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W arsenale lekow analgeĘcznych dla ludzi i zwlę-
rzątznajdują się środki o działantu agonistycznym na
sp e cyficzne re c eptory opio idergic zne zlokaltzowane na
r óżny ch poziomach o śro dkowe go układu nerwowe go
(oun) tzw. opioidy endo- i egzogenne (I7,18) oraz
nie sp ecyficzne śro dki o działaniu przeciw zapalnym,
prz ei iw świądowym, prz e c iwal e r gicznym, prze ciw-
wysiękowym i przeciwuczuleniowym (Non Steroidal
Antiinfl ammatory Drugs - NSAID's) oraznieopioido-
we środki o działaniu przeciwbólowym typu agonis-
tów receptoraar-adre
powszechnte, że najb
bolu są leki o działantach
rzystną cechą- zwŁaszczaw zwa|czaniu bólów chro-
nicznych - jest narastanie opomości (tolerancji) wy-
magaj ąc ej kas kadowe go zwi ęks z ani a dawki analgety -

ku Óraz lekozależności, czyli fizycznej i psychicznej
konieczności sięgania po ten specyfik.DĘy się zatem
do czynienia wszystkiego co mozliwe, by zapobiec
występ owaniu tych niekorzystny ch działan niep o zą-
danych narkotyków o działaniu przeciwbólowym
a pr:zez to też do zmniejszęntakosztów humanitarne-
gó postępowania w leczeniu bolu u pacjentów z bó-
Gm chroni cznym, zwłaszcza w medycynie paliatyłv-
nej (31). Analizę zjawiska rozpoczęto od molekular-

oprócz
strzeni
szato s

w którego wyniku nasila się synteza i uwalnianie me-
diatoróu, czlcia bólu (25).

Fleckenstein (25) udowodnił, że w różnych tkan-
kach ludzi i zwierząt znajdująsię napięciowoza\eżne



neuralnych oraz ekspresję genów (30). Jednakże kon-
kretne role dla każdego z osobna łpow kanałów nie
zo staĘ dokładnie okre ślone.

Bardzo pomocne w poznawaniu ró1 ftzjologtcznych
napięciowozależnych kanałów Ca2* okazńy się spe-
cyficzne blokery receptorów tych kanałów. Blokery te,
zwane antagonistami kanałów wapniowych albo an-
tagonistami C**, to terminy często stosowane zastęp-
czo dla leków hamującychraczej bierny przepływ jo-
nów Ca2* przęzjego kanaĘ w błonach plazmatycz-
nych do komórki niż wewnątrzkomórkowę dzińania
tego jonu. Wśrod inhibitorów napięciowozależnych
kanałów Ca2n blokujących wchodzenie (entry) jonow
Ca2* do światła kanałów i hamowanie przepĘwu wol-
nego prądu wapniowego znajdująsię substancje nale-
żące do zupełnie różnych grup chemicznych. Są to
pochodne dihydropirydyny (nifedypina, amlodipina,
azodipina, darodipina, felodipina, lerkanidipina, nikar-
dipina, nimodipina, niwaldipina, riodipina, riosidipi-
na), pocho dne fenyloalkilaminy (werapamil, anip amil,
emopamil, falipamil, gallopamil, ronipamil, tiapamil),
p o cho dne b enztiazepiny ( di lti az em, klenti a zem) or az
leki inne (bepridil, cinnańzyna. fendilina, flunanzina,
karoweryna, Iidoflazyna, mibefradil, perheksylina, pre-
nylamina) (36).

