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Vercpamil centla! inhibition ol jeiunal pain in sheep

Summary

The influence of disadvantageous effects of duodenal distension (performed with a rubber balloon filled
with 40 ml water - DD40) was investigated in this study. The effect in sheep was the atony of the forestomach
at the first performance of DD40. While under general anaesthesia the animals had intracerebroventricularly
cannula inserted into the lateral ventricle and duodenal fistula, as well as the rumina| fistula. A five-minute-
-long duodenal distension (DD40) caused an immediate and complete inhibition of reticulo-ruminal contr-
actions, as well as nociceptive symptoms behavior, hyperventilation and tachycardia. Verapamil as such did
not change the reticulo-ruminal motility, general behavior and clinical symptoms, but i.c.v. infused 10 min
before DD40 at doses of 1 and/or 2 mg in toto prevented all signs of reticulo-ruminal disorders, as well as
nociceptive general behaviors and clinica| symptoms.
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Werapamil (fenyleĘlalkilamina), bloker napięcio-
wozależnych kanałów wapniowych łpu L (podobnie
jak dlltiazem czy nifedypina) należy do IV grupy le-
ków przeciwarytmicznych, które hamują selektywnie
wejście jonów Ca2* do światła wolnych kanałów wap-
niowych bramkowanych napięciem t rozszerzająkapila-
ry (4),Są środkami z wyboru do leczenia ciężkich po-
staci ostrych tachykardii nadkomorowych, działając
silnie hamująco na przewodzenie węzła przedsionko-
wo-komorowego w sercu. Pozatym silnie rozszerzają
tętnice wieńcowe, powodując hipotensję w hiperten-
sji układowej. Werapamil może tęż znosić migotanie
przedsionków u psów, stanowiąc alternatywę dla chi-
nidyny (5).

Opr ócz działań kardiolo gic zny ch werapamil oraz
przedstawiciele innych grup chemicznych antagonis-
tów napięc iow ozależnych kanałów wapniowych typu
L, jak nifedypina (pochodna dihydropirydyny) czy
di lti az em (p o c ho dna 1, 5 -b enz o ti azeptny), zw iększaj ą
przeciwbólowedziałaniamorfiny(I5).Zapobiegająteż
rozwojowi zalężności morfinowej oraz wystąpieniu
zespołu abs§mencyjnego (1, 18) zarówno u ludzi, jak
iuzwierząt(20,22). Leki te samę per sewykazywaĘ
działaniaprzeciwbolowe na modelu bólu przewlekłe-
go typuneuropaĘcznego u gryzoni. Jednakżę działały
słabo analgeĘcznie lub wcale na modelu bolu fazo-
w e g o (2 0 ). Werap amil or az flunary zyna działaĘ pr ze -

ciwbólowo w teście gorącej płytki u myszy (27) za-
równo po zastosowaniu obwodowym, jak i ośrodko-
wym (15, 16). Zatem dziaŁanie przeciwbolowe anta-
goni stów nap ięc i owo zależny ch kanałów C a2 

* mo żę nię
byc działaniem bezpośrednim na receptory opioido-
we, lecz wynikać z ośrodkowych roli Ca2* w trans-
misji czucia bólu (20).

Duże z gęs zczenię nap i ęc i o w o zale żny ch kanałó w
Ca2*, regulowanych potencjałem błonowym i o dużej
selektywności, stwierdzono w błonach komórek mięś-
niowych somatycznych, serca, mięśni gładkich (w łm
przewodu pokarmowego), komorek gruczołowych
oraz neuronow. Zjawisko depolaryzacji błony viaprąd
wapniowy przęfvarzane jest w reakcje komórkowe (6).
Verapamil i inne środki hamujące kanaĘ wapniowe
typu L, np. z grupy dihydropirydyny (nifedypina, ni-
ntodypina, lerkadipina) silnie blokują uwalnianie epi-
neĘny (E; dawniej nazywanej adrenaliną) z komó-
rek chromafi nowych r dzęnta nadnerczy oraz substan-
cji P (SP) z komórek zwojowych rdzęnia kręgowego
(14), co możęmieć wazne znaczeniew działaniuczyn-
nika no cycepĘwne go. Sugeruj e to, że w Ę ch przypad-
kach uwalnianie epineĘny jest wyzwalane przez jony
C** napĘw ające kanałami wapniowvmi (2 3 ).

