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Porównanie wp³ywu blokady receptorów muskarynowych:
M1 (pirenzepin¹) oraz M2 i M3 (bromkiem ipratropium) na
powysi³kowy skurcz oskrzeli u chorych na astmê oskrzelow¹
JERZY LIEBHART, ANNA DOR, EWA LIEBHART, J ÓZEF MA£OLEPSZY
Katedra i Klinika Chorób Wewnêtrznych i Alergologii Akademia Medyczna, ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wroc³aw
Celem oceny wp³ywu receptorów muskarynowych na powysi³kowy skurcz oskrzeli, u 14 chorych na astmê oskrzelow¹
z komponentem wysi³kowym przeprowadzono cykl badañ metod¹ podwójnie lepej próby z zastosowaniem blokerów
receptorów M1 oraz M2 i M3 .
U ka¿dego badanego trzykrotnie wykonywano test prowokacyjny z obci¹¿eniem submaksymalnym wysi³kiem na poziomie
80%. Druga i trzecia próba by³y poprzedzone nebulizacj¹ 0,25 mg bromku ipratropium (bloker receptorów M2 i M3) lub
5 mg pirenzepiny (bloker receptorów M1) w losowo ustalonej kolejnoci. Test uznawano za dodatni je¿eli w którymkolwiek
z kolejnych pomiarów (w 5, 10, 20 lub 30 minucie po zakoñczeniu wysi³ku) stwierdzano spadek FEV1 o co najmniej 15%
w stosunku do wartoci wyjciowej. Wszystkie próby rozkurczowe nie poprzedzone nebulizacj¹ by³y dodatnie. Po inhalacji
bromku ipratropium odnotowano statystycznie istotne zablokowanie powysi³kowego bronchospazmu w 5, 10 i 20 minucie
po zakoñczeniu obci¹¿enia wysi³kiem. Efekt ten po pirenzepinie by³ s³abo wyra¿ony i statystycznie nieznamienny.

Patomechanizm powysi³kowego skurczu oskrzeli
u chorych na astmê wci¹¿ budzi wiele kontrowersji.
Daleka od wyjanienia jest zw³aszcza rola, jak¹ w tym
zjawisku odgrywa cholinergiczny uk³ad nerwowy.
Uk³ad oddechowy ma bogate unerwienie
parasympatyczne. W jego obrêbie wyró¿nia siê dwa typy
receptorów: muskarynowe i nikotynowe [1]. Pierwsze
z nich dzieli siê na 3 podtypy: M1, M2 i M3.
Pobudzenie receptorów M1 i M3 powoduje skurcz
miêni g³adkich oskrzeli i zwiêkszenie wydzielania luzu,
natomiast receptory M2 maj¹ dzia³anie przeciwne, ich
pobudzenie wywo³uje bronchodilatacjê [1,2].
Receptory M1, blokowane przez pirenzepinê, nie
wystêpuj¹ na miêniach g³adkich oskrzeli; natomiast
stwierdza siê ich obecnoæ w zwojach uk³adu parasympatycznego, w obwodowych neuronach cholinergicznych
i adrenergicznych, a tak¿e na gruczo³ach podluzowych
du¿ych oskrzeli i w cianach pêcherzyków p³ucnych [1,3].
Receptory M2 charakteryzuj¹ siê zdolnoci¹ do
hamowania uwalniania acetylocholiny z nerwów
cholinergicznych. S¹ one zlokalizowane w pozazwojowych nerwach parasympatycznych i blokowane s¹
przez gallaminê [2].
Receptory M3 znajduj¹ siê w dominuj¹cej iloci
na miêniach g³adkich oskrzeli, zarówno du¿ego jak
i ma³ego kalibru, wystêpuj¹ równie¿ na gruczo³ach
luzowych (w proporcji do receptorów M1 ok. 2:1). S¹
one blokowane przez atropinê, bromek ipratropium
i bromek oxitropium, które jednoczenie hamuj¹ tak¿e
receptory M2 [4].

