia - a następnie do mózgu z
miejsca inlekcji (22).

Odkrycie tych dwoch, nowych, endogennych, wy-
biórczych agonistów receptora p-opioidowego jest
sprawą o dużej doniosłości , gdyż możę pozwolić na
poznanie anal getyków o mni ej s zy ch wŁaściwo ś c iach
lzależntających i o znaczfiIe silniejszym od morfiny
działaniu w terap i i b ó 1 ów n europ aty c zny ch (22) .

Nocyceptyna/oilanina FQ

Nocyceptynal orfaninaFQ zidenĘfi kowana w ostat-
nim czasie jako silny endogenny agonista receptora
ORLl budowąłańcucha jest ściśle związana i podob-
na do dynorfiny A (ryc. 1). NocycepĘna/orfanina FQ
nie jest ligandem klasycznych receptorów klasy pr, ó
czy K. W ostatnim czasię wyizolowano też receptor
orfaniny nazwany ORLl, ściśle przypominający zna-
ne receptory opioidowe powiązane zbtałkiem G, Re-
ceptory te określono badaniem homologicznym biblio-
teki mózgu cDNA. Szczegółowe badania pepĘdów w
ekstraktach mozgujako możlilvych ligandów dopro-
wadziły do identyfikacji dotychczas nieznanego neu-
ropeptydu, nazw anego przęz Meuniera i wsp. ( 1 8) no-
cycep§ną a jej działania biologiczne pozostawaĘ nie-
znanę. Dotychczas jeszcze nie sklonowano genu bez-
pośredniego jej prekursora, choć rozwlązanta tej kwe-
stii są bliscy Henderson i McKnight (23). Zadęn z I0
znanych peptydów opioidowych nie wlązaŁ się z re-
ceptorem ORL. Nocyceptynę bowiem zidentyfikowa-
no jako endogennego liganda nowego btałka podob-
nego do receptora opioidowego (OpioidReceptor-Like
Protein-ORl). Opisany już łańcuch nocyceptyny nie
wydawał się dtuższy od orfaniny, ale do tej pory jest

jeszcze słabo poznana czynnośó układu nocyceptyna/
orfanina. Nazwa nocyceptyna pochodzi stąd, że po
wstrzyknięciu jej do mózgu powoduje hiperalgezję
(nasilenie nocycepcji), a więc działa przeciwnie niż
pozostałe peptydy opioidowe. Późniejsze prace dowio-
dły, że jej wpływ na nocycepcj ę j est bard ziej złożony i
żę może ona dziaŁać w innym kierunku (9). Rola no-
cyceptyny w przekaźnictwie moze nocycep§wnym nie
jest jasna. Dokomorowe jej iniekcje, jak wspomnia-
no, powodują hiperalgezję oruz alodynię. Eliminują
tęż działanie anal getyczne morfiny. Sto sowanie s ame -

go naloksonu nie znosiło dztałanianocyceptyny. Z dru-
giej zaś strony, intratekalne iniekcje maĘch dawek
nocyc epĘmy/orfaniny FQ powoduj ą alo dynię, zaś dużę
j ej dawki działaj ą już analgety cznie (3 2) . Intratekalne
iniekcje nocyceptyny/orfaniny FQ nie zapobtegały
działanllanalgeĘcznemumorfi ny,wprzeciwieństwie
do iniekcji dokomorowych. Wprawdzie nie do końca
wyj aś ni o ne s ą me ch ani zmy tak r ó żny ch działań no cy -

, ceptyny po iniekcji dokomorowej w porównaniu z
działaniami po iniekcji intratekalnej, ale sugeruje się,
że rcceptor ORLl możebyc kolejnym receptorem, z
którym mogą się wiązać |ekiprzeznaczonę do terapii
uporczywego bólu. To ostatnie stwierdzenie wydaje
się byó języczkiem u wagi w perspek§wicznym, spe-
cyftcznym leczeniu bólu u zwierząt i ludzi.

Gen prepronocycepĘny podlega transkrypcji głów-
nie w mozgLl i rdzeniu kręgowym. Jedynym obwodo-
wym organem ekspresji tego genu sąjajniki (18). Hy-
brydyzacja przy zastosowaniu sondy molekularnej
przeprowadzona na skrawkach mozgu szczlra lub
myszy in situ wykazała regionalne rozmieszczęnie
mRNA swoistego dla prepronocyceptyny, rożne od
lokalnego rozmięszczenia prekursorów peptydów

ekspresjamRNA
imożdżku, struk-
em ekspresji dy-

norfiny lub enkefaliny (32),

Receptory i rozmieszczenie nOcyceptyny/O]faniny F0

Wy s oki e go stopni a zagęszczeni e mi ej s c w tązania
nocyceptyny stwierdza się w korzę mózgu, jądrze
przykomorowym w zgórza, kompleksie j ąder mi gda-
łowatych, j ądr ze nadskr zy żowani owym, w zgór zu
przyśrodkowym oraz jądrze ciała kolankowatego
przyśrodkowego (32). Barwieniem immunofluore-
scencyj nym potwierdzono obecność licznych skupień
nocyceptyno-immunoreaktywnych włókien nerwo-
wych w zwojach i zakończeniach każdego z czuc:o-
wych pni nerwu twarzowego, jądrach szwu, miejscu
sinawym oraz istocie szarej śródmózgowia, amygda-
Ia, uzdeczce, okolicy podwzgórza otaz polach prze-
grody u myszy i szczltów (32). W grzbietowym od-
cinku rdzenia kręgowego szczrJra stwierdzono 64I
fmoli immunoreaktywno ś ci p odobnej no cyc eptynie/
mg ' białka, podczas gdy w części brzusznej rdzenl,a
ilości te mieściły się poniZej czułości metody wyno-
szącej 11 fmoli/mg ' białka. Wysokiego stopnia re-



dla ogołu głosem.
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