O stry bo 1 j elitowy p owodowany r o zciryaniem ścia-
ny dwunastrr icy bar dzo silnie pobu dza oś podw zgorzo -
wo-przysadkowo-korowo-nadne r czow ą (uwalnianie
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kortyzolu; 9) oraz współczulny układ rdzeniowo-nad-
nerczowy (uwalnianie katecholamin; 12). Mając to na
w zgl'ędzie, zdecydowano sprawdzić o śro dkową kom-
p onent ę ana|geĘ czne go dzińani a werap ami lu u o wcy
w teście mechanicznego rozciągania ściany dwunast-
nicy imiĘącego kolkę jelitową tym bardziĄ, żę nie
napotkano w piśmiennictwie pracy trakĘącej o takim
działanlu leku u przeżuwaczy. Dostępność tego blo-
kera do |eczęnia kardiologiczne9o sprawia, żę zasto-
sowanie go w zwalczafilu bólu wisceralnego wydaje
się jak najbardziej zasadne, tymbardziej, że związkt
te go typu u zw terząt normotensyj nych p owo duj ą ni e-
ziaczną,jeśli w ogóle, hipotensję (24).

Materiał i metody

Przygotowa nie zwier ząt Doświadczenia przeprowadzo-
no na 6 dorosłych owcach, mieszańcach, samicach (o masie
ciała 32-38 kg). Zwierzęta przygotowywane do zabiegu im-
plantacji kaniul oraz do rejestracji mechanograficznych były
pozbawione dostępu do pokarmu przez24 h, pojone ad libi-
tLlm, wprow adzane w stan pentobarbitalowej anestezji (Vet-
butal-Biowet, 20 mg.kg' -,",), w czasie której implantowa-
no dożwaczową kaniulę silikonową. Silikonową kaniulę
wkształcie litery T (średnica zewnętrzna 21 mm), umiesz-
czano w tym samym znieczuleniu ogólnym w dwunasfiricy
(12 cm od odźwiernika), Następnie implantowano stalowąnie-
rdzewnąkaniulę o długości29 mm i średnicy 2 mm (kaniula
prowadzapa) do komory bocznej mózgu (i.c.v.) wg uprzednio
opisanej szczegółowo metody (3). Po powrocie zwierza! do
stanu sprzed znięczulenia ogólnego, umieszczanoje w poje-
dynczych boksach (lub klatkach metabolicznych) o stałej tem-
peratutze (18-20'C) na 10 dni przed planowanym ekspery-
mentem. Zwterzęta miały stały dostęp do siana i wody oraz
paszy treściwej (1 x dz.,200 g) z wyjątkięmżh przed i w
czasie trwania eksperymentu.

Rej estracj a mechano graflczna sku rczów pierwotnych
żwcza. Zmiany ciśnienia wewnątrz dogrzbietowego worka
żw acza, zachodzące w czasie skurczów żw acza rejestrowano
na papierze (ruminogram) metodą balonikową przy zastoso-

Tab. 1. Objauy towarzyszące rozszerzaniu dwunastnicy przed i po i.c.v. infuzji werapamilu w dawce 1 mg in toto (tj. + 25 Pg.k5'
m.c.; n:6)

waniu elektrycznego rejestratora tensometrycznego (COMT
o/Białystok, PIT 212). Częstość skurczów żwacza określano
na rumin o gram ach w przedziałach 5 - 1 0- 1 5 min., przed, w trak-
cie (5 min,) orazI20 min. po rozszęrzęniudwunastnicy 40 ml
wody (DD 40) o temp. ciała umieszczanej w gumowym balo-
niku o długości 10 cm.