Agoniści opioidowego receptora klasy p (morfina,
kodeina, oksymorfon, dekstrapropoksyfen, metadon,
peĘdyna, etońna, fentanyl, sufentanyl) wykanjąIicz-
ne w ńnę działania. J ako bar dzo skuteczne analgety-
ki, działająjednakże depresyjne na oddychanie, Dane
z piśmiennictwa - niektóre sprzęczne - wskazują na
to, że zwtązkipowodujące blokowanie kanałów Ca2*
mogą zmieniaó oba te działania analgetyków. Doko-
morowe (i.c.v.) wstrzyknięcie jonów Ca2* u myszy
zmniejsza analgezjęopioidową (16). Poza Ęm anal-
gezj ę morfinową zwiększano sto s owaniem blokerów
kanałow Ca2* typu L: diltiazemu,fll,1naryzyny, nikar-
dypiny orazwetapamilu u myszy w teście gorącej pĄrt-
ki (hot plate) (4). Inne wyniki sugerowĄ wpływ blo-
kady kanałów Ca2* na rozwój tolerancji na działantę
przeciwbólowe sufentanylu (8, 9).Dane te wskazują
że analgezja spowodowana pobudzeniem receptora
opioidowego klasy p moze być zmienianaprzezC**,
ale nie było danych wskazujących na mozliwość ist-
nienia podobnych interakcji pomiędzy blokowaniem
kanałów C** i analgezjąpowodowan ąprzezinne leki.

Carta i wsp. (3) opisali, że nifedypina - bloker ka-
nałów C** -nię zmieniahamującego wpĘwu morfi-
ny na oddychanie, co określono na podstawie analizy
gazowej krwi u ludzi. Z drugiej strony, nimodypina
zwiększahamowanie oddychania wyłvołanego sufen-
tanylem agonistą p-opioidowego receptora przy sto-
sowaniu pneumotachografu u kotów w znieczuleniu
ogólnym (10) oraz pleĘzmografu u szcnlrow (29).
I przeciwnie, werapamil znosił depresyjny wpływ mor-
finy na oddychanie (35). Pozostaje ciągle niewyjaśnio-
ne to, jak blokery kanałów Caz* typrlL współdziałają
z opioidami w ich wpływie na oddychanie, bo diltia-

zem wstrzykiwany i.m. w dawkach wynoszących 10,
ż0 oruz 40 mg.kg t m.c. potencjalizował- proporcjo-
nalnie do zastosowanej dawki - siłę analgeĘcznego
działania morfiny oraz wydłuz ał i stotni e czas trw anta
analgezjiz60-90 do 180 min. u małp w teście ł\rycią-
ganiaogona zwody o temp. 50"C. Stosowanyw daw-
cę 40 mg.kg ' m.c. zwiększał o około 0,5 jednostki
1o garytmicznej siłę przeciwbólowe go działanta mor,
finy i heroiny. Dawkę skuteczną- EDrn - morfiny ob-
niżał4,35 raza,ahgrotny 3,51 raza.Dtliiazem nię zmie-
niaŁ działah morfiny ani heroiny w teście z lżyciem
wody o temp. 55'C (21). Dtltiazemw tych badaniach
jako bloker napięciowoza\eżnych kanałów Ca2* typu
L - ktory nie posiada własnego działania analgetycz-
ne g o - wykazlr,va ł w ybiór c ze dziaŁanię zwi ększ aj ąc e
przeciwbólowe efekty morfiny oraz hęrotny. Nie
zw ięks zaŁ działanta analgety c zne g o sp e c y ftc zny ch
agonistów receptora p-opioidowego takich jak fenta-
nyloraz etonitazen ani częściowego agonisty recepto-
ra p-opioidowego, jakim jest nalbufina, ani też ago-
nisty receptora rc-opioidowego, jakim jest U 50,488,
ani nieopioidowej klonidyny. W innej pracy te same
dihydropirydyny stosowane i.p. w dawkach 0,3-1,0
mg.k5' m.c. u szczulraw teście wyciągania ogona nie
działały analgeĘcznie, Zastosowane w ww. dawkach
na 15 min. przed iniekcjąwybtorczych agonistów re-
ceptorów rc (U 50,488H, PD Il7.302, U 69.593) po-
tencj alizow aĘ działania analgeĘ czne a goni stow ( 1 3 ).
D iltiaz em n te zmięniał równiez siĘ depre syj ne go dzia-
łania morfiny otazheroiny na oddychanie u maĘ (2 1),