Receptory nikotynowe, zlokalizowane g³ównie
w zwojach uk³adu parasympatycznego, wydaj¹ siê nie
mieæ istotnego wp³ywu na przebieg reakcji bronchospastycznej [5].
Dotychczas ukaza³o siê niewiele publikacji
powiêconych ocenie wp³ywu zablokowania receptorów
M3 (a przy okazji równie¿ M 2) na powysi³kowy
bronchospazm u chorych na astmê oskrzelow¹ [6,7,8].
Nie ma natomiast ¿adnych doniesieñ na temat znaczenia
blokady receptorów M1 dla przebiegu astmy wysi³kowej.
Celem pracy by³o porównanie wp³ywu
zablokowania receptorów M1 (pirenzepin¹) oraz M3
(bromkiem ipratropium) na przebieg powysi³kowego
skurczu oskrzeli u chorych na astmê i wykazanie, które
z receptorów muskarynowych s¹ za niego wspó³odpowiedzialne.
MATERIA£ I METODY
Pacjenci
Ogó³em przebadano 22 pacjentów z astm¹
oskrzelow¹, z czego 8 nie zakwalifikowano do II etapu
badañ.
Pe³ny cykl badañ wykonano u 14 chorych na
astmê oskrzelow¹, w tym u 9 z atopow¹
i u 5 z nieatopow¹ postaci¹ choroby. Wszystkie osoby
by³y pacjentami Kliniki Chorób Wewnêtrznych
i Alergologii Akademii Medycznej we Wroc³awiu; ka¿da
zosta³a poinformowana o celu i metodyce badañ oraz
wyrazi³a zgodê na ich przeprowadzenie. Podstawowe
dane opisuj¹ce tê grupê zawiera tabela I.
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Tabela I. Charakterystyka badanych osób

14

N

P³eæ
n (%)

Wiek

Astma
atopowa

M

K

n ± SD

n (%)

4
(29%)

10
(71%)

33,9±11,2

9
(64%)

 rednia arytmetyczna
SD  odchylenie standardowe

Astma
nieatopowa
5
(36%)

FEV1 (% nal)

N = 95,2%

SD
Me
min
max

=
=
=
=

14,3
95,97
73,89
117,24

PC20H
[mg/ml]

N = 1,01

SD
Me
min
max

=
=
=
=

2,02
0,29
0,09
7,16

Me  mediana
min  wartoæ najmniejsza
max  wartoæ najwiêksza

Wstêpnie do próby kwalifikowano chorych na
astmê z komponentem wysi³kowym w anamnezie
i dodatnim wynikiem prowokacji oskrzelowej
z histamin¹, u których nie stwierdzono przeciwwskazañ
do wykonania testu wysi³kowego pod postaci¹:
upoledzenia wentylacji p³uc (FEV1<70% wartoci
nale¿nej), wspó³istnienia okrelonych schorzeñ innych
narz¹dów oraz przyjmowania leków, które mog³yby
zmieniæ koñcowy wynik [9,10,11].
Plan badania
Protokó³ badawczy dzieli³ pracê na dwa etapy.
W pierwszym wykonywano wziewny test prowokacyjny
z histamin¹, a nastêpnie test wysi³kowy nie poprzedzony
nebulizacj¹ blokera receptorów muskarynowych. Do
drugiego etapu zostali zakwalifikowani wy³¹cznie
pacjenci z dodatnim wynikiem prowokacji wysi³kiem
(14 opisanych wy¿ej osób). Zastosowano metodê
podwójnie lepej próby. Po up³ywie 1-2 dni od
pierwszego badania chorzy mieli wykonywane 2 kolejne
testy wysi³kowe (równie¿ w odstêpie 1-2 dni), ka¿dy
poprzedzony nebulizacj¹ 0,25 mg bromku ipratropium
(Atrovent firmy Boehringer Ingelheim) w 2 ml 0,9%
NaCl lub 5 mg pirenzepiny (Gastrozepin firmy Boehringer
Ingelheim) w 2 ml 0,9% NaCl. Lek podawano 60 minut
przed rozpoczêciem obci¹¿enia wysi³kiem, kolejnoæ
zastosowania antycholinergików by³a losowa, nieznana
ani pacjentowi, ani lekarzowi przeprowadzaj¹cemu próbê.
Badania spirometryczne przy u¿yciu aparatu
Vitalograph firmy Vitalograph Ltd. wykonywano
bezporednio przed nebulizacj¹ Atroventu lub
Gastrozepinu oraz 15 i 60 minut po jej zakoñczeniu. Ten
ostatni pomiar by³ jednoczenie badaniem wstêpnym
przed prób¹ wysi³kow¹ (sprawdzano, czy wartoæ FEV1
nie jest mniejsza od 70% normy). Test wysi³kowy
przeprowadzano na cykloergometrze rowerowym ER
800 firmy Jaeger. Obci¹¿enie zwiêkszano stopniowo a¿
do osi¹gniêcia czêstoci têtna odpowiadaj¹cej wysi³kowi
submaksymalnemu rzêdu 80%, a nastêpnie utrzymywano
je na tym poziomie przez 6 minut. Oznaczenia