Sposób prowadzenia doświadczeń. Doświadczenia wy-
konano w 4 etapach na nienakarmionych zwierzętach. Eks-
perymentyprowadzono w 6 powtórzeniach (n- 6) W I eta-

pie eksperymentów, po _umieszczeniu zwielzęcia w klatce
i trwającej 60 min, kontrolnej rejestracji aktywności rucho-
wej żwacza, zwierzętom infundowano i,c.v. w ciagu 1 nin.
100 pl 0,9% roztworuNaCl, po czym rozpoczynano pobiera-
nie próbek krwi w trakcie ciągłej rejestracji aktywności mo-
torycznej narządu wg schematu: -30, 0, 5, 10, 15,20, 30, 60
i 120 min. (do arraliz biochemicznych). W II etapie badań, po
60 min. kontrolnej rejestracji aktywności ruchowej żwacza,
zwierzętom infundowano i,c.v. 1 mg werapamilu w 100 pl
0,9% NaCl, W III etapie badań, po 60 min. rejestracji aktyr,v-

ności skurczowej żwacza balonik napełniano wodą o temp.
38'C w objętości 40 ml (DD 40), w czasię 20 sekund, i to
r ozszerzenie ś ciany dwun astnicy utrzymyrvan o przez 5 min .,

pobierając próbki krwi do ana7iz wg schematu podanego
w I etapie pracy. Rozszerzanie ściany dwunashricy prowadzo-
no zawsze w 30 min. po rozpoczęcfu3. fazy mioelektryczne-
go zespołu migującego (MMC), który rozpoczynał się około
godziny 9.30 rano (8). W IV etapie powtorzono schemat po-

stępowania, rej estracj i oraz pobierania krwi z etapl II, z tym
wyjaJkiem. że na I0 min. przed epizodem 5 mln. DD, 6 zwtę-
rzętom infundowano w ciągu l min. i.c.v. werapamil w dawce
1 mg w pierwszej opcji a w drugiej serii zwierzęta olrzylny-
wały dawkę 2 mg in toto. Eksperymenty prowadzono w opar-
ciu o przepisy międzyrrarodowe (1) oraz krajowe dotyczące
ochrony zwterza! (26) na podstawie zgody lll Lokalnej Ko-
misji Etycznej (Nr 9/200 1 z dnia 1 ] .0 1 .200 1 ). P o zakohcze-
niu doświadczeń zwierzęta wykorzystywano do testowania
przeciwstles owe go działania lekow.

Ob s erwacj e kliniczn e i bahawioral ne doty czyły okreś lani a

zmian w liczbie oddechów, skurczów sęrca oraz objawów
zachowania, takich jak: beczenie, moczenia, defekacje, po-
kładanie się, wspinanie itp, (tab. 1).
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Objaśnienia: brak reakcji; -| sporadyczne; 2+ dość częste; 3+ częste; 4+ bardzo częste



Tab.2. Porównanie działania infundowanego i.c.v. werapamilu w dawce 1i2 mg in toto na liczbę skurczów czepco-żwaczal
/5 min. w czasie i po 5 min. DD40 w porównaniu z kontrolą (n:6)

Kontrola

Wetapamil 1 mg

DD40

Wempamil 2mg+DD40

5,6 t 0,2

5,7 t 0,3

6,3 t 0,4

5,8 t 0,3

5,8 t 0,3

5,7 t 0,4

1,0 t 0,2***

5,8 t 0.3

5,3 t 0,2

5,6 t 0,4

1,6 t 0,6***

5,6 t 0,3

6,0 t 0,1

6,0 t 0,3

3,1 t 0,6**

3,8 t 0,1

5,5 t 0,2

5,6 t 0,4

6,0 t 0,4

5,5 t 0,2

5,8 t 0,1

5,9 t 0,2

6,1 t 0,3

5,5 t 0,2

6,0 t 0,2

6,0 t 0,1

6,0 t 0,3

5,8 t 0,3

Objaśnienia: kontrola 100 pl 0,9%NaCl@+ SEM, *-p ś 0,05, ** p < 0,01, ***-_p < 0,001)

Odczynniki. Werapamil (Verapamil hydrochloride -
(5 0 [N-(3,4-Dimethoxyphenylethyl)metylamino1-2- (3,4 -
-dimetoxyphenyl)-2-isopropylvalerooonitrile hydrochloride -
Y 4629, SIGMA-RBI),USP grade - N 114, SIGMA-RBI);
heparyna (Heparinum POLFA); prokaina (2% Sol. Polo-
cainum hydrochloricum POLFA). Werapamil rozpuszcza-
no w 0,9%o Toztworzę NaCl i wstrzykiwano i.c.v. w objętości
100 pl. Brak działania samego rozpuszczalnika dla werapa-
milu określono tez w poprzednich eksperymentach (l0).