Udowodniono, ze doukładowa iniekcja blokerów
kanałów C a2* p oten cj alizuj e analgezj ę morfinową
u myszy (4, 6,7,38, 40), szcntrów (22) i ludzi (11,
I2). Poza tym doośrodkowe (centralne) stosowanie
blokerów kanałów Ca2* typu L równiez potencjalizo-
wało przeciwbólowe dzińania morfiny l gryzoni (6,
7, 23) wskazując, ze blokery kanałów Ca2n typu L
współdziałająz morftną w oun w potencjalizowaniu
poopioidowej analgezjt.IJ gryzoni nie ogranicza się
ta interakcja tylko do morfiny, jakkolwiek zatówno
analgezja pofentanylowa, jak i po stosowaniu sufen-
tanylu byĘ zwiększane nimodypin ąu szcnx ów w te s -

tach wokali zacji oraz wyciągania ogona (tail-flick) ( 1 0,
14). Z drugiej strony Selyer i wsp, (3 3 ) opisali, że w e-
rapamil- inny bloker kanałów Caz* typltl- - w teście
gorącej pĘtki u myszy potencj altzowń działaniaprze-
ciwbólowe morfiny, częgo nie czynlł w odniesieniu
do metadonu aniteż do propoksyfenu.

WyjaśniĘ to badania na ludziach. W leczeniu bólu
przewlekłego u ludzi morfiną zastosowanie nimody-
piny - antagonisty kanałów Ca2* typuL - zapobtegało
konieczno ści zwiększania dawki morfiny or az p ozw o -

liło na zmniejszenie koniecznej dawki dziennej mor-
finy (3I,32). Stężenia morfiny i jej metabolitów (3-
i 6-glukoronidów) w srrrowicy nie zwiększĄ się (32).
P o dobne zwi ęks z eni ę działania analgety c zne go mor-
finy stosowanej jednorazowo z nifedypiną stwierdzo-
no w b adaniach do świa dczalny ch na ludziach (3 ) . Ro c a



i wsp. (28) Ęmczasem nie stwierdzili zwiększonego
dzińania analgeĘ czne go morfi ny sto s ow anej z nimo -

dypinąw początkowym stadium leczenia bólu nowo-
tworowego. Tak więc, istnieje w literaturze przedmio-
tu istotna kontrowersja co do charakteru specyficznoś-
ci interakcji pomiędzy blokerami kanałów C** a dzia-
łaniami opioidów. Wśród róznic, które mogąbyć istot-
ne, a które nie zostały jeszcze należycie opracowane,
znajdująsię: wrazliwość gafunkowa na lek, typ blo-
kowanego napięciowo zależnego kanału Ca2t, j edno-
razowę lub przewlekłe stosowanie lekow oraz sposób
określania analgezji. Poza tym jest bardzo mało infor-
macji doĘczących tego, czy inne działania opioidów,
takie j ak np, hamowanie oddychania byĘ równocześ-
nie określane.

Poszukiwanie mozliwych mechanizmów działanta
§ch leków te stowanych na małp ach w ykazało, z e di l -
tiazempotencjalizującdziałaniaanalgeĘczne jedynie
morfiny i heroiny a pozostając bez wpĘwu na powo-
dow anąprzęz nie depresj ę oddechową zwiększa stę-
zenia specyftcznych metabolitów morfiny i heroiny
w mózgu zwietząt. MetaboliĘ te mogĘby dziaŁaó na
podtypy o śro dkowych receptorow opioide r giczny ch,
które p o śre dniczą p o op i o i dow ęmu działaniu anal g e -

