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Υποδοχείς Οπιοειδών
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΙΣΟΓΛΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

Τα τελευταία 20 χρόνια, έγιναν τεράστιες πρόοδοι στην
κατανόηση του τρόπου δράσης των απιοειδών, παρ' όλο
που το όπιο -το απόσταγμα της μήκωνος της υπνοφόρου
(papaverum somniferum)- χρησιμοποιείται εδώ και 5.000
χρόνια. Οι Σουμέριοι αναφέρουν στην φαρμακοποιία τους
την παπαρούνα σαν φυτό της χαράς 'ΉU QIL"1. Αναφέρε
ται στον πάπυρο του Evers (1 550 π.Χ.). Ο Όμηρος αναφέ
ρει τις ενέργειες του οπίου και στην Ιλιάδα και στην
Οδύσσεια (νηπενθές τ' αχολόν τε, κακόν επίληθον απά
ντων). Στα 1 803 ο Serturner απομόνωσε από το όπιο ένα
αλκαλοειδές, που το ονόμασε μορφίνη από τον Μορφέα,
τον Έλληνα θεό των ονείρων.
Από το 1954 οι Beckett και Casy2 πρότειναν μια πειραμα
τική κατασκευή για έναν υποδοχέα των απιοειδών, γιατί
παρατήρησαν ότι μόνο το aριστερόστροφο ισομερές της
μορφίνης ήταν δραστικό και γιατί τα περισσότερα απιοει
δή αναλγητικά φάρμακα μοιάζουν στην κατασκευή.
Το μεγάλο βήμα στην κατανόηση του μηχανισμού δράσης
της μορφίνης έγινε, όταν σε ιστούς πειραματοζώων ανακα
λύφθηκε ένας στερεοειδικός υποδοχέας των οπιοειδών3• Η
εντόπισή του στο ΚΝΣ, στην συναπτική μεμβράνη, έδειξε
ότι εμπλέκεται σε γεγονότα της σύναψης. Επειδή οι διάφο
ροι αγωνιστές ανταγωνιστές, προκαλούν διαφορες επι
δράσεις υπέθεσαν ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι
από ένας υποδοχείς4•5• Έτσι αυτοί απομονώθηκαν το 1973 ",
στα 1 974 διαπιστώθηκε η ύπαρξή τους στον εγκέφαλο7
ανθρώπων και πιθήκων και στα 1976 στον Ν.Μ.". Στα 1976
χορηγήθηκε υπαραχνοειδώς μορφίνη σε πειραματόζωα
και παρατηρήθηκε αναλγησία". Στα 1976 3 υποδοχείς ονο
μάσθηκαν μ (ή mu)από την μορφίνη κ από την κετοκυκλα
ζοκίνη και σ από το SΚF 10.047ω.
Έτσι τα απιοειδή όπως και διάφορα άλλα φάρμακα,
ορμόνες και νευροδιαβιβαστές, προκαλούν τις επιδράσεις
τους δρώντας σε υποδοχείς, που βρίσκονται στις εξωτερι
κές επιφάνειες των κυττάρων, στα όργανα στόχους.
Μετά την ανακάλυψη των υποδοχέων των απιοειδών, για
πολλά χρόνια έμεινε αναπάντητο το ερώτημα, γιατί να
υπάρχουν στο ΚΝΣ υποδοχείς των απιοειδών (π.χ. για την
μορφίνη), αφού τα αλκαλοειδή αυτά δεν βρίσκονται
φυσιολογικά στον οργανισμό του ανθρώπου ή των ζώων
και δεν υπάρχει καμμιά φυλογενετική σχέση μεταξύ αυτών
και της παπαρούνας. Η παρουσία σε όλα τα σπονδυλωτά

ειδικών υποδοχέων των απιοειδών δείχνει την ύπαρξη
μέσα στον εγκέφαλο μιας ουσίας που μοιάζει με τη μορφί
νη, πιθανόν ενός νευροδιαβιβαστή, που δρα σ' αυτές τις
περιοχές. Πράγματι οι Hughes και Kδsterlitz1\ το 1 975
aπομόνωσαν από τον εγκέφαλο χοίρων παράγοντα σαν τη
μορφίνη που είναι μίγμα δύο πενταπεπτιδίων (τυροσίνη
γλυκίνη-γλυκίνη-φαινυλαλανίνη-μεθειονινη και τυροσίνη
γλυκίνη-γλυκίνη-φαινυλαλανίνη-λευκίνη). Τα ονόμασαν
εγκεφαλίνες από τις ελληνικές λέξεις εντός του εγκεφά
λου. Η κατανομή των εγκεφαλινών μέσα στον εγκέφαλο,
είναι ανάλογη με την συγκέντρωση των υποδοχέων των
απιοειδών. Τώρα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν 3 οικογέ
νειες φυσικών ή ενδογενών-απιοειδών πεπτιδίων, οι εγκε
φαλίνες, οι ενδορφίνες και οι δυνορφίνες που προέρχο
νται από 3 διαφορετικές προορμονες, την προεγκεφαλίνη
την προοπιομελανοκορτίνη και την προδυνορφίνη12•
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΩΝ
ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ

Υπάρχουν αρκετές αποδείξεις που υποστηρίζουν ότι
υπάρχουν υποδοχείς απιοειδών. Αυτές είναι.
1. Σχήμα των οπιοειδών. Όλοι οι αγωνιστές των απιοει
δών υποδοχέων έχουν βασικές ομοιότητες στην μοριακή
αρχιτεκτονική τους. Είναι αλκαλοειδή του φαινανθρενίου
που έχουν διάφορες πλα.ίνές ομάδες, γύρω από έναν βασι
κό πυρήνα. Αυτός ο βασικός πυρήνας έχει σχήμα Τ, όπου
το οριζόντιο τμήμα είναι πιπεριδίνη και το κάθετο φαινύ
λιο1'. (Εικόνες 1,2). Ακόμη υπάρχουν μερικά βασικά δομι
κά συστατικά όπως το αλκοολικό ΟΗ και το πρωτονιομένο
άζωτο (θετικώς φορτισμένο Ν). Ο πυρήνας αυτός προσαρ
μόζεται απ' ευθείας στον υποδοχέα όπως το «κλειδί στην
κλειδαριά». Όσον αφορά τα ενδογενή απιοειδή, με την
πρώτη ματιά φαίνεται ότι δεν έχουν την ίδια μοριακή δομή
και διαμόρφωση με τα απιοειδή, γιατί η μία ένωση είναι
ένα αλκαλοειδές με δύσκαμπτο μόριο, ενώ η άλλη ένωση
είναι ένα πενταπεπτίδιο με εύκαμπτο μόριο. Αν δούμε
όμως την διαδοχή των αμινοξέων, θα δούμε ότι στην άκρη
του πενταπεπτιδίου υπάρχει τυροσίνη -όλα τα ενδογενή
απιοειδή αρχίζουν με τυροσίνη- η οποια έχει σχήμα τ
(εικόνα 2)-και ελεύθερη αμινοομαδα, η οποία επειδη

26

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

CH,...
) ... Η

Εικόνα 1: Το μόριο της μορφίνης που έχει σχήμα τ.
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Εικόνα 2: Προοδευτικιj απομάκρυνση των δακτυλίων από το μόριο
της μορφίνης (Α) που έχει πέντε δακτυλίους, την μετατρέπει σε μορ
φινάνη (Β) με 4 δακτυλίους, σε βενζομορφάνη (Γ) με 3 δακτυλίους,
σε φαινυλπιπεριδίνη (Δ) με 2 δακτυλίους και σε τυροσίνη (Ε) με 1
δακτύλιι/'.