Analizę statystyczną wyników v/ykonano przez porów-
nanie wartości kontrolnych z tymi, które otrzymano po
zadziŃanju czynnlka mechanicznego (DD) oraz uprzedniej
premedykacji werapamilem, ptzy zastosowaniu analizy wa-
riancji (ANOVA), a istotność statystyczną wynikow ocenio-
no testem po s t h o c Tukeya-Kramera.

Pomiar częstości skurczów serca oraz liczby oddechów.
Przed rozpoczęctem eksperymentu albo manipulacj i określa-
no liczbę uderzeń serca oraz oddechów u zwierzątprzy uży-
ciu stetoskopu. Pomiary te prowadzono po kazdorazowym
pobraniu materiału do analiz biochemicznych , zgodnie zpro-
cedurą opisaną w części metodycznej doświadczeń.

Wyniki iomówienie
Dokomorowa 1 min. infuzja 100 pl O,9ońroztworu

NaCl (rozpuszczalnik dla werapamilu) nie wpĘwała
i stotni e na aktywno ś ć me chano gr arlczną c zep c o - żw a-
cza okle ślan ą liczb ą skurczów/5 min. Sredn ia liczb a
skurcz ó w częp c o - żw ac za pr zę d infuzj ą r o zpuszc zal-
nika dla werapamilu wynosiła 6,1 + 0,3 c/5 min., a w
30 min. po wprowadzeniu pustego balonika do dwu-
nastnicy wynosiła 5,9 + 0,7 c/5 min. (tab.2). Dane te
nie odbiegĄ od średnich różnic w motoryce czępco-
-żwacza, określonych wcześniej dla wpĘwu 1 min.
infuzji i.c,v, roztworu fizjologicznego (12) lub same-
go pobierania krwi zwcześnięj zaimplantowanej ka-
niulidozylnej (13) Dokomorowa 1min. infazja 100 pl
0,9% NaCl nie wpływała istotnie naliczbęskurczów
czępco-żwacza określanych w odstępach 5 min, (tab.2),
co potwierdzatęż wcześniej uzyskane dane na temat
wpływu tego roztworu na aktywnośó mioelektryczną
żołądka owcy (10), Sam werapamil infundowany
w ci€u 1 min i.c.v, w dawkach I Iub 2 mg in toto nie
zmieniał istotnie liczby cykli skurczów czepco-żwa-
cza określanych w odstępach 5 min. (maksymalne wa-
hania częstotliwości skurczów sięgaĘ 5,2oń (tab.2).
Trwaj ąc e 5 min. mechaniczn e r ozciĘanie ściany dwu-
nastnicy przęz wprowadzo ny vi a ptzetoka dwunastni-
cza I0 cm balonik wypełniany następnie 40 ml wody
(DD40) powodowało natychmiastowe hamowanie