tycznemu, a nie depresji oddechowej (21). Jednym ze
zwtązków, które mogą takdztałaćjest morfiny 6-glu-
kuronid. Jest on metabolitem zarówno morfiny, jak tez
heroiny u maĘ, ale nie jest metabolitem innych row-
no'c7eśnie badanych środków o dztaŁanll analgetycz-
nyń, takich jak: fentanyl, etonitazen, nalbufina,
9 50,488 czy klonidyna (2I, 27). Sądowody na brak
depresji oddechowej po stosowaniu tego metabolitu
u ludzi, określanej napodstawie pomiarupręmości ga-
zów we kmi (39), ale jest to znacznte silniejsze dzia-
łante analgetyczne niż działanie analgetyczne samej
morfiny, gdy związek podano doośrodkowo myszom
(24). Jeśli zwiększa się mózgowe stęzenie morfiny
6-glukuronidu, to byc może jest to następstwem
zmniejszenia tempa jego eliminacjt z tkanki mózgo-
wej, a nawet niskie stęzenia przyplJszczalnego meta-
bolitu mo gą być skuteczne w potencj alizow anhl dzia-
łaniaanalgeĘcznego morfiny. Chociń Santillan i wsp.
(32) nie stwierdzili zwiększonego stęzenia morfiny
6- glukuronidu w surowicy pacj entów otrzymuj ących
zespół leków złożony z morfiny i nimodypiny, to stę-
zenie osoczowe moze nie odzwierciedlać małego, ale
klinicznie w ażne go, zwiększenia o środkowe go stęze -

nia tego metabolitu (21).
Mozliwy do wyobrazenia mechanizm, poptzez kto -

ry dlltiazem mógłby nasilió zatrzymywanie morfiny
6-glukuronianu w ośrodkowym układzie nerwowym
to na zasadzie współzawodnictwa (kompetycji) tych
dwóch związków jako substratów P-glikoproteinowej
pompy NP -zależnej zaangażowanej w transporcie
(przerntcaniu) substancji. Chociaż dlltiazem nie wy-
daje się substratempompy P-glikoproteinowej, to inny
bloker kanałów Ca2* typu L, jakim jest werapamil,
posiada taką cechę (33), Morfiny 6-glukuronid (15),

morfina oraz inne opioidy (2) są równiez substratami
dla tej pompy, sugeruj ąc, że tnterakcja pomiędzy tymi
zwtązkamt mogłaby ułatwiać zwiększenie ośrodko-
wych stęzeń morfiny 6-glukuronidu po zastosowaniu
połączehmorfiny czy heroiny z dtltiazęmęm.

Wprawdzie hipotezatamoże się odnosić do wyjaś-
nienia wynikow Kishioka i wsp. (21) uzyskanych
u mĄ, to nie wyjaśnia ona, w jaki sposób u gryzonl
blokery kanałów Ca2* typu L zwiększają analgezję
pofentanylową ani tężnie wyjaśnia sprzęcznych wy-
ników na temat interakcji morfiny i blokerów kana-
łów Ca2* u ludzi. Hipoteza ta winna być opracowana
w niedalek tej przy szłośc| Szczególnym przedmiotem
zainteresowania winien byó pomiar stężeń morfiny
6-glukuronidu w płynie mózgowo-rdzeniowym po za-
stosowaniu morfiny w obecnościibez stosowania dil-
tiazeml, Wyniki Kashioka i wsp. (21) wskazują że
s iłę prze c iwb ó lowe go działanta morfi ny mo żna zwi ęk-
szyć równoczesnym stosowaniem diltiazemu, Diltia-
zemnię zmtęniahamujących działah morfiny i hero-
iny na o ddychanie. Sugeruj e to, że dllttazem mo że by ó

skuteczrym lekiem pomocnicąrm w terapii bólu, w sy-
tuacjach, w ktorych dziaŁanianiepożądane analgeĘków
na oddychanle sąszczególnie istotne, azwłaszcza gdy
s ą niebezpi ecznę dla utrzymania p acj ent a przy ży ciltt.