είναι ελεύθερη σε φυσιολογικό pH, είναι θετικώς φορτι
σμένη (πρωτονιομένη) .
Γενικά είναι αποδεκτό ότι για να δράσει ένα aπιοειδές
πρέπει να έχει το βασικό του άζωτο σε πρωτονιομένη
μορφή'4. Οποιαδήποτε άλλη θέση και αν είχε η τυροσίνη
στο μόριο της εγκεφαλίνης το άτομο του Ν θα συμμετείχε
σε αμιδικό δεσμό και έτσι δε θα μπορούσε να δώσει ΝΗ3
σε φυσιολογικό pH. Έτσι οι εγκεφαλίνες έχουν στην άκρη
ένα υπόλοιπο τυραμίνης, την τυροσίνη η οποία έχει σχ1Ίμα
τ (εικόνα 2) και της οποίας η πρωτονιομένη αμινοομάδα
σε φυσιολογικό pH αποτελεί το σημείο αλληλεπίδρασης
της εγκεφαλίνης με τον υποδοχέα. Υπάρχει διαφορά
εφαρμογής στον υποδοχέα των ενδογενών και εξωγενών
aπιοειδών. Τα ενδογεν1Ί aπιοειδή προσαρμόζονται με τον
μηχανισμό «φερμουάρ» (Zipper) . Στην αρχή ενώνεται το
Ν της τυροσίνης με μια ορισμένη περιοχή του υποδοχέα,
στη συνέχεια αλλάζει η διαμόρφωση του μερικά ενωμένου
φαρμάκου, που τελικά οδηγεί στην προσαρμογή του υπο
λοίπου τμ1Ίματος στις αντίστοιχες περιοχές του υποδοχέα.
Στην (εικόνα 3 ) βλέπουμε πως ενώνεται η μορφίνη, η
εγκεφαλίνη, η ναλοξόνη και η μεπεριδίνη με τους υποδο
χείς.
2.

Στερεοειδικότητα.

Τα περισσότερα aπιοειδή υπάρχουνσ ε 2 οπτικά ισομερή'
είναι δηλαδή μόρια που το ένα είναι το είδωλο του άλλου
σε καθρέφτη, είναι απαράλλαχτα στην χημική κατασκευή,

MEPERIDINE

Εικιiνα 3: Ρ-= σημείο δέσμευσης των μη υδροξυλιωμένων αρωματι
κών δακτυλίων, όπως είναι η μεπεριδίνη και η εγκεφαλίνη. Ν+
περιοχή που δεσμεύει τα ιόντα Ν. Τ- περιοχή όπου δεσμεύεται ο
βασικός πυρήνας σχ1jματος τ. Sterίc ρumρ-ύβος για τους ανταγωνι
στές.

LEVO ISOMER (ΑCτιVΕ)

DExτRO ISOMER (INACτιVE)

Εικόνα 4: Τα 2 οπτικά ισομεριj ενός aπιοειδούς.

αλλά δεν μπορεί να μπει το ένα πάνω στο άλλο στον χώρο
(όπως το αριστερό και δεξί χέρι) (εικόνα 4) . Συνήθως
μόνο το aριστερόστροφο ισομερές προκαλεί τις επιδρά
σεις των aπιοειδών. Δηλαδή η δράση είναι στερεοειδική.
Στην εικόνα 5 βλέπουμε ότι μόνο η ( ) μορφίνη ελαττώνει
την παραγωγή του cAMP και στην εικόνα 6 βλέπουμε ότι η
( ) μορφίνη προκαλεί μεγαλύτερη αναλγησία από την ( +)
μορφίνη με πολύ μικρότερη δόση'5•
-

-

3. Σχέση χημικής δομής και φαρμακολογικής δράσης.
(structure activity relationship) SAR

Α Όλα τα aπιοειδή έχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά,
τα οποία έχουν κάποια ορισμένη μεταξύ τους σχέση στο
χώρο'4•
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Εικόνα 5: Αδρανοποίηση της παραγωγής του cAMP από την (-) μορ
φίνη ενώ η ( +) μορφίνη δεν έχει επίδραση1Ό (Τα απιοειδή ελαττώ
νουν την παραγωγή του cAMP.)

Αυτά είναι
α. Ένα βασικό τριτοταγές Ν με ενωμένη συνήθως, μι α
μεθυλοομάδα.
β. Ένα κεντρικό τεταρτοταγές άτομο C
γ. Ένα φαινύλιο ενωμένο με το κεντρικό τεταρτοταγές
άτομο C.
δ. Μια άλυσο από 2 άτομα C που ενώνει το βασι κό
κέντρο (Ν) με το κεντρικό τεταρτοταγές άτομο C γι α
μέγιστη δραστηριότητα.
Στην ει κόνα 7 φαίνονται τα χαρακτηριστι κά αυτά σε
μερικά φυσικά και συνθετικά οπιοειδ1i.
Β. Ακόμη οι διαφοροι αγωνιστές των ο;τιοειδών μ.-τορούν
να μετασχηματισθούν με μικρές τροπο;τοιήσεις του μορίου
τους σε μόρια που είναι περισσότερο (dilandid) 1i λι γότερο
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Εικόνα 7:1 μορφίνη. Ι! μεθαδόνη. Ι!! πεθιδίνη. IV λεβορφανόλη. V
φαιναζοσίνη.

(κωδε'ίνη) δραστικά ή δενέχουν καμμία δράση ή ανταγωνί
ζονται τις δράσει ς της μορφίνης. Η αντικατάσταση π. χ. του
CH3 (μεθυλίου) στο Ν+ της μορφίνης από CH2-CH=CH2
(αλλυλική ομάδα), την μετατρέπει σε ναλορφίνη, έναν
ισχυρό ανταγωνι στή\(' (εικόνα 8).
Εστερο;τοίηση του φαινολικού υδροξυλίου (C3) ελαττώνει
την αναλγητικ1i δράση.
Εστεροποίηση του αλκοολικού υδροξυλίου (C6) αυξάνει
την δράση.
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Εικόνα 6: Αναλγησία μετά από χορήγηση (-) και ( +) μορφίνης στην
φαιά ουσία περί των υδραγογό επιμύων.

Η
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Ο
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Εικόνα 8: Μετατροπή των διαφόρων απιοειδών αγωνιστών σε αντα
γωνιστές, όταν η μεθυλική ομάδα (-CH3) αντικαταστάθεί με αλλύλιο
(-CH2-CH=CH2).
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Εντόπιση υποδοχέων των οπιοειδών στον εγκέφαλο1R
Κυρίως μ

Κυρίως δ

Φλοιός, περιοχή Ι/Ιν
θάλαμος
υποθάλαμος
ιππόκαμπος
φαιά ουσία περί
τον υδραγωγό

Φλοιός περιοχή Π, III, ν
Αμυγδαλή
Επικλην1iς πυρήν.(Accumbeηs)
Πυρήνες της γέφυρας

μ και

δ

Φλοιός, περιοχή νΙ
Μον1iρης δεσμίδα
(tractus solitarius)
Μεικτός πυρήνας
(η Ambiquous)

Πίνακας Ι.