spirometryczne powtarzano bezporedno po wysi³ku oraz
po 5, 10, 20 i 30 minutach od jego zakoñczenia. Test
uznawano za dodatni, je¿eli w którymkolwiek
z kolejnych pomiarów obserwowano spadek wartoci
natê¿onej objêtoci wydechowej pierwszosekundowej
o co najmniej 15% w odniesieniu do badania wstêpnego.
Analiza statystyczna
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej,
obliczaj¹c parametry statystyki opisowej (rednie
arytmetyczne, odchylenia standardowe i mediany).
Poniewa¿ rozk³ady wartoci wiêkszoci zmiennych
odbiega³y od rozk³adu normalnego, stosowano
nieparametryczny test rang Wilcoxona dla zmiennych
zale¿nych. Istotnoæ ró¿nic wystêpowania okrelonego
wyniku próby wysi³kowej badano jednostronnym testem
Fishera.
WYNIKI
Na rycinie 1 przedstawiono mediany wartoci
∆FEV1 po nebulizacji Atroventu i Gastrozepinu.
Po inhalacji
Atroventu obserwowano
umiarkowany, ale statystycznie istotny (p = 0,01 oraz
p = 0,002) wzrost median wartoci FEV 1 o 10% po
15 minutach i o 11,5% po 60 minutach (obliczone rednie
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Ryc. 1. Mediany wartoci ∆FEV1 (%) po nebulizacji Atroventu
i Gastrozepinu.
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Gastrozepinie (p = 0,02). Jednoczenie jednak, przy
rozpatrywaniu uzyskanych rezultatów w skali
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arytmetyczne by³y wy¿sze od median i wynosi³y
odpowiednio 15,6% oraz 18,7%). Gastrozepin
wywo³ywa³ znikome, nieistotne statystycznie zmiany
FEV1 o 6,2% i 3,5% (rednio o 2,6% i 2,2%).
Nie stwierdzono statystycznie znamiennych
ró¿nic pomiêdzy wartociami obci¹¿enia zastosowanego
dla uzyskania submaksymalnego (na poziomie 80%)
obci¹¿enia wysi³kiem (ryc. 2).
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Rycina 3. Zmiany wartoci median ∆FEV1 (%) po wysi³ku.
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Ryc. 2. Wartoci obci¹¿enia wysi³kiem w próbach
przeprowadzonych bez uprzedniego podania leku oraz po
nebulizacji Atroventu i Gastrozepinu. Ró¿nice nieistotne
statystycznie.

trzystopniowej (ujemny, umiarkowanie dodatni, wybitnie
dodatni), zaobserwowano wzrost liczby wyników
wybitnie dodatnich z 2 do 4 po zastosowaniu pirenzepiny.
Przebieg zmian w czasie wartoci ∆FEV 1
zilustrowano na rycinie 3.
Bezporednio po wysi³ku we wszystkich trzech
próbach wyst¹pi³ wzrost wartoci ∆FEV1, a nastêpnie
ich spadek, najg³êbszy w testach nie poprzedzonych
inhalacj¹ blokera receptorów muskarynowych. Po

Tabela II. Ocena wyników testu wysi³kowego z uwzglêdnieniem skali trzystopniowej
∆FEV1 > 15%
40% < ∆FEV1 ≤ 15%
(wynik ujemny) (wynik umiarkowanie dodatni)
n (%)
n (%)

∆FEV1 ≤ 40%
(wynik wybitnie dodatni)
n (%)

Razem testów dodatnich
n (%)

Bez leku

0
(0%)

12
(85,7%)

2
(14,3%)

14
(100%)

Atrovent

7
(50%)

5
(35,7%)

2
(14,3%)

7
(50%)

5
(35,7%)

5
(35,7%)

4
(28,6%)

9
(64,3%)

Gastrozepin

Ocenê rezultatów testu wysi³kowego z uwzglêdnieniem podzia³u na wynik ujemny (∆FEV1>-15%),
umiarkowanie dodatni (-40%<∆FEV 1≤-15%) oraz
wybitnie dodatni (∆FEV 1 ≤-40%) przedstawiono
w tabeli II.
Zgodnie z kryterium kwalifikuj¹cym pacjentów
do drugiego etapu badañ, wszystkie próby wysi³kowe
(n = 14) nie poprzedzone nebulizacj¹ blokera receptorów
muskarynowych by³y dodatnie. Po nebulizacji bromku
ipratropium po³owa testów (n = 7) zakoñczy³a siê
wynikiem ujemnym, natomiast po pirenzepinie
w 5 z 14 prób nie obserwowano powysi³kowego
bronchospazmu. Dok³adnym testem Fishera stwierdzono
statystyczn¹ istotnoæ zmian wyników pod wp³ywem
Atroventu (p = 0,002) oraz (w mniejszym stopniu) po