motoryki czępco-żwacza z 6,3 + 0,4 w kontroli do
I,0 +0,2 c/5 min. na końcu rozaiuanianaQzas około
15 min., średnio o70oń (p < 0,001) (tab.2).Działantę
to utrzymyłvało się jako znamięnnę hamowanie jesz-
czę w 1 5 min, od momentu zakończenla epizodu DD40
i było istotne statystycznie w porównaniJzwartościa-
mi kontrolnymi (tab. 2). Po zakohczonym eplzodzie
DD40 pojedyncze skurcze prawie natychmiast siępo-
jawiŃy,aleichliczbanieprzel<raczałaliczbyskurczów
kontrolnych. Wcześniej stwierd zono, że rozciryante
ściany dwunastnicy 40 i/lub 80 ml wodypowodowało
wysoce staĘstycznie znamienne zwiększenie stężenia
kortyzolu osoczowego oraz epinefryny i norepineĘ-
ny (dawniej zwanej noradrenaliną) osoczowej owiec
(I2). Przedstawione wyniki wskazują ze DD40 po-
woduje ostry ból trzewny, akĘwujący oś podwzgórzo-
wo-przysadkowo-nadnerczową oraz układ wsp Ółczul-
no -rdzeni owo -nadnerc zowy w sp o s ób analo glczny, j ak
to ma miejsce w czasie stresu psychicznego bądrż fi-
zycznego l Zwlęrząt (I7). Poprzednio stwierdzono
bowiem natychmiastowe, istotne sta§stycznie zwięk-
szenie katecholamin nadnerczowych osocza krwi w na-
stępstwie DD, powodujące prażenle motoryki czep-
co-żwacza (12). W stanie DD dochodzitęż do nasile-
nia aferentacji bólowej, prowadzącej do uwalniania
endogennych opioidow oraz cholecystokininy, hamu-
jących równiez motorykę czepco-żwacza, tak ośrod-
kowo, jak i obwodowo (10), Mniej prawdopodobne
j e st odruchowe nasilenie hamuj ąc e go motorykę dzia-
łania sekretyny, uwalnianej w następstwie zmiany pH
dwunastnicy w trakcie DD. WąĘliwe jest, żę w trak-
cie DD uwalniany jest w zdrowym jelicie czynnik
wzrostu nerwów (NGF) zapewntającv plastyczność
neuronów i tłumiący genezęwyładowań w zakończe-
niach no cyc epty\Mnych w zbtldzanych np. rozciąganiem
ściany jelita cienkiego , gdyżto raczej cytokiny uwal-
niające się w mózgu w trakcie DD pełniąwazne role
w nadwtażliwości trzewnej (8).

Zarówno podczas wykonyrvania r ozciryania ściany
dwunastnicy, jak też po jego zakończęniu - Óprócz
omówionego wcześniej hamowania motoryki czepco-
-żw acza - stwierdzan o u zwierząt silne obj awy odru-
chów nocyceptywnych, takie j ak: oglądanie się na miej -
sce, w którym prowadzono DD, oddawanie kału i/lub
mo c zu, p otrząs ani e głow ą zgr zytanie zęb ami, b e cze -
nie, pokładanie się lub przeciąganie oraz stękanie
(tab. 1).



Objaśnienia:jak w tab. 2.

Tab. 4. Wpływ 10 min. i.c.v. premedykacji werapamilem w dawce 1 i 2 mg in toto na czynnoŚĆ oddechową powodowaną DD40
(n: ó)

Tab. 3. Wpływ l0 min. i.c.v. premedykacji werapamilem w dawce 1 i 2 mg in toto na tachykardię powodowaną DD40 (n : 6)

Tmklowanie -5-0 0-5 5-1 0 10_15 1 5-30 30-60 60-120 min,

Kontrola

Wetapamil 2 mg

DD40

Welapamil 1mg+DD40

Werapamil 2mg+DD40

73,0 ł2,0

68,6 t 3,8

70,0 x2,0

76,0 t 2,0

70,0 t 3,0

70,0 t 2,6

72,0 =2,8
72,0 x2,0

82,0 t 3,0

73,0 t 2,0

70,0 t 6,4

71,6 t 2,6

98,0 t 5,0**

80,,0 t 2,0

75,0 t 3,0

70,0 ł, 4,2

68,0 t 2,0

95,0 t 3,0**

78,0 t 3,0

73,0 t 4

65,0 t 4,0

61,0 t 4,0

98,0 t 6,0**

70,0 t 4,0

70,0 t 3,0

72,0 x3,0

65,0 t 3,0

80,0 t 2,0-

72,0 t 3,0

75,0 t 6,0

73,0 t 1,4

66,0 t 4,0

70,0 t 3,0

70,0 ł2,0

72,0 t 3,0

Ttaktowanie -5-0 0-5 5-1 0 10-15 15-30 30-60 60-,120 min.