Αν το τριτοταγές Ν γίνει τεταρτοταγές, εξαφανίζεται η
δράση.
Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι διάφορες επιδράσεις ίσως
γίνονται μέσω των ίδιων υποδοχέων17•
ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ

Οι υποδοχείς των aπιοειδών βρίσκονται σε νευρικές
κατασκευές και νευρικές οδούς που έχουν σχέση με τον
πόνο. Ακόμη βρίσκονται σε νευρικά στοιχεία, ορισμένων
λείων μυικών ινών θηλαστικών όπως είναι ο ειλεός ινδικού
χοιριδίου, ο σπερματικός πόρος μυός. Έτσι στον εγκέφα
λο εντοπίζονται στον θάλαμο (πίνακας 1 )", στον υποθάλα
μο, στον ιππόκαμπο, στη φαιά ουσία περί τον υδραγωγό
(κυρίως οι μ υποδοχείς), στον φλοιό, περιοχές 11, Π Ι, ν,
στην αμυγδαλή, στους πυρήνες της γέφυρας, στον επικλινή
πυρήνα (η. Accumbeηs) κυρίως οι δ υποδοχείς.
Η εντόπισή τους εκτιμήθηκε με την χρ1iση ραδιοσεσημα
σμένων αγωνιστών και βρέθηκε ότι αυτοί είναι κατανεμη
μένοι παράλληλα με την παλαιοθαλαμική οδό του πόνου1"
και σε περιοχές του εγκεφάλου που είναι μέρος του λιμβι
κού συστήματος (limbic system) και ενέχονται σε μεγάλο
βαθμό στην συγκινησιακή συμπεριφορά. Αν και οι περιο
χές αυτές δεν έχουν σχέση με την αντίληψη του πόνου,
όταν σε πειραματόζωα ερεθίζονται με ηλεκτρισμό περιο
χές του λιμβικού συστήματος, το ζώο δείχνει φοβισμένο
σαν να πονά. Αυτές οι περιοχές του εγκεφάλου φαίνεται
ότι έχουν σχέση με το συγκινησιακό (emotioηal) στοιχείο
του πόνου και επομένως με τις επιδράσεις ευφορίας των
aπιοειδών.
Στο στέλεχος του εγκεφάλου, είναι εντοπισμένοι σε
μεγάλο βαθμό στον μονήρη πυρήνα και έτσι εξηγείται
γιατί τα οπιοειδή καταστέλλουν τον βήχα. Ακόμη βρίσκο
νται στο έδαφος της 4ης κοιλίας όπου τα οπιοειδή προκα
λούν αναπνευστική καταστολή ναυτία και εμετο. Υποδο
χείς των απιοειδών υπάρχουν στον εγκέφαλο όλων των
σπονδυλωτών, αλλά δεν υπάρχουν στα ασπόνδυλα. Στον
Ν.Μ. εντοπίζονται στην πηκτωματώδη ουσία των οπισθίων
κεράτων του Ν.Μ. 20στις περιοχές Ι, Π, III κατά Rexed21 και
λιγότερο στην λευκή ουσία.

Στην εικόνα 9 φαίνεται η κατανομή ραδιοσεσημασμένης
μορφίνης στον Ν.Μ. πιθ1iκων22•
Εκτός από το ΚΝΣ υποδοχείς των απιοειδών υπάρχουν
και στηνπεριφέρεια όπως στο Ίiπαρ, στην καρδιά στις
λείες μυικές ίνες, στους καρωτιδικούς χημειοϋποδοχείς,
στους πνευμονικούς J υποδοχείς, στα φαγοκυτταρικά λεμ
φοκύτταρα και στα τ λεμφοκύτταρα".

Εικόνα 9: Κατανομή ραδιοσημασμένης μορφίνης στην πηκτωματώδη
ουσία των οπισθίων κεράτων του Ν.Μ. πιθήκων". Α και Β περιοχές
μεγάλης συγκέντρωσης. Και Δ περιοχές μικρότερης συγκέντρωσης.

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Από τα πειράματα του Martiη και συνεργατών10 σε σκύ
λους, διαπιστώθηκε η ύπαρξη τριών υποδοχέων των απιο
ειδών μ, κ, και σ. Οι δύο πρώτοι έχουν σχέση με την αναλ
γησία η οποία είναι γενικευμένη για τον μ αγωνιστή, αλλά
ραχιαία για τον κ αγωνιστή. Δεν υπάρχει διασταυρούμενη
ανοχή μεταξύ τους.
Ο τρίτος υποδοχέας σ για το SΚF 10.097 (aλλυνορ μετα-
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ζοκίνη) δεν έχει σχέση με την αναλγησία, αλλά συνδέεται
με τις ψυχομιμητικές δραστηριότητες των απιοειδών.
Ο επόμενος υποδοχέας που περιγράφηκε ΊΊταν ο δ23 στον
οποίον έχει εκλεκτικότητα το ενδογενές aπιοειδές πεπτί
διο λευ-εγκεφαλίνη.
Ο τελευταίος υποδοχέας ε, είναι ακόμη ένα αίνιγμα. Σε
μερικές περιπτώσεις η β-ενδορφίνη, ουσία που θεωρείται
ότι δρα τον ε υποδοχέα, φαίνεται ότι έχει αγωνιστική δρα
στηριότητα σε aπιοειδείς υποδοχείς που δεν μοιάζουν με
τους υποδοχείς της μορφίνης και την οποία δραστηριότητα
ανταγωνίζονται οι κ αγωνιστές 24• Αν αυτός είναι ένας
άλλος υποδοχέας 1j είναι μια έλλειψη επί πλέον μ υποδοχέ
ων σ' αυτές τις περιοχές τις ευαίσθητες στις β-ενδορφίνες25
είναι υπό συζψηση. Ανάλογα με τις ουσίες που δεσμεύο
νται στους υποδοχείς αυτοί υποδιαρούνται επί πλέον
(πίνακας 2 1988 και πινακας 3 1993 )
μ-υποδοχέας

Ονομάσθηκε έτσι από τη μορφίνη, με την οποίαν έχει
μεγάλη συγγένεια. Ενδογενείς ουσίες γι' αυτόν είναι η β
ενδορφίνη και η μετ εγκεφαλίνη. Υποδιαιρείται στις μ1 και
μ2 υποομάδες και αυτό βασίζεται στην ανακάλυψη 2 κατα
στάσεων συγγένειας με τον υποδοχέα" και στην εr.λεκτι
κότητα που δείχνει ένας ανταγωνισ ηjς. η ναλοξοναζίνη
για τον �υ, υποδοχέα με τον οποίον έχει μΕ'(αλύτερη σι•γ
γένεια"'. Για τον μ1 υποδοχέα εκλεκτικός α'(ωνιστ1j; θεω
ρήθηκε ότι είναι η μεπταζινόλη. Η μορφίνη έχει μεγα/.ι'τε
ρη εκλεκτικότητα με τον μz μικρ1jς συΥΊένεια; ι•;τοδοχέα .

ενώ τα απιοειδή πεπτίδια και η μορφίνη έχουν ίδια συγγέ
νεια με την μ1 περιοχή2' (πίνακας 3 ) . Υπάρχουν διαφορες
εργασίες από τις οποίες, άλλες δέχονται την ύπαρξη υποο
μάδων και άλλες όχι και επομένως δεν τις αναφέρουν.
Με τους μ1 υποδοχείς έχει σχέση η αναλγησία πάνω από
τον Ν.Μ, ενώ οι μ2 υποδοχείς έχουν σχέση με τη νωτιαία
αναλγησία.
Ακόμη προτείνεται ότι οι μι υποδοχείς έχουν σχέση με τις
επιθυμητές δράσεις των απιοειδών και οι μ2 με τις ανεπι
θύμητες10.
δ υποδοχείς

Και αυτός ο υποδοχέας υποδιαιρείται σε 2 υποομάδες.
Έχουν περιγραφεί 2 αγωνιστές μεγάλης εκλεκτικότητας,
το συνθετικό πεπτίδιο (D-Pen', D-Pen') εγκεφαλίνη και η
(D-Ala2) δελτορφίνη ΙΙ που απομονώθηκαν από το δέρμα
βατράχου31, δεσμεύονται με μεγάλη συγγένεια με τον δ
υποδοχέα και σε πειραματόζωα έχουν αναλγητική
δράση1 2. Αυηj την αναλγητική δράση την ανταγωνίζεται ο
εκλεκτικός δ ανταγωνιστ1jς ICI 1 74.864 (πίνακας 3 ) , αλλά
όχι ο εκλεκτικό; μ aνταγωνιστής β-φουναλτρεξαμίνη.
Δεν υ;τάρχει διασταυρούμενη ανοχή στην αναλγητική
δράση αι•τών των ;τε!ττιδίων στον επίμυ, πράγμα που
σημαίνει ότι δεν αντιδρούν με τους ίδιους υποδοχείς. Επί
:τ ί έ ον το κάθε ένα α::τό αυτά αποκλείεται εκλεκτικά από
τον ένα εκ των 2 ανταγωνιστών των δ υποδοχέων34 (πίνα
r.α;3). Οι μ και δ ι•::τοδοχείς μπορεί να υπάρχουν σε 2
τύποι•;. είτε συνδεδεμένοι μεταξύ τους, είτε όχι35• Ο λει.