nebulizacji bromku ipratropium stwierdzono
statystycznie istotne zablokowanie powysi³kowego
bronchospazmu w 5, 10 i 20 minut po zakoñczeniu
obci¹¿enia. Obliczone testem Wilcoxona wartoci p
wynosi³y odpowiednio: 0,022, 0,025 i 0,037. Inhalacja
pirenzepiny spowodowa³a s³abiej wyra¿one,
statystycznie nieznamienne zredukowanie obni¿ania siê
wartoci FEV1 po wysi³ku (p = 0,57, 0,22 i 0,093).
DYSKUSJA
Leki blokuj¹ce receptory muskarynowe M 3,
bromek ipratropium i bromek oxitropium od kilkunastu
lat znajduj¹ zastosowanie w leczeniu astmy oskrzelowej.
Ich efekt bronchodilatacyjny jest jednak s³abszy ni¿
β-mimetyków [12,13,14]. Pirenzepina, bloker receptorów
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M 1, jest u¿ywana do hamowania wydzielania
¿o³¹dkowego. W naszych badaniach nebulizacja 0,25 mg
Atroventu powodowa³a umiarkowan¹ poprawê
wentylacji p³uc, manifestuj¹c¹ siê wzrostem FEV 1
rednio o 15,6% po 15 minutach i o 18,7% po up³ywie
godziny. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e wszyscy pacjenci
zakwalifikowani do badañ mieli wyjciowe wartoci tego
parametru wiêksze od 70% normy (=95,2%), co
ogranicza³o mo¿liwoæ dalszego rozkurczu oskrzeli.
Natomiast inhalacja 5 mg Gastrozepinu praktycznie nie
wywiera³a efektu bronchodilatacyjnego.
Problem hamowania powysi³kowego skurczu
oskrzeli u chorych na astmê oskrzelow¹ by³ przedmiotem
wielu badañ. Wykazano, ¿e najwiêksz¹ skutecznoci¹
w tym zakresie charakteryzuj¹ siê agonici receptorów
β-adrenergicznych, mniejsz¹ preparaty teofiliny,
kromoglikan disodowy i nedokromil sodu [6,7].
Efektywnoæ preparatów antycholinergicznych
jest w tym zakresie tylko czêciowa. Okaza³o siê, ¿e
atropina podana w inhalacji zmniejsza³a powysi³kowy
spadek wentylacji o oko³o 60% [7], a bromek ipratropium
zapobiega³ jego wyst¹pieniu u 54% badanych chorych
[6]. Nale¿y równie¿ odnotowaæ, i¿ Poppius i wsp. [8]
nie wykazali skutecznoci Atroventu, nawet
stosowanego w du¿ej dawce (do 1,2 mg). Badania te
przeprowadzono u 10 chorych metod¹ podwójnie lepej
próby z zastosowaniem podwójnej prowokacji:
wysi³kiem i zimnym powietrzem.
W naszej pracy stwierdzilimy zahamowanie
przezAtrovent powysi³kowego bronchospazmu u po³owy
badanych. Jest to wynik prawie identyczny z tym, który
uzyskali Boulet i wsp. [6]. Ochronne dzia³anie tego
preparatu rozci¹ga³o siê na ca³y okres wczesnej fazy
powysi³kowego skurczu oskrzeli. Statystycznie istotne
zredukowanie spadku wartoci FEV1 obserwowano w 5,
10 i 20 minucie po zakoñczeniu obci¹¿enia, najwiêksze
w 5 minucie, bo a¿ o oko³o 75%, najmniejsze
w 20 minucie, wynosz¹ce 52%. Z przedstawionych liczb
wynika, ¿e efektywnoæ bromku ipratropium, aczkolwiek
wyrana i statystycznie znamienna, jest jednak
po³owiczna. Dok³adna analiza poszczególnych
przypadków potwierdzi³a to, co mo¿na porednio
wnioskowaæ z wyliczeñ statystycznych. Ujemny wynik
testu wysi³kowego po nebulizacji Atroventu uzyskiwano
na ogó³ u tych chorych, u których w pierwszej próbie
∆FEV 1 nie przekracza³a granicy -25%. Byæ mo¿e
Poppius i wsp. [8] m.in. dlatego nie wykazali
skutecznoci Atroventu w astmie wysi³kowej, ¿e ich
dziesiêcioosobowa grupa badana sk³ada³a siê z pacjentów
o wysokim stopniu reaktywnoci oskrzeli na prowokacjê
wysi³kiem.
Wyranie gorsze wyniki obserwowalimy po
zastosowaniu Gastrozepinu. Lek ten powodowa³ jedynie
umiarkowane, statystycznie nieznamienne zredukowanie