Kontrola

Welapamil 2 mg

DD40

Wetapamil 1mg+DD40

Werapamil 2mg+DD40

26t3
27 ł3
32 ł2
26 t2
24 ł3

28ł4
24 ł2
42 x2*

24 ł2
28t3

26t3
28 ł2
Ą2 ł3'
26 ł2
28 ł3

21 t5
26ł4
45 ł2*

27 1,3

27 ł4

25t3
25 ł2
43 ł2**

30t3
26 x2

20ł4
27 ł2
40 ł2*

28 ł2
27 x3

23t5
20t3

36t4
26 ł2
22 ł2

Objaśnienia:jak w tab, 2,

Samo wprowadzenie do dwunastnicy 10 cm długoś-
ci balonika gumowego na 30 min. ptzędplanowanym
epizodem DD40, j ak t eż i.c.v. infuzja same go werapa-
miluw dawce 1 illub Zmgintotonie wpŁywaływ spo-
sob istotny na częstość skurczów serca ani fia czyw-
ność akcji oddechowej mierzonych w liczbachlmin.
Srednia ilość uderzeń serca wynosiła kolejno 73 + 2
i 68 + 4 (tab. 3), a Itczba oddechów 26 + 3 i 26 + Zlmin.
(tab . 4) . Rozciąganie ściany dwunastnicy b alonikiem
napełnionym 40 illub 80 ml wody powodowało istot-
ne zwiększenie liczby uderzeń serca (średnio z]0 +2
do 92 + 4 l min.:p < 0,00 1 ) oraz ltczby oddechow (śred-
nlo z32+2 do 42,4+ż,2lmin.;p ś 0,001).Działania
teutrzymywaĘ się jako istotne do 60 min. od zakofF
częnla epizodu DD w przypadkl akcji serca (tab. 3)
i w przypadku

Rozciąganie ikiemwlpeł-
nionym wodą ( edniej 1 min.
i.c.v, infuzji werapamilu w dawce 1 i/lub 2 mg in toto,
zmniejszało nieistobrie motorykę czępco-^Macza w sto-
sunku do samego werapamilu; z 5,8 + 0,3 do 5,6 + 0,3
w 10 min. i 3,8 + 0,1 c/5 min. w 15 min. po zakohcze-
niu DD40, a nlę z 6,3 + 0,4 w kontroli do 1,0 + 0,2,
1,6 + 0,6 i 3,1 + 0,6 cl5 min., jakto czynuło samo DD40

(tab. 2). Tak więc werapamil infundowany i.c.v. w ww.
dawce zmnlęjszał istotnie statystycznie hamowanie
motoryki czępco-żwaczapTzez 120 min. od chwili za-
kohczęniaDD w porównaniu z hamowaniem motory-
ki powodowanym przęz samo DD40 (p < 0,05)
(tab.2), Premedykacja werapamilem w sposób zna-

miennyzapobięgałahamującemudziałanillrozcirya-
nia ściany dwunastnicy na motorykę czępco-żwacza
(hamuj ący odruch trzewno-trzewny). Antagonista na-

D D, b e c z e n te, z gr zy tante zęb ami, mo c zęnla c zy def e -

kacj e. Premedykacj e werapamilem stosowanym i. c.v.

w dawce 1 illub 2 mg in toto powodowały, że DD40
zwiększało średnią Itczbęudęrzeh sętca z ]3 + 2,5

w kontroli do 75 + 3,6lmin.,tj, o 13% (p > 0,05). Samo
DD40 powodowało silne zwiększenie średniej częstoś-
ci skurczów sercaz7} +2 w kontroli do 92 +  lmin.,
tj. o 32% (p < 0,01) (tab. 3). Te same premedykacje
\Merap ltllubzmg
dował ła średniąlic
z24+ o3,3oń;p >

Itczba oddechów spowodowanych samym DD40
zwiększŃa sięz 32 + 2 w kontroli do 42,4 + Z,Zlmin.
(tj, o 32,50ń; p < 0,001). Premedykacja werapamilem
zmniej szała hip erwentylacj ę sp owo dow aną pr zez
DD40 o około 30ońw ciągu i20 min. obserwacji. Pre-

powoduje hamowania napływu jonow Ca2* do kana-
łow.wapniowych, a to z kolei powoduje zmniejszenia
napl ęrczy, w którego
\\ryn chodzi do uwal-
nian do krwi orazich
działańklinicznych w postaci tachykardii i hiperwen-
tylacji, jak to wcześniej sugerowano (5),