Υποδοχεύς

Αγωνιστής

Ανταγωνιστής

Προσδιορισμός in vitro

μ

μορφίνη, μορφισεπτίνη
sufentanil, alfentanil
fentanyl, μεπεριδίνη
buprenorphine, μεθαδόνη,
διλανδίνη

ναλοξόνη
β-FΝΑ

έντερο χοίρου Γουινέας

μι

μεπταζινόλη μορφίνη

δ

DPDPE, DADL, DSLET

κ

ε

σπιραδολίνη, U50488H
βουτορφανόλη,
ναλμπουφίνη βρεμαζοκίνη
β-ενδορφίνη

ναλοξόνη
ναλοξαζίνη
ναλοξόνη
ICI-1 74, 816
ναλοξόνη
ριναλτορφιμίνη

σ

SΚF 10047, PCP

ναλοξόνη
-

σπερματικός
πόρος ποντικού
σπερματικός
πόρος κουνελιού
σπερματικός πόρος
ποντικού
-

Πίνακας 2 : Πιθανή υποδιαίρεση των οποιοειδών υποδοχέων και οι αντίστοιχοι ανταγωνιστές.
Συντμι)σεις: β-FΝΑ =β-φουναλναλτρεξαμίνη, DACO= D-αlα2μεφε-yλυο-εyκεφαλίνη, DSET= D- σερ2-λευ5-εyκεφαλίνη- τ', SΚF10047=Ν=αλλυλνορκυκλαζοκίνη, DPDPE= D-πεν'-D-πεν'-εyκεφαλίνη, ICJ-174,816=N, Ν, διαλλυλ-τυρ-αιβ-αιβ-φε-λευ-ΟΗ, PCP= φενκυκλι
δίνη (Yak1h, 1988).
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Υποδοχέας

Υποομάδα

Αγωνιστής

Ανταγωνιστής

μ

μι

μεπταζινόλη
μορφίνη=οπιοειδή πεπτίδια
μορφίνη > aπιοειδή πεπτίδια

ναλοξοναζίνη

μz
δ

κ

σ

δz

[D-Pen2 D-Pen5]
εγκεφαλίνη
[O-Ala2] δελτορπίν Π

Κι

κ 69. 563

κz (ε;)
κ3

NalBzoH

δι

PCP
σι

β-φουναλτρεξαμίνη+κυπριδίμη +
[D-Ala2Leu5 (ys']
εγκεφαλίνη (DALCE)
ναλτρινδόλη-5' -ισοθειοκυανικό
(5ΝΠΙ)
ναλτρινδόλη +
ICI 174.864 +
νοp-βιναλτρορφιμίνη

Φαινκυκλιδίνη >
βενζομορφάνες
( +)Πενταζοκίνη
βενζομορφάνες + >
φαινκυκλιδίνη +
αλλοπεριδόλη ;.:
(-) πενταζοκίνη +

σ2
Πίνακας 3. Ουσίες που δρουν εκλεκτικά στους υποδοχεις οπιοειδων. Μη εκλεκτικότητα στις υποομάδες. Σχέση αγωνιστή ανταγωνιστή είναι
αμφισβητήσιμη. ICI 174.864=ΝιΝ-διαλλυλ-τρυ-αμινοισοβουτυρικό οξύ-α-αμινοϊσοβουτυρικό οξύ-φαι-λευ-ΟΗ.

τουργικά συνδεδεμένος μ-δ υποδοχέας είναι ευαίσθητος
στην β-φουναλτρεξαμίνη, αλλά όχι στην ναλοξάζίνη που
είναι εκλεκτικός aνταγωνιστής για του μ υποδοχείς.
Οι δ αγωνιστές προκαλούν αναλγησία χωρίς να επηρεά
ζουν την κινητικότητα του εντέρου, όπως κάνουν οι μ αγω
νιστές. Δεν έχουν διασταυρούμενη ανοχή με την μορφίνη.
Οι ανταγωνιστές των δ υποδοχέων δεν ανταγωνίζονται την
αναλγησία της μορφίνης.
κ-υποδοχείς

Ονομάσθηκε κ από την κετακυκλαζοκίνη. Άλλοι αγωνι
στές γι' αυτόν είναι η βρεμαζοκίνη, η ναλμπουφίνη, η βου
τορφανόλη (πίνακας 2).
Φαίνεται ότι υπάρχουν 3 υποομάδες των κ υποδοχέων.
Οι κι και Κ3 υποδοχείς φαίνεται ότι έχουν εκλεκτικούς
αγωνιστές, την (5α, Ία, 8b) - (-) -Ν- methyl-N-[7- (i
pyrrolidinyl)-i-oxaspiro (4, 5)-de-8-yl] βενζενακεταμίδη
69. 593 για τους κι υποδοχείς3" και την ναλοξόνη βενζοιλυ
δραζόνη (NalBzoH) για τους Κ3 υποδοχείς37• Ο aνταγωνι
στής νορ-βιναλτορφιμίνη που έχει μεγάλη εκλεκτικότητα
στους κ υποδοχείς38 έχει μικρή συγγένεια με τους Κ3 υπο
δοχείς. Η ναλορφίνη, το πρώτο φάρμακο που χρησιμοποι
ήθηκε για να ανταγωνισθεί την αναπνευστική καταστολή
της μορφίνης, ασκεί την ενδογενή αναλγητική της δράση
διά των Κ3 υποδοχέων39• Η κz περιοχή χαρακτηρίζεται από

το τι δεν δεσμεύεται σ' αυτήν παρά από το τι δεσμεύεται
(π. χ. δεν επιδρά το U69.593 και το NalBzoH).
Στα 1990 περιγράφει μια περιοχή όπου δεσμεύεται ο κ
αγωνιστής εθυλκετοκυκλαζοκίνη, η οποία περιοχή όμως
δεν είναι ευαίσθητη στους αγωνιστές U6 9 . 5 93 και
NalBzoH40•
Συμπεραίνεται ότι ίσως αυτή η περιοχή να είναι ο ειδικός
υποδοχέας για την β-ενδορφίνη, ο ε υποδοχέας. Ίσως,
δηλαδή ο κz και ε υποδοχέας να είναι ο ίδιος υποδοχέας.
Δεν υπάρχει εντούτοις ακόμη εκλεκτικός αγωνιστής γι'
αυτή την περιοχή δέσμευσης, γιατί η β-ενδορφίνη δεσμεύ
εται και στους μ, δ, Κ3 και κz/ε περιοχέξ.
σ. υποδοχείς

