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Skojarzenie oksykodonu z naloksonem 
– skuteczna opcja leczenia bólu 
i prewencji zaparć
The combination of oxycodone with naloxone – an effective 
option to treat pain and prevent constipation
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STRESZCZENIE: Jednym z objawów niepożadanych leczenia opioidowymi lekami przeciwbólowymi są zaburzenia 
funkcji przewodu pokarmowego. Klinicznie występują one pod postacią zaparcia stolca, bólów brzucha, 
utraty apetytu, wzdęć czy refleksu żołądkowo-przełykowego, a także nudności i wymiotów, które to objawy 
niejednokrotnie utrudniają prowadzenie skutecznej terapii przeciwbólowej. Leki przeczyszczające, które podawane 
są w profilaktyce zaparć są relatywnie mało skuteczne mogą działać głównie na początku terapii, gdyż pożniej 
występuje efekt przyzwyczajenia. Obecnie na rynku farmaceutycznym dostępne jest połączenie oksykodonu 
z naloksonem, które wykazując działanie przeciwbólowe, równocześnie zmniejsza ryzyko występowania zaparć.

SŁOWA KLUCZE: opioidy • zaparcia • oksykodon • nalokson

SUMARY: One of the side effects of treatment with opioid analgesics are gastrointestinal dysfunction. They are 
in the clinic in the form of constipation, abdominal pain, loss of apetite, bloats, gastrooesophagal reflux as well 
as nausea and vomiting, and constipation, which often make it difficult to conduct an effective analgesic therapy. 
Laxatives which are administered for the prophylaxis of constipation are of limited efficacy in the opioid-related 
constipations and they are active at the beginning of treatment, the effect occurs because later habit. Currently 
available in the pharmaceutical market is a combination of oxycodone and naloxone, demonstrating that the 
analgesic effect while reducing the risk of constipation.
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Połączenie opioidowych leków przeciwbólowych z  anta-
gonistami receptora opioidowego jest w  chwili obecnej 
najskuteczniejszą metodą prewencji indukowanych przez 
opioidowe leki przeciwbólowe zaburzeń funkcji przewodu 
pokarmowego (opioid induced bowel dysfunction, OIBD).

Zlecając pacjentowi opioidowe leki przeciwbólowe (OLP) 
należy się liczyć z  możliwością wystąpienia objawów nie-
pożądanych ze strony przewodu pokarmowego, a w szcze-
gólności z  występowaniem nudności, wymiotów, bólów 

brzucha, wzdęć oraz zaparć. Według różnych statystyk 
u pacjentów przyjmujących OLP, aż w 70-100% przypadków 
dochodzi do wystąpienia zaparcia, które z jednej strony zna-
cząco upośledza komfort życia pacjenta, z drugiej niejedno-
krotnie uniemożliwia osiągnięcie skutecznej dawki analge-
tycznej i pogarsza współpracę z pacjentem [1,4]. Zaparcie 
występujące u  pacjentów leczonych opioidami powoduje 
oddawanie ze znacznym wysiłkiem twardego stolca z towa-
rzyszącym poczuciem niepełnego wypróżnienia, zbyt małą 
częstość, a nawet całkowity brak wypróżnień [2].
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Zaparcie jest najbardziej dokuczliwym objawem niepożąda-
nym w konsekwencji podawania OLP, który wynika z farmako-
dynamicznego mechanizmu ich działania i na które nie rozwija 
się zjawisko tolerancji. W grupie ryzyka wystąpienia tego po-
wikłania znajdują się pacjenci leczeni opioidami: w podeszłym 
wieku, stosujący polifarmakoterapię z  użyciem leków, które 
zaburzają perystaltykę przewodu pokarmowego oraz pacjenci 
w terminalnym okresie choroby nowotworowej. 

Perystaltyka przewodu pokarmowego jest regulowana przez 
ośrodkowy układ nerwowy, układ nerwowy jelita, a także wy-
dzielane do przewodu pokarmowego hormony wpływające 
na różne typy receptorów [3,4]. Opioidowe leki przeciwbólowe, 
oddziałując na receptory opioidowe typu mi i kappa zlokalizo-
wane w mięśniówce oraz splotach mięśniówki, w splocie pod-
śluzówkowym jelita cienkiego i  grubego, modulując funkcje 
receptorów opioidowych na poziomie rdzenia kręgowego, za-
równo spowalniają perystaltykę jak i wpływają na funkcje wy-
dzielnicze przewodu pokarmowego, co dodatkowo potęguje 
zaburzenia perystaltyki [11].

W tabeli 1 zebrano dane dotyczące wpływu OLP na poszcze-
gólne odcinki przewodu pokarmowego wraz z opisem konse-
kwencji klinicznych tego wpływu.