W podsumowaniu należy stwierdzió, żę ta znana od
wielu juz latrodzinaleków hipotensyjnych i przeciw-
dusznicowych, j aką stanowią antagoniści napięciowo-
zależnychkanałów wapniowych jawi się też od kilku
już lat j ako grup a l eków o działanirl w sp omag aj ącym
analgeĘcznym. Pomocna w zwiększanill siĘ działa-
nia przeciwbólowego analgetyków opioidowych za-
pobiega rozwojowi tolerancji na te narkotyki, a przęz
to też kaskadowemu zwiększanil ich dziennych da-
wek. Zmni ejszając wymaganą dobową dawkę analge-
tyków antagoniśct ci obniżają koszty Lęczęn7a oraz
zap ob ie gaj ą lzale żnieniu o d narkotykow. S t anowi ą
więc grupę leków godną polecenia w terapii bólu.
Mimo że same, per se, nie działająanalgeĘcznie, to
w warunkach b ólu kliniczne go p otencj alizuj ą działa-
nia narkotykow opioidowych (II,I2). Wprawdzie nie
jest to ich głównym dziaŁanięm terapeutycznym to
w skutkach okazywać się moze ratującym życie oraz
zno szącym cierpienia u leczonych.

Z przeprow adzonychprac własnych w;mika, że do-
komorowe stosowanie antagonistów napięciow ozalęż-
nych kanałów Ca2* typu L w dawce 1 i/lub 2 mg in
toto na 10 min, przed doświadczalnym prowokowa-
niem bólu wisceralne go przez rozszerzanie ściany
dwunastnicy u owcy zapobiegało objawom zachowa-
nia nocyceptywnego, takim jak: hamowanie motoryki
żołądka,ruchy głowy, stękanie, tachykardia, hiperwen-

ĘIacj a or az zw tęks z aniu stęz eni a koĘz o lu i kate cho -

lamin we krwi obwodowej jako indykatorów bólu
o stre go ( 1 9), Literatura przedmiotu nie zna doĘ chczas
takiego sposobu postępowania,by w warunkach eks-
perymentalnego bólu ostrego stosować samego anta-
gonistę kanałów Ca2- (20) bez posługiwania się anal-



getykiem o działanil narkotycznym, jak to cąmiono
doĘchczas w inne go r o dzaju nocyc ep cj i. Przydatno śc
takiego postępowania wynika z biomolekularnego
mechanizmu zarówno nocycepcji - polegającej m.in.
na nasilonym uwalnianiu transmiterów czucia bólu
w wyniku zmasowanego wewnątrzkomórkowego
uwalniania jonów wapnia- jak tez hamowaniu wcho-
dzęntajonów wapnia do światła kanałów oraz zapo-
bieganiu uwalniania transmiterów przekażntctwrr czu-
cia bólu prz ez antagonistow tychze kanałow. Fenomen
zjawiska polega naĘm,że antagoniści kanałów wap-
niowych wykazują swe działanta analgeĘczne w wa-
runkach zwiększonej depolaryzacji tych kanałów przez
bodziec nocyceptywny a nie w stanie ich spoczynku.

Nimodypina i werapamtlznoszą a nifedypina wy-
kanljej edynie tendencj ę do obniżania pomorfinowej
aktywności psycholokomotorycznej. Te leki hamują
roz,łvój, a nie ekspresj ę wrażliwości morfinowej u zwie-
rząt (40).

Należy też podkreśIić, żę przewlekłe stosowanie
leków omawianej grupy u ludzi w leczeniu nadciśnie-
nta tętniczego oraz angina pectoris może zwtększyc
zachorowaln ośc oraz śmiertelność w przypadkach cię-
kich zabwzeń czynności serca (l) oraz spowodować

ryzryko doĘczące przypadkow choroby wieńcowej ser-
ca, nowotw orzenia i krwawień (5, 26).
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