Προτείνουν ότι υπάρχουν 2 υποομάδες η σι, και σz41•
Ουσίες για τους σ υποδοχείς όπως είναι η ( +)- πενταζοκί
νη, η δεξτρομεθορφάνη και το SΚF 10.097, έχουν μεγαλύ
τερη συγγένεια για τον σι, παρά για τον σz υποδοχέα. Η(-)
πενταζοκίνη και πολλά αντιψυχωτικά φάρμακα (πίνακας
3) δεν είναι εκλεκτικές ουσίες για τους σ υποδοχείς και η
ναλοξόνη είναι ανενεργής42• Γι' αυτό θεωρείται πλέον ότι ο
σ υποδοχέας δεν ανήκει στους οποιοειδείς υποδοχείς.
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ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Μέχρι στιγμής υπάρχουν έμμεσα σημεία που δείχνουν τη
μορφή και τη φύση των aπιοειδών υποδοχέων. Φαίνεται
ότι οι περισσότεροι από τους υποδοχείς των aπιοειδών
είναι μέλη της μεγάλης οικογένειας των υποδοχέων που
συνδέονται με την πρωτε'ίνη G (πρωτε'ίνη που δεσμεύει το
νουκλεοτίδιο της γονανίνης) γιατί έχουν τα χαρακτηριστι
κά σημεία των υποδοχέων που συνδέονται με την πρωτε·ί
νη G.
α) Τα νουκλεοτίδια της γουανίνης, ιδίως το γουανοσινο
τριφωσφορικό (GTP) , ελαττώνουν την δέσμευση των αγω
νιστών στους μ, δ, κ aπιοειδείς υποδοχείς και οι aπιοειδείς
αγωνιστές διεγείρουν την δραστηριότητα της G ΤάσηξΌ
'
β) Παρουσία ιόντων Να, τα νουκλεοτίδια της γουανίνης
ξεχωρίζουν την δέσμευση των αγωνιστών και ανταγωνι
στών και ελαττώνουν την δέσμευση των αγωνιστών.
Η πρωτε·ίνη G διακρίνεται στην πρωτείνη Gs, είναι αυτή
που διεγείρει την αδενυλοκυκλάση (stimulate ) και στην G;
(inhibit) που αδρανοποιεί την αδενυλοκuκλάση. Οι G
πρωτε'ίνες ειναι ετεροτριμερ1i, αποτελούνται από 3 ι•ποο
μάδες α, β, γ (κατά σειρά μοριακού βάρους ). Ακόμη
εμπλέκονται 2 τοξίνες. Η τοξίνη τη; χολέρα; και η τοξίνη
του κοκκύτη. Η τοξίνη της χολέρας έχει εκλεzτιzότητα
στην α υποομάδα της Gs και ενεργοποιεί την αδενυλοzι•
κλάση'3. Η τοξίνη του κοκκύτη έχει εκλεzτικότητα στην G,
πρωτε·ίνη όχι στην Gs. Αυτή αναστέλει την δράση τη; G,
πρωτε'ίνης με αποτέλεσμα (αναστολ1i τη; αναστολή;) ενερ
γοποίηση και πάλι της αδενυλοκυκλάση;. Μερικοί aπιοει
δείς αγωνιστές κυρίως οι μ και οι δ παρά οι κ, αδρανοποι
ούν την αδενυλοκυκλάση μέσω της πρωτε'ίνης Gi'". Η τοξί
νη του κοκκύτη ελαττώνει την αναλγησία που προκαλεί η
μορφίνη, όταν χορηγείται μέσα στις κοιλίες'' ή υπαραχνο
ειδώς"', συνεπώς εμπλέκεται η Gi. Επίσης και η τοξίνη της
χολέρας εμποδίζει την αναλγησία της μορφίνης'7• Δηλαδή
στην δράση των aπιοειδών εμπλέκονται οι πρωτε'ίνες G, οι
οποίες αντιδρούν άμεσα με τους διαύλους ιόντων Ca++ και
Κ και με άλλα συστήματα δεύτερων αγγελιοφόρων όπως η
γουανυλικ1i κυκλαση, φωσφολιπάση Α2.
Το ενδοκυττάριο Ca ++ διευκολύνει ενδοκυττάριες διερ
γασίες όπως είναι η απελευθέρωση νευροδιαβαστών 1i η
παραγωγ1i δυναμικού ενέργειας. Οι αγωνιστές των κ υπο
δοχέων δεσμεύονται στους διαύλους ca++ και ελαττώνουν
την είσοδο του Ca++. Οι αγωνιστές των μ και δ υποδοχέων,
αυξάνουν την αγωγιμότητα του κ+. Αυτό γίνεται με την
μεσολαβητική δράση της πρωτείνης G.
Το τελικό αποτέλεσμα της αύξησης της αγωγιμότητας του
κ+ ή της ελάττωσης του ρεύματος του ca++ είναι η ελάττω
ση της αδενοκυκλασης, ελάττωση του cAMP που είναι
ενδοκυττάριος δεύτερος αγγελιοφόρος και έτσι εμποδίζε
ται η εκπόλωση της μεμβράνης.

Οι αναστολείς των διαύλων του Ca++ αυξάνουν την αναλ
γητική δράση των aπιοειδών που προκαλείται είτε από
φάρμακα είτε από str ess49 και καταστέλλουν το σύνδρομο
στέρησης της μορφίνης.
Η γλιβενκλαμίδη, ένας αποκλειστής των διαύλων του Κ+
που είναι ευαίσθητοι στο ΑΤΡ, ανταγωνίζεται την αναλγη
σία που προκαλεί η μορφίνη, ενώ το τετρααιθυλαμμώνιο
και η κινίνη που αποκλείουν άλλου είδους διαύλους του κ+
δεν έχει επίδραση στην αναλγησία511• Το pinacidie που
ανοίγει τους διαύλους του κ+, ενεισχύει την αναλγησία
από μορφίνη σε βατράχους'1•
Η γλιβενκλαμίδη ανταγωνίζεται την αναλγησία που γίνε
ται μέσω των δι υποδοχέων ενώ το τετρααιθυλαμμώνιο
ανταγωνίζεται την αναλγησία που γίνεται μέσω των δz
υποδοχέων52• Όσον αφορά τους διαύλους του Ca++, υπάρ
χουν 4 τύποι οι L, Ν, Τ, Ρ. Οι Ν δίαυλοι αναστέλλονται
από τον εκλεκτικό κ αγωνιστ1i την δυνορφίνη Α'3• Μόνο
ένα μέρος των διαύλων είναι ευαίσθητοι στους κ αγωνι
στές .
Στην αναλγησία εμ.ιλέκεται και το νιτρικό οξείδιο (ΝΟ).
Αι•τό ενεργοποιεί την γουανυλίκη κυκλάση. Ο ρόλος του
είναι άγνωστος αλλά αν προστεθεί L-αργινίνη, που είναι
πρόδρομο; ουσία του ΝΟ, ενισχύει την αναλγησία της β
ενδορq;ίνη;, ενώ ο αναστολέας παραγωγής ΝΟ, ο Νω
νίτρο-L-αργινίνη, εμποδίζει την αναλγησία από την β
ενδορq;ίνη".
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤIΙ(Α ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ

Τα οποιοειδ1i όπως συμβαίνει με όλους τους παράγοντες
που δρουν σε υποδοχείς, δρουν σύμφωνα με τον νόμο των
μαζών17, δηλαδ1i η δράση τους είναι ανάλογη με τον λογά
ριθμο της πυκνότητας του φαρμάκου.
Ακόμη η δράση των aπιοειδών εξαρτάται και από την
χ ημική συγγένεια με τον υποδοχέα. Παράγοντες που
δρουν στον ίδιο υποδοχέα, μπορεί να διαφέρουν ως προς
τη συγγένεια με τον υποδοχέα αυτόν. Υπάρχει σχέση συγ
γένειας και ισχύος. Φάρμακα που έχουν μεγάλη συγγέ
νεια, έχουν και μεγάλη ισχύ π.χ. λοφεντανίλ.
Η συγγένεια εξαρτάται από την στεροειδικότητα του
φαρμάzοu -μεγάλη συγγένεια έχουν τα aριστερόστροφα
αλλά και από την IC5o του φαρμάκου (εκείνη η πυκνότητα
του φαρμάκου που ελαττώνει τη δέσμευση της ναλοξόνης
στους υποδοχείς κατά 50%). Μικρή ICso σημαίνει μεγάλη
συγγένεια και μεγάλη ισχύ.
Η συγγένεια των aπιοειδών με τους υποδοχείς εξαρτάται
από τα ιόντα Να+.
Σε πειραματικά μοντέλα, η συγγένεια με τον υποδοχέα
ήταν ίδια για τους αγωνιστές και ανταγωνιστές ενώ είναι
γνωστό ότι στους ζώντες οργανισμούς οι ανταγωνιστές
έχουν μεγαλύτερη συγγένεια με τους υποδοχείς.
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Αυτό συνέβαινε γιατί οι συνθήκες που γινόταν τα πειρά
ματα ήταν διαφορετικές από τις συνθήκες μέσα στον
οργανισμό, όπου υπάρχουν συνεχώς ιόντα ιδίως Να+. Η
προσθήκη Να+ έδειξε την διαφορετική συμπεριφορά των
αγωνιστών και ανταγωνιστών. Οι πυκνότητες του Να+ που
βρίσκονται φυσιολογικά στον οργανισμό αυξάνουν την
δέσμευση των οπιοειδών ανταγωνιστών και ελαττώνουν
την δέσμευση των αγωνιστών. Σε μικρότερο βαθμό αυτό