Uzyskane w pracy wyniki potwierdzaj ą wcześniej -
sze obserwacje świadcząae o tym, że męchaniczne
rozciryante ściany dwunastnicy wyzwala bol trzew-
ny, prowadzący do natychmiastowego hamowania mo-
toryki żołądkaoraz jellta grubego (9-11, 13). Dane te
wskazują że czynnlk męchaniczny powodujący ból
trzewny pobudza oś podwzgórzowo-przysadkowo-
-korowo-nadnerczową (uwalnianie glikokortyko stero-
idów), podobnie jak w stresie odosobnienta (I7) oraz
układ wsp o łczulno -r dzeniowo -nadnerc zowy (uwalni a-
nie katecholamin do krwi), jak to ma miejsce w stre-
sach róznego tła (7,25). Wyniki przedstawione w tej
pr acy dowio dĘ o śro dkowe go działania przeciwb ó 1o -
wego werapamilu j ako czołowego przedstawiciela leku
kardiologic znęgo z grupy fenyleĘlalkilaminy. Biomo-
lekularny mechanizm jego działania polega na hamo-
waniu wejścia jonów Ca2* do światła transbłonowych
kanałów bramkowanych napięciem i ich depolaryza-
cjt, aprzezto na znoszeniu kaskady wewnątrzkomór-
kowychprocesówwapniowozależnychprowadzących
do uwalniania przekażników czucia bólu (KA, kininy,
SP) lub odczuwania bólu w okolicach korowych móz-
gu (1a).

Werap amil j ako sp e cy ftczny antagoni sta napięcio -

wozależnych kanałów Ci* typll, L, zastosowany do-
komorowo w premedykacji, na 10 min. przed zadzia-
łaniem czynnika nocyceptywnego, zapobiegałnastęp-
stwom silnej depolaryzacjtneuronów i jej konsekwen-
cj om neuro endokrynno -biochemicznym wapniowoza-
leżnym. Wiadomo już, że dlltiazem (inny typowy an-
tagonista kanałów napięciowo zależny ch C**, z grupy
1,5-benzoti azepin) oraz nifedypina (pochodna dihydro-
pirydyny) zapobiegaĘ zmasowanemu uwalnianiu KA
do krwi w następstwierozciryania ściany dwunastni-
cy u owcy (Kania, 2004 - dane niepublikowane). Po-
twięrdzato pośrednio tezę, że do uwalniania KA nad-
nerczowych ptzyczyniają się jony Ca2*. Dostępność
tego typu leków jak werapamil sprawia, żę ich stoso-
wanie w łagodzeniu lub modulacji bólu jelitowego -
w tej pracy eksperymentalnego - jest jaknajbardziej
zasadnę i nie wymaga równoczesnego stosowania
opioidu o działaniu podstawowym.

Wnioski

1 . Pięciominutowe, o stre, mech aniczne r o zctryanie
ściany dwunastnicy hamuj e motorykę czep c o - żw acza
(hamujący odruch trzęwno-trzewny), któremu towa-
rzyszą objawy nocyceptywne zachowania ogólnego
wskazuj ące na pobudzenie osi wspołczulno-rdzenio-
wo -nadner czow ej, tachykardia i hip erwentylacj a.

2. Werapamil infundowany dokomorowo w ciągu
1 min. w dawkach 1 i/lub 2mgin totona 10 min. przed
mechanic z nym r o zclĘaniem ś ciany dwunastnicy za-
pobiega niekorzystnym wpĘwom t ego rozciągania na
motorykę,czepco-żlvacza,ob jawomdztŃantanocycep-
tywnego oraz w znacznej mierze takim z obj awów kli-
ntcznych, jak tachykardia i hiperwentylacja.

3 . Werapamil j ako komp etycyj ny antagonista kana-
łów wapnio\\ych bramkowanych napięciem moze się
okazac samper se skutecznym lekiem do znoszenia
bólu wisceralnego powodowanego rozciągnięciem
ściany jelita.
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