spadku wartoci FEV 1 w obserwowanych punktach
czasowych. Zahamowanie pod jego wp³ywem
indukowanego wysi³kiem bronchospazmu u 5 z 14 badanych jest co prawda zjawiskiem mieszcz¹cym siê
w kategoriach istotnoci statystycznej (p = 0,02), ale
jednoczesny dwukrotny (z 2 do 4) wzrost liczby wybitnie
dodatnich wyników testu rodzi w¹tpliwoæ, czy
obserwowanych po tym leku zmian przebiegu próby
wysi³kowej nie nale¿a³oby, do pewnego stopnia,
traktowaæ jako zdarzenia losowego. Przeciwko takiej
interpretacji przemawia³yby dane literaturowe
podkrelaj¹ce dobr¹ powtarzalnoæ testu wysi³kowego
w krótkich przedzia³ach czasowych [15]. Obci¹¿enie
wysi³kiem by³o we wszystkich trzech seriach testów
podobne, mo¿na wiêc wykluczyæ wp³yw zmian jego
natê¿enia na uzyskane wyniki.
Spotêgowanie przez Gastrozepin u niektórych
chorych odpowiedzi skurczowej oskrzeli na prowokacjê
wysi³kiem stawia pod znakiem zapytania celowoæ
ewentualnych prób poprawienia jego efektywnoci
poprzez zwiêkszanie dawki.
Przedstawione w tej pracy wyniki potwierdzaj¹
wspó³udzia³ receptorów muskarynowych M 3
w patomechanizmie powysi³kowego skurczu oskrzeli,
podczas gdy rola receptorów M1 wydaje siê byæ w tym
wzglêdzie wyranie mniejsza lub wrêcz dyskusyjna. Byæ
mo¿e podanie pirenzepiny inn¹ drog¹ ni¿ wziewna
by³oby bardziej efektywne. Receptory M1 nie wystêpuj¹
bowiem na miêniach g³adkich oskrzeli, a na gruczo³ach
luzowych s¹ reprezentowane w stosunku do receptorów
M3 w proporcji 1:2.
Mo¿na spekulowaæ, ¿e czynnikiem
ograniczaj¹cym skutecznoæ bromku ipratropium jest
blokowanie przez niego równie¿ receptorów M2 [1,4].
Reasumuj¹c, wykazano, ¿e bromek ipratropium
podawany w nebulizacji w dawce 0,25 mg powoduje
zahamowanie powysi³kowego skurczu oskrzeli u 50%
chorych z wysi³kow¹ astm¹ oskrzelow¹. Pirenzepina
w dawce 5 mg stosowana w nebulizacji nie ma
w³aciwoci bronchodilatacyjnych, a jej wp³yw
ograniczaj¹cy powysi³kowy bronchospazm jest niewielki
lub wrêcz dyskusyjny. Uzyskane wyniki sugeruj¹, ¿e
receptory muskarynowe
M 3 odgywaj¹ rolê
w patomechanizmie powysi³kowego skurczu oskrzeli.
Nie zdo³ano natomiast udowodniæ podobnej roli
w odniesieniu do receptorów M1.
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Comparison of the effects of muscarinic receptor antagonists M1 or M2
and M3 on exercised induced bronchoconstriction in asthmatic patients
JERZY LIEBHART, ANNA DOR, EWA LIEBHART, JÓZEF MA£OLEPSZY
Summary
To asses the effects of muscarinic receptors on exercise induced bronchoconstriction an exercise
provocation test at 80% of VO 2 max was repeated 3 times in 14 patients with exercise induced asthma.
The 2nd and 3rd challenges were conducted under double-blind conditions after 0,25 mg of ipratropium
bromide (M2 and M3 antagonist) or 5 mg of pirenzepine (M1 receptor antagonist) given in nebulization.
The test was considered as positive if a decrease in FEV1 by at least 15% of initial value was observed
in any of consecutive spirometric measurements performed at 5, 10, 20 or 30 minutes after completing
the exercise. All the results of the provocations conducted without pretreatment with anticholinergics
were positive. After ipratropium bromide, the statistically significant reduction of exercise induced
bronchoconstriction was found at 5, 10 and 20 min after exercise, while the effect of pirenzepine was
small and statistically non significant.