συμβαίνει με το λίθιο, που έχει την ίδια ατομική ακτίνα,
αλλά όχι και με τα άλλα, θετικά φορτισμένα ιόντα όπως το
Κάλιο, ρουβίδιο, καίσιο.
Για να εκτιμηθεί το μεγάλο εύρος των aπιοειδών, μετρή
θηκε σε ποιο βαθμό το Να+, μπορεί να μεταβάλει την ικα
νότητα ενός φαρμάκου να αναστέλει την σύνδεση της
ναλοξόνης με τους υποδοχείς των aπιοειδών. Έτσι ορί
σθηκε ο δείκτης Να+ που αντιπροσωπεύει την σχέση της
πυκνότητας του φαρμάκου που απαιτείται για να αναστα. λεί η δέσμευση της ναλοξόνης με τους υποδοχείς κατά
50% παρουσία ιόντων Να+, προς την πυκνότητα που απαι
τείται απουσία Να+. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός,
τόσο το Να+ ελαττώνει την ικανότητα του φαρμάκου να
αναστέλλει την σύνδεση της ναλοξόνης με τους υποδοχείς.
Με άλλα λόγια, ένας δείκτης Να+ 2 σημαίνει ότι, παρου
σία ιόντων Να+, η ικανότητα του φαρμάκου να δεσμεύεται
με τον υποδοχέα των aπιοειδών, ελαττώνεται στο μισό.
Ο δείκτης Να+ προσδιορίζει με ακρίβεια σε ποια έκταση
ενα φάρμακο είναι αγωνιστής ή aνταγωνιστής. Οι αμιγείς
αγωνιστές των aπιοειδών, όπως η ναλοξόνη και η ναλτρε
ξόνη, έχουν ένα δείκτη Να+ 1 ή λιγότερο, που σημαινει ότι
το Να+ δεν ελαττώνει την ικανότητά τους να δεσμεύονται
στον aπιοειδή υποδοχέα και στην πραγματικότητα την
αυξάνει.
Οι aπιοειδείς ανταγωνιστές που έχουν και αγωνιστική
δράση -π. χ. η ναλορφίνη- έχουν ένα δείκτη Να+ 2,5 περί
που, που σημαίνει, ότι, παρουσία ιόντων Να+, η δέσμευση
με τον υποδοχέα είναι ασθενέστερη 2-3 φορές.
Οι αμιγείς αγωνιστές γίνονται 12-60 φορές aσθενέστεροι
παρουσία ιόντων Να+.
Άλλο χαρακτηριστικό της δέσμευσης των aπιοειδών με
τον υποδοχέα είναι η ενδογενής δραστικότητα (instrinsic
activity). Δεν αρκεί να προσαρμοσθεί το φάρμακο στον
υποδοχέα, πρέπει να υπάρχει αντίδραση.
Ενδογενής δραστικότητα είναι η ικανότητα του φαρμά
κου να ενεργοποιεί τον υποδοχέα και να προκαλεί μία
μέγιστη δράση1 7• Τα διάφορα φάρμακα μπορούν να προ
καλέσουν την μεγιστη δράση τους, καταλαμβάνοντας δια
φορετικό αριθμό από τους διαθέσιμους υποδοχείς. Τα
φάρμακα που προκαλούν ένα μέγιστο αποτέλεσμα αφού
καταλαβουν μικρό αριθμό υποδοχέων, έχουν μεγάλες εφε
δρείες υποδοχέων και τα φάρμακα αυτά είναι πλήρεις και
αποκλειστικοί αγωνιστές (full agonist) π. χ. μορφίνη, εγκε
φαλίνη. Τα φάρμακα που δεν μπορούν να προκαλέσουν
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ένα μέγιστο αJ(οτέλεσμα, παρ' όλο πουέχουν καταλάβει
όλους τους υποδοχείς, θα είναι μερικώς αγωνιστές (partial
agonist) -όπως είναι η μπουπρενορφίνη, η πενταζοκίνη, η
ναλορφίνη.
Παράγοντες που δεν έχουν καμμία δράση, ακόμη και
όταν έχουν καταληφθεί όλοι οι υποδοχείς, αυτοί είναι
ανταγωνιστές, όπως είναι η ναλοξόνη.
Μεικτοί αγωνιστές ανταγωνιστές είναι φάρμακα που
είναι συγχρόνως αγωνιστές για έναν υπδοχέα και ανταγω
νιστές για άλλον π.χ. η ναλμπουφίνη αναστρέφει την ανα
πνευστική καταστολή του Fentanyl αποκλείοντας του μ
υποδοχείς ενώ διατηρεί την αναλγησία ενεργοποιώντας
τους κ υποδοχείς.
Όταν ο υποδοχέας εκτίθεται συνεχώς σε ένα aπιοειδές,
ελαττώνεται η αναλγητική δράση του aπιοειδούς. Ανα
πτύσσεται ανοχή ως προς το οπιοειδές55• Η ανοχή έχει
μερικά χαρακτηριστικά.
1. Περιορίζεται στον υποδοχέα πάνω στον οποίο δρα το
φάρμακο. Έτσι ακόμη και αν στην ίδια μεμβράνη μπορεί
να βρίσκονται διαφοροι υποδοχείς που ενώνονται όλοι δια
της πρωτείνης G με τους διαύλους κ+ (οι μ, σ, ω) φαίνεται
ότι δεν υπάρχει διασταυρούμενη ανοχή'7• Η ελαττωμένη
δράση -τουλάχιστον στα αρχικά στάδια αντιμετωπίζεται
δίνοντας μεγαλύτερες δόσεις του ίδιου παράγοντα.
2. Η ανοχή είναι πιο έντονη για παράγοντες που έχουν
μικρή ενδογενή δραστικότητα και μικρή εφεδρεία υποδο
χέων, παρά μετά από χορήγηση φαρμάκων με μεγάλη
ενδογενή δραστικότητα όταν δίνονται σε ίσες δόσεις.
Η ελαττωμένη δράση μπορεί να σημαίνει, είτε ελαττωμέ
νη συγγένεια με τον υποδοχέα, είτε ελάττωση του αριθμού
των υποδοχέων"', είτε ότι ο υποδοχέας που έχει καταλη
φθεί είναι ανίκανος να ενωθεί με την πρωτε'ίνη 0'7• Στην
εικόνα 10 φαίνεται η σχηματική απεικόνιση των διεργα
σιών ανάmυξης αναλγησίας και στέρησης.