Oprócz opisanych w tabeli 1 skutków działania OLP, dochodzi 
dodatkowo do zahamowania wydzielania acetylocholiny z ple-
xus myentericus, relaksacji mięśniówki gładkiej, zmniejszenia 
wydzielania trzustkowego oraz zmniejszenia wydzielania żół-
ci, co dodatkowo potęguje zaburzenia perystaltyki przewodu 
pokarmowego [4,7].

W przypadku zaparć indukowanych przez OLP stosowane le-
czenie objawowe jest mało skuteczne, natomiast zmiana stylu 
życia oraz zmiana diety – często niemożliwa. Jest to szczegól-
nie trudne u pacjentów paliatywnych, których zaburzenia funk-
cji przewodu pokarmowego zostały spowodowane leczeniem 
onkologicznym, jak również mogą być potęgowane stosowa-
nym leczeniem objawowym [14]. I tak zaparcia po opioidach 
występują częściej u pacjentów, którzy są lub byli leczeni win-
krystyną, winblastyną, pochodnymi platyny, taksanami oraz 
talidomidem. Mogą być nasilane przez równoczesne poda-
wanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, trójpierście-
niowych leków przeciwdepresyjnych, leków antycholinergicz-

nych, leków przeciwdrgawkowych wykorzystywanych jako 
koanalgetyki, a  także setronów stosowanych w objawowym 
leczeniu nudności i wymiotów [3].

W przypadku rozpoczynania terapii OLP zaleca się wdrożenie 
profilaktyki przeciw zaparciom, jednak im dłużej trwa leczenie 
opioidami tym coraz mniej skuteczne stają się leki przeczysz-
czające – stosowane długotrwale mogą powodować zjawi-
sko przyzwyczajenia, co zmusza do zwiększania dawki dla 
osiągnięcia optymalnego efektu przeczyszczającego. Co wię-
cej, same leki przeczyszczające mogą indukować objawy nie-
pożądane pod postacią bólów brzucha, wzdęć oraz jako efekt 
z odbicia mogą powodować zaburzenia perystaltyki przewodu 
pokarmowego, nasilając zaparcia [7].

Z  punktu widzenia patomechanizmu zaparć najskuteczniej-
szą metodą prewencji, jak i zmniejszenia nasilenia, jest poda-
wanie OLP z antagonistą receptorów opioidowych, jakim jest 
nalokson. Obecnie na rynku farmaceutycznym dostępne jest 
połączenie oksykodonu z naloksonem w stosunku 2:1 do po-
dawania doustnego, pod nazwą handlową Targin.

W  działaniu tego złożonego leku wykorzystuje się różnice 
w  biodostępności oksykodonu i  naloksonu. O  ile biodostęp-
ność oksykodonu po podaniu doustnym przekracza 80%, 
o  tyle biodostępność naloksonu wynosi poniżej 2% podanej 
dawki [14]. Niska dostępność naloksonu po podaniu doust-
nym wynika przede wszystkim z  faktu pierwszego przejścia 
i metabolizmu wątrobowego (głównie glukuronizacji). Dostęp-
ność systemowa doustnej dawki terapeutycznej naloksonu 
jest pomijalna i dlatego działa on prawie wyłącznie na recepto-
ry opioidowe w przewodzie pokarmowym [4,8].

Należy uznać nalokson za substancję optymalną do redukcji 
zaparć po opioidach również ze względu na wysokie powino-
wactwo do receptorów opioidowych oraz brak zdolności do 
ich stymulacji [9]. 

Połączenie oksykodonu z  naloksonem wydaje się optymal-
nym połączeniem również z  uwagi na fakt, że oksykodon 
w mniejszym stopniu powoduje zaparcia w porówaniu do czy-
stych agonistów receptora opioidowego typu mi. Nalokson nie 
antagonizuje ośrodkowego efektu oksykodonu ze względu na 
wzmożony (> 97%) metabolizm w wątrobie. 

Tabela 1. Działanie opioidowych leków przeciwbólowych (OLP) na przewód pokarmowy

Poziom układu 
pokarmowego Konsekwencja wpływu OLP

Żołądek Zahamowanie aktywności propulsywnej, wydłużenie czasu opróżniania żołądka, zmniejszenie wydzielania 
żołądkowego

Jelito cienkie Hamowanie skurczów propulsywnych, zwiększenie wchłaniania wody ze światła jelita, wydłużenie czasu 
pasażu 

Jelito grube Zahamowanie perystaltyki, wzrost napięcia zwieracza odbytu, zmniejszenie wrażliwości odbytnicy na 
rozciąganie, zwiększenie wchłaniania