
Ból pozostaje jednym z objawów najbardziej uciążli-
wych w przebiegu wielu chorób. Towarzyszy on człowie-
kowi od narodzin do śmierci. Od wieków poszukiwano 
skutecznego antidotum na ból. Obecnie dostępnych jest 
wiele produktów leczniczych o działaniu przeciwbólo-
wym. Charakteryzują się one różną skutecznością oraz 
mogą powodować wiele niekorzystnych objawów, które 
są przyczyną powikłań farmakoterapii analgetycznej. 
Najbardziej liczną i najczęściej wykorzystywaną grupę le-
ków stosowanych w łagodzeniu bólu stanowią niestero-
idowe leki przeciwzapalne o działaniu przeciwbólowym. 

Wśród leków przeciwbólowych należy wyróżnić leki 
działające na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) (opioidy) 
oraz na układ autonomiczny. Substancje należące do 
tej drugiej grupy mają wpływ na narządy wegetatywne. 
Dzielą się na substancje działające na układ współczul-
ny i przywspółczulny (parasympatyczny). Działanie prze-
ciwbólowe parasympatykolityków polega na porażeniu 
receptorów muskarynowych układu przywspółczulnego. 
Leki działające na układ przywspółczulny są to antagoni-
ści konkurencyjni acetylocholiny (Ach), dlatego powodują 
zniesienie objawów pobudzenia układu przywspółczul-
nego. Powoduje to przewagę układu współczulnego, da-
jąc w efekcie m.in. rozluźnienie mięśni gładkich. Zatem 
działają rozkurczowo i przeciwbólowo1. 

Hioscyna (skopolamina) o wzorze sumarycznym 
C17H21NO4 jest pochodną hioscyjaminy (IV-rzędowa po-
chodna amoniowa). Jest to alkaloid tropanowy otrzy-
mywany naturalnie z roślin, między innymi z liści bie-
lunia dziędzierzawego (Datura stramonium). Hioscyna 
jest mieszaniną racemiczną L- i D-hioscyny. W wyniku 
syntezy z hioscyny jako aminy czwartorzędowej po ad-
dycji podstawników (grupy butylowej oraz jonu bromu) 
powstaje związek trzeciorzędowy o słabym działaniu 
ośrodkowym. Z cząsteczki hioscyny powstają rów-
nież metyloazotan hioscyny, metylobromek hioscy-
ny oraz butylobromek hioscyny2. Półsyntetyczne po-
chodne tych substancji słabo przenikają przez barierę 
krew-mózg, dlatego są pozbawione działania ośrodko-
wego i dlatego mają szerokie zastosowanie w medycynie.

Pochodne hioscyny (skopolaminy) – metylohioscyna 
i butylohioscyna są pozbawione działania ośrodkowego 

i mają zastosowanie głównie w zwalczaniu kolki, jako 
środki rozkurczowe oraz w diagnostyce przewodu po-
karmowego3,4. 

 Przykładem produktu, w którym zastosowano suro-
wiec naturalny jest Scopolan®. Wskazaniem do stoso-
wania tego leku są dolegliwości bólowe w stanach skur-
czowych przewodu pokar mo wego (kolka jelitowa, zespół 
jelita drażliwego), dróg żółciowych (kolka wątrobowa), 
układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, bóle men-
struacyjne, hiperrefleksja wypieracza). 

Butylobromek hioscyny jest czwartorzędową amonio-
wą pochodną hioscyny (skopolaminy).

Według kompendium CPS butylobromek hioscyny jest 
lekiem spazmolitycznym, powodującym rozkurcz mięśni 
gładkich przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz 
układu moczowego8.

Innym lekiem, który zawiera pochodną hioscyny i sub-
stancję syntetyczną jest Scopolan® compositum, zawie-
rający butylobromek hioscyny i metamizol sodowy. 

Drugą substancją czynną preparatu Scopolan® compo-
situm jest sól sodowa metamizolu (metamizolum natri-
cum). Jest on zaliczany do niesteroidowych leków prze-
ciwzapalnych z grupy pochodnych pirazolonu o działaniu 
przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapal-
nym4,5,7,5. Działa również słabo rozkurczowo na mięśnie 
gładkie, uspokajająco i przeciwwysiękowo. 

Mechanizm działania metamizolu polega na hamo-
waniu cyklooksygenazy prostaglandynowej, która bierze 
udział w przemianach kwasu arachidonowego, będącego 
mediatorem reakcji zapalnej. Lek hamuje powstawanie 
prostaglandyn. Niesteroidowe leki przeciwbólowe po-
wodują podwyższenie progu pobudliwości receptorów 
bólowych. Siła działania leku zależy od dawki i budowy 
chemicznej.6 

Preparat Scopolan® compositum, będący lekiem zło-
żonym, wykazuje właściwości farmakologiczne obu sub-
stancji czynnych. To warunkuje wskazania do stosowa-
nia tego leku. Skojarzenie butylobromku hioscyny oraz 
metamizolu wpływa korzystnie na działanie preparatu, 
po wodując powstawanie synergizmu. 