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

Τα aπιοειδή προκαλούν αναλγησία δρώντας:
Α Πάνω από τον Ν .Μ.
Β. Στον Ν. Μ. και που αναστέλλουν την μετάδοση του
επώδυνου ερεθίσματος και
Γ. Στην περιφέρεια, αν ο πόνος προκαλείται από φλεγμο
νή.
Α Η αναλγησία που γίνεται από δράση πάνω από τον
Ν. Μ. οφείλεται κυρίως σε ενεργοποίηση των μ
υποδοχέων'" αν και μπορεί να συμβεί και από δράση στους
δ υποδοχείξ. Όσον αφορά τους κ υποδοχείς άλλοι δέχο
νται ότι εμπλέκονται και άλλοι όχι'"·5Ό
Γενικά η αναλγησία πάνω από τον Ν. Μ. γίνεται μέσω
των μ υποδοχέων, χωρίς να είναι γνωστός ο ακριβής μηχα
νισμός δράσης.
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Εικιίνα 10: Σχηματικιj παράσταση βιοχημικοι! :τροτι>:τοι· στι� c\ιεργα
σίες ανάπτυξης αναλγησίας και στέρηση::;.
Α. Κανονικιj συγκέντρωση cAMP, φυσωλογικιj κατciσταση.
Β. Αναστολιj σύνθεσης cAMP, η οπο(α ι\ιεγεfρεται rι:τιί τι; :τροστυ
γλανόfνες μέσω της Α C: αναλγησ(α.
Γ Προσαρμοστική αι!ξηση της ι\ραστηριύτητας της ω)πη•J.οκι•κλα
σης, αυξημένη σιίνθεση cΑΜΓ ώστε να φθαιπι τα ιrυσιυλογικά ε:τί:τε
δα. Ανάπτυξη αντοχής.
Δ. Απομάκρυνση αγωνιστυ!ν ιj προσθιjκη ανταγωνιστών εξαφανίζει
την αναστολιj σύνθεσης του cAMP, το οποίο συντίθεται και σε μεγα
λι!τερο βαθμr5 λr5γω της προσαρμοστικιjς ενεργοπο(ησης της αδενυλι
κής κυκλάσης: Στέρηση.
PGE= προσταγλανδίνη, AL= αδενυλοκυκλάση.

Opioids block the retιαse of
substancι Ρ at the synαptic

site

Neuron of the

=

=
Neurotubuli

=

Afferent

Εικr5να 11: Μεταφορά επι.ύδυνων ερεθισμάτων στα οπίσθια κέρατα
του Ν. Μ. Τα οπιοειδιj εμποδι'ζουν την απελευθέρωση τη; οvσ(ας Ρ.

Β. Η αναλγησία των aπιοειδών από δράση στον Ν.Μ.
γίνεται κυρίως μέσω των μ υποδοχέων, οι οποίοι αποτε
λούν το μεγαλύτερο μερος των υποδοχέων στον Ν.Μ.
Αυτοί οι υποδοχείς βρίσκονται κοντά στις απολήξεις των
C ινών στην πηκτωματώδη ουσία. υταν τα aπιοειδή
δεσμεύονται στους υποδοχείς στον ΝΜ, εμποδίζουν την
απελευθέρωση της ουσίας Ρ, που είναι ένα νευροπεπτίδιο
που εμπλέκεται στην μεταφορά των επώδυνων ερεθισμά
των στην συναπτική σχισμ1i" (εικόνα 11 ) .
Η ναλοξαζίνη, δεν ανταγωνίζεται την αναλγητcκli δράση

των μ αγωνιστών στον Ν.Μ, αν και ανταγωνίζεται την
αναλγησία που γίνεται μέσω των μ υποδοχέων, πάνω από
τον Ν.Μ. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η αναλγησία που
επιτυγχάνεται μέσω των υποδοχέων του Ν.Μ, οφείλεται
στους μ2 υποδοχείς, ενώ η αναλγησία που επιτυγχάνεται
μεσω των υποδοχέων του εγκεφάλου οφείλεται στους μ1
υποδοχείς"".
Οι μ και δ αγωνιστές δρουν συενργικά στην περιοχ1i του
Ν.Μ.''1• Έτσι με την χρ1iση φαρμάκων που δρουν στους μ
και δ υποδοχείς επιτυγχάνεται καλύτερη αναλγησία με
μιzρότερες δόσεις .
Ο ρόλος των z υ;τοδοχέων στην αναλγησία σε επίπεδο
ΝΜ είναι zαι εδc)) αμφισβηηjσιμος γιατί:
α) Μεριzοί αγωνιστές των z υ;τοδοχέων π.χ. το U50488H
προzαί.οι'ν αναλγησία από δράση σε μη aπιοειδής υπο
δοzεί; =.
β) Η Α δι•νορφίνη, ;του είναι η ενδογεν1iς ουσία για τους κ
ι•ποδοzεί; σε μεριzέ; εργασίες φαίνεται ότι έχει αντια
ναί.γητιzΙj δράση' .
Γ. Περιφεριz1j δράση των aπιοειδών. Σε φλεγμονώδη
πόνο, τα οπιοειδ1i έχουν ισχυρ1i αναλγητική δράση αν χρη
σιμοποιηθούν περιφερικά. Η περιφερικ1i αυτή αναλγησία
είναι στερεοειδική και αναστρέφεται με ναλοξόνη, πραγ
μα που σημαίνει ότι εκεί υπαρχουν υποδοχείς aπιοειδών.
Οι υποδοχείς αυτοί έχουν τα χαρακτηριστικά των μ, δ, κ
υποδοχέωνr"'.
Ουσίες οι οποίες μεσολαβούν στην φλεγμον1i, όπως η
προσταγλανδίνη Ε2 (PGE2) ενεργοποιούν μέσω της πρω
τείνη; Gs την αδενυλοκυκλάση και προκαλούν την αίσθη
ση του πόνου. Χορήγηση aπιοειδών αγωνιστών που δρουν
στους μ υποδοχείς, σταματά αυηi την δράση μέσω της
πρωτείνης Gi και έτσι εμποδίζει την αίσθηση του πόνου"'.
Η υπεραλγησία που προκαλείται από την PGE2 δεν εμπο
δίζεται από τους δ και κ αγωνιστές, αλλά αυτοί εμποδί
ζουν την υπεραλγησία της βραδυκινίνης. Η βραδυκινίνη
απελευθερώνει από τα μεταγαγγλιονικά συμπαθητικά
νεύρα ουσίες που προκαλούν πόνο. �Ετσι θεωρείται ότι οι
δ και κ υποδοχείς που επεμβαίνουν στην περιφερική αναλ
γησία, βρίσκονται στα συμπαθητικά νεύρα και οι αγωνι
στές γι αυτούς εμποδίζουν την απελευθέρωση επώδυνων
ουσιcό ν''''. Α;τό τοι•ς διαφορους αγωνιστές ισχυρότερη
δράση στην ;τεριφέρεια έχουν οι μ αγωνιστές ενώ οι δ
έχουν ασθενέστερη1'5, αν και η ισχύς εξαρτάται από την
φύση του ερεθίσματος και από το είδος της βλάβης. Οι
υ;τοδοχείς αυτοί ενεργοποιούνται και από ενδογενείς
ουσίεξ1'' οι οποίες είτε απελευθερώνονται σε κατάσταση
stress, δρουν τοπικά (αν υπάρχει στην περιοχή φλεγμονή)
και προκαλούν εντοπισμένη αναλγησία, είτε απελευθερώ
νονται από περιφερικές πηγές (ανοσοκύτταρα) στην
περιοχ1i της φλεγμονής.
Εναντίον της περιφερικ1iς απελευθέρωσης είναι η παρα
ηiρηση ότι η iv χορήγηση β ενδορφίνης, δεν προκαλεί
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Οι ω αγωνιστές έχουν αναλγητική δράση. Υπάρχει
συνέργεια με την αναλγησία από aπιοειδή και ω αγωνι
στές. Ίσως υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στα δύο συστή
ματα κυρίως στονΝ.Μ.
Οι κ aπιοειδείς αγωνιστές και όχι η μορφίνη, ενεργοποι
ούν νοραδρενεργικές και σεροτονινεργικές οδούς στον
επίμυ7".
Οι Η2 ανταγωνιστές, όταν χορηγούνται στον εγκέφαλο,
αδρανοποιούν τις δράσεις της μορφίνης77.
Χολοκυστοκινίνη

Εικr5να 12: 2-'χηματι;οj απεικιiνιση οπιοειόu)ν σε περιφερικά νεύρα
DRG= γάγγλια οπισθίων ριζών
Μ= μονοκύτταρα
ΜΡ= μακροφάγα
Τ=Τ-κύτταρα
Β= Β- κύτταρα

τοπική αναλγησία σε πειραματόζωα''7.
Μεγάλες ποσότητες β-ενδορφίνης και μετ-εγκεφαλίνης
ανιχνεύονται στα Τ και Β λεμφοκύτταρα, στα μονοκύτταρα
και στα μακροφάγα που ανευρίσκονται σε φλεγμονώδεις
ιστούς"''. Ακόμη διαπιστώθηκε η παρουσία προπιομελανο
κορτίνης και προεγκεφαλίνης στις ίδιες περιοχές, πράγμα
που δείχνει ότι τα οπιοειδ1Ί πεπτίδια συντίθενται μέσα σ'
αυτά τα κύτταρα"".
Στην εικόνα 12 φαίνεται η σχηματική απεικόνιση περιφε
ρικού ιστού με το άκρο ενός πρωτοπαθούς αισθητικού νευ
ρώνα, ανοσοκύτταρα aπιοειδείς υποδοχείς.
Οι παρατηρήσεις αυτές οδ1Ίγησαν στην επιτυχή χορήγηση
aπιοειδών περιφερικά, όπως μορφίνης ενδοαρθρικά για
ανακούφιση από τον πόνο μετά από aρθροσκόπηση γόνα
τος7" και για πόνο στον ώμο7Ό
ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑ
ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ
Αμινοξέα

Τα διεγερτικά αμινοξέα, γλουταμινικό (glutamate) και
ασπαρτικό ( aspartate) συνδέονται με πέντε υποομάδες
υποδοχέών, τον N-methyl-D-arpartate (NMDA ) , τον α
αμινο-3-υδροξυ-5-μεθυλ-ισοξαζόλη-προπιονικό (ΑΜΡΑ),
τον mainate, τον L-2-αμινο-4-φωσφωροβουτυρικό (L-AP4)
και τον metabotropic"Ό
ΊΌ γλουταμινικο προκαλεί αναλγησία όταν χορηγείται
στην φαιά ουσία περί τον υδραγωγό, δράση που δεν είναι
ευαίσθητη στην ναλοξόνη. Οι ανταγωνιστές των NMDA
υπδοχέων, ανταγωνίζονται τις δράσεις της μορφίνηξ, ενώ
σε άλλες εργασίες δεν αναστέλλουν την αναλγησία7). Τα
ανασταλτικά αμινοξέα επίσης έχουν επίδραση στην αναλ
γησία με aπιοειδή, όπως η ενδοραχιαία χορήγηση μιδαζο
λάμης αυξάνει την αναλγησία από μορφίνη 7Ό

Τα πεπτίδια της ομάδας τη; χολοκυστοκινίνης (Cck) βρί
σκονται στον εγκέφαλο και στην περιφέρεια. �Εχει 2 υπο
δοχείς, τον Cck-A και τον Cck-B. Ο Α τύπος βρίσκεται
κυρίως στην περιφέρεια.
Η χολοzυστοκινίνη ανταγωνίζεται τα ενδογεν1Ί aπιοειδή,
ειδιzά για του; μ και κ υποδοχείς-Ό Ανταγωνιστές της
χολοzυστοzινίνης zαι αντισώματα χολοκυστοκινίνης αυξά
νουν την αναλγησία της μορφίνης, αλλά αυτό καταργείται
σε χρόνια χρ1Ίση7".
ΟΠΙΟΕΙΔΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ
τΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ
Αναπνευστική καταστολή: Αυτή γίνεται μέσω των μ2 και δ

υποδοχέων"', ενώ δεν έχουν σχέση οι z υποδοχείς.
Γαστρεντερική κινητικότητα: Οι μ και δ αγωνιστές ανα

στέλλουν την κινητικότητα του εντέρου'', ενώ δεν έχουν
επίδραση οι κ αγωνιστές.
Διουρητική και αντιδιουρητική δράση. Οι μ αγωνιστές
έχουν αντιδιουρητικ1Ί δράση, από αυξημένη έκr.ριση βασο
πρεσσίνης, ενcό οι z αγωνιστές προκαλούν διούρηση'2•
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ
Η ταξινόμηση των υποδοχέων των aπιοειδών θα αλλάt
- ει
μέχρι να περι'ιραφούν αι•τοί αzριβώ;.
Η κατανο�ιJl του; διαφέρει στα διάφορα θηλαστικά. Ο
εγκέφαλος του ανθρώπου περιέχει 29% μ υποδοχείς, 34%
δ και 37% κ υποδοχείς. Ο εγκέφαλος ποντικών περιέχει
41% μ, 50% δ και μόνο 9% κ'".
Ενδιαφέρουσα είναι η ανάπτυξη των υποδοχέων, για την
αναλγησία νεογνών και βρεφών. Οι μ και κ υποδοχείς
υπάρχουν στο έμβρυο ωτό την αρχ1Ί της ανάπτυξης του
ΚΝΣ, ενώ οι δ εμφανίζονται αργότερα'�.
Ακόμη από διάφορες εργασίες φαίνεται ότι μικρές
δόσεις ναλοξόνης προκαλούν αναλγησία σε πειραματόζωα
ενώ μεγαλύτερες δόσεις προκαλούν υπεραλγησία. Αυτό
εξηγείται ως εξής: ίσως προσυναπτικά υπάρχουν υποδο
χείς των απιοειδών που ελεγχουν την απελευθέρωση ενδο
γενών aπιοειδών και ο ανταγωνισμός αυτών των υποδοχέ-
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ων αυξάνει τα επίπεδα των ενδογενών aπιοειδών και έτσι
προκαλείται αναλγησία".
Όσον αφορά την περιφερική δράση των aπιοειδών οι
εργασίες είναι λίγες και όπως αναφέρεται αρκετές από
αυτές έγιναν με κακή μεθοδολογία"Ό Από αυτές φαίνεται
ότι η άμεση τοπική εφαρμογή μικρών δόσεων aπιοειδών
(που είναι ανενεργής όταν χορηγούνται συστηματικά) σε
καταστάσεις φλεγμονής, έχει επίδραση στον πόνο. Ακόμη
ίσως είναι πιθανόν, λιπόφιλοι παράγοντες που δεν μπο
ρούν να περάσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, να μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν τοπικά και ίσως να αντιπροσω
πεύουν μια νέα γενιά αναλγητικών χωρίς ανεπιθύμητες
επιδράσεις από το ΚΝΣ.
Η ύπαρξη πολλών υποδοχέων των aπιοειδών, δίδει την

δυνατότητα σε περίπτωση ανάπτυξης ανοχής σε έναν
παράγοντα, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλοι αγωνι
στές.
Η αναλγησία εξαρτάται από την επίδραση των aπιοειδών
στους διάφορους υποδοχείς καθώς και από διάφορους
νευροδιαβαστές που δρουν μέσω aπιοειδών και μη aπιοει
δών συστηματων.
Καθώς κατανοούμε όλο και περισσότερο τους μηχανι
σμούς του πόνου και της αναλγησίας, πρέπει να είμαστε
ευχαριστημένοι που ο άνθρωπος πρώτα βρήκε το όπιο και
το χρησιμοποίησε σαν αναλγητικό, προτού προσπαθήσει
να ανακαλύψει τους μηχανισμούς του πόνου και της αναλ
γησίας.
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