– szerokie zastosowanie substancji czynnych ze szczególnym uwzględnieniem 
znaczenia w terapii dolegliwości bólowych towarzyszącym stanom skurczowym
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Poniższe badania (głównie porównawcze), dotyczą sku-
teczności działania butylobromku hioscyny w obrębie prze-
wodu pokarmowego oraz układu moczowo-płciowego:

W badaniu Muller-Lissner i wsp. 7 oceniono skutecz-
ność i tolerancję podania butylobromku hioscyny (dożylnie 
10 mg), paracetamolu (dożylnie 500 mg) oraz leczenia sko-
jarzonego tymi preparatami i wpływ na stopień nasilenia 
kurczowych bólów brzucha. Badanie wykonano w grupie 
1637 chorych.  Miało ono charakter podwójnie ślepej pró-
by z udziałem placebo. W efekcie, wykazano skuteczność, 
bezpieczeństwo, dobrą tolerancję butylobromku hioscyny 
jako monoterapii jak i w terapii skojarzonej, podawanego 
dwa razy na dobę w obserwacji 3-tygodniowej. 

Muller-Krampe B. i wsp.8, porównali skuteczność i bez-
pieczeństwo stosowania butylobromku hioscyny oraz 
bliżej nieokreślonego preparatu homeopatycznego. Pro-
dukty te były stosowane w terapii stanów skurczowych 
żołądka. Badanie przeprowadzono w grupie 204 dzieci 
poniżej 12. roku życia. Wykazano tolerancję oraz sku-
teczność butylobromku hioscyny.

Właściwości przeciwbólowe oraz działanie zmniejsza-
jące aktywność jelit wykazali Bonnett T. i wsp.9. W pracy 
przedstawili przypadek zastosowania leczenia butylo-
bromkiem hioscyny chorej z bólem i nadmierną aktywno-
ścią jelit po laparoskopii z zastosowaniem neostygminy. 

W innym badaniu autorstwa Gutzeit A. i wsp.10, z udzia-
łem zdrowych ochotników, porównano aktywność prze-
ciwskurczową butylobromku hioscyny i glukagonu 
w zależności od drogi podania. W przypadku obydwu 
związków udowodniono analizowane działanie. Ponad-
to stwierdzono, że skuteczność zależy od drogi poda-
nia, a silniejsze działanie obserwowane jest po podaniu 
dożylnym obu leków. Zaobserwowano także synergizm 
działania podanego dożylnie glukagonu i domięśniowo 
butylobromku hioscyny – stwierdzono, że efekt jest szyb-
szy, silniejszy oraz dłużej utrzymuje się wpływ na czyn-
ność motoryczną jelita cienkiego.

Khalif IL. i wsp.11 przeprowadzili badanie z udziałem 
chorych na zespół jelita nadwrażliwego (Irrestible Bowel 
Syndrom, IBS). Badanym podano butylobromek hioscyny.  
Stwierdzono, że niezależnie od drogi podania (doustnie – 
20 mg, doodbytniczo – 30 mg) zmniejsza się stopień nasi-
lenia bólu, porównywalnie z działaniem drotaweryny. Co 
więcej, u chorych z postacią biegunkową IBS, zaobserwo-
wano podwyższenie progu odczuwania bólu po podaniu 
butylobromku hioscyny zarówno w postaci doustnej jak 
i czopków. Wykazano także, że oba leki mają natomiast 
niewielki wpływ na czynność motoryczną jelita grubego.

W badaniu (kontrolowanym placebo) Guido N.12 ocenia-
no skuteczność i bezpieczeństwo stosowania doustnego 
lub doodbytniczego butylobromku hioscyny. W efekcie 
działanie butylobromku hioscyny uznano za korzystne 
zarówno w formie doodbytniczej jak i po podaniu doust-
nym, które umożliwiają jego zastosowanie w leczeniu 
bóli brzucha powodowanych przez skurcze.

Inni autorzy - Sung Wook Song i wsp.13 ocenili wpływ 
terapii dodanej butylobromku hioscyny do morfiny lub ke-
torolaku na stopień nasilenia bólu towarzyszącego kolce 
nerkowej. Badanie było randomizowane, prospektywne, 
podwójnie zaślepione, kontrolowane. Na podstawie prze-
prowadzonych analiz, wykazano ze dodanie butylobromku 
hioscyny do terapii, istotnie zmniejsza ból w porównaniu 
do monoterapii wymienionymi wyżej lekami. 

METAMIZOL SODOWY

Ukazało się również wiele publikacji potwierdzających 
skuteczność działania metamizolu na podstawie badań 
przedklinicznych i klinicznych.

Mao i wsp. badali skuteczność i bezpieczeństwo dzia-
łania metamizolu podawanego donosowo w łagodzeniu 
gorączki u królików. Wykazali, że nowy produkt w postaci 
roztworu donosowego skutecznie zmniejszał objawy go-
rączki oraz był dobrze tolerowany14.

 Badaniem mechanizmów działania przeciwbólowego 
wybranych NPLZ zajmowali się Drogrul i wsp. Na pod-
stawie rezultatów badawczych, udowodniono, że meta-
mizol ma działanie przeciwbólowe obwodowe, co suge-
ruje, że NLPZ są grupą leków o różnym punkcie uchwytu 
i mechanizmie działania15.

Pierre i wsp. badali działanie przeciwzapalne metabo-
litów metamizolu. Wykazali, że metabolity tego leku są 
aktywne farmakologicznie wobec enzymu cyklooksyge-
nazy, hamując jej działanie, co ma znaczenie w ograni-
czaniu reakcji zapalnej i bólu16.

W innym badaniu, Rezende i wsp. podjęli próbę okre-
ślenia mechanizmów działania przeciwbólowego parace-
tamolu i metamizolu na modelu zwierzęcym u szczurów. 
Indukowane zapalenie kończyn miało na celu określenie 
właściwości przeciwzapalnych, przeciwbólowych i prze-
ciwgorączkowych obu leków. Stwierdzono, że chociaż 
oba leki działają poprzez wpływ na izoformy cyklooksy-
genazy, nie jest całkowicie wyjaśniony mechanizm dzia-
łania przeciwbólowego17. 

Na podstawie badania klinicznego autorstwa Schmie-
der i wsp. mającego na celu wykazanie aktywności prze-
ciwbólowej i spazmolitycznej metamizolu, porównano 
owy preparat z tramadolem (lek przeciwbólowy) i butylo-
bromkiem hioscyny. Probantom podawano dożylnie 2,5 g 
metamizolu, 100 mg tramadolu lub 20 mg butylobromku 
hioscyny. Metamizol okazał się lekiem przeciwbólowym 
silniejszym niż tramadol, a także wykazywał silniejsze 
działanie spazmolityczne niż butylobromek hioscyny 
(p<0,05). Badania potwierdziły skuteczność butylobrom-
ku hioscyny w bólach kolkowych, pomimo nieco słab-
szego działania farmakologicznego niż metamizol, choć 
porównywalnego z tramadolem.

Metamizol znalazł także zastosowanie o potwierdzonej 
skuteczności w leczeniu bólu pooperacyjnego. Publika-
cja podsumowująca te badania Edwards J. i wsp.18 wyka-
zała, że różne produkty zawierające metamizol w dawce 

– szerokie zastosowanie substancji czynnych ze szczególnym uwzględnieniem 
znaczenia w terapii dolegliwości bólowych towarzyszącym stanom skurczowym
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500 mg charakteryzują się skutecznością znacząco więk-
szą niż placebo oraz porównywalną z 100 mg tramadolu. 

Gosch i wsp.19 przedstawili publikację podsumowują-
cą doświadczenia, dotyczące stosowania różnych leków 
przeciwbólowych. Wykazano skuteczność stosowania 
metamizolu.

PODSUMOWANIE

Produkty lecznicze zawierające pochodne hioscyny, ta-
kie jak Scopolan®, wykazują działanie spazmolityczne jako 
środki rozkurczowe w stanach skurczowych mięśni gład-
kich przewodu pokarmowego (kolka jelitowa, zespół jeli-
ta drażliwego), dróg żółciowych (kolka wątrobowa) i dróg 
moczowo-płciowych (kolka nerkowa, bóle menstruacyjne, 
hiperrefleksja wypieracza)20.  Produkt złożony – Scopolan® 

compositum oprócz butylobromku, zawiera również meta-
mizol sodowy, składnik o działaniu przeciwbólowym, prze-
ciwzapalnym21. Łączenie tych składników ma na celu syner-
giczne zwiększenie siły działania. Efekt ten został osiągnięty. 

Badania przedkliniczne oraz dostępne badania klinicz-
ne wykazują, że butylobromek hioscyny jest lekiem sku-
tecznym we wskazaniach określonych w piśmiennictwie. 
Z kolei skuteczność i bezpieczeństwo działania metami-
zolu również ma odzwierciedlenie w piśmiennictwie. 

Preparaty zawierające butylobromek hioscyny oraz leki 
złożone, w skład których wchodzi ta substancja o dzia-
łaniu przeciwbólowym, rozkurczającym lub przeciwza-
palnym, mogą być korzystną alternatywą dla substancji 
syntetycznych, których farmakoterapię charakteryzuje 
duża liczba powikłań polekowych.
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Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, obec-
nie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z uzyskanym 
tytułem doktora nauk farmaceutycznych w zakresie far-
makologii klinicznej – tytuł pracy doktorskiej: „Optymaliza-
cja stosowania kwasu walproinowego w monoterapii i te-
rapii skojarzonej z tiagabiną u dzieci chorych na padaczkę”
(2000  r. ).

Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego we Wrocła-
wiu, farmakolog kliniczny w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 
im. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.
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rzystwa Terapii Monitorowanej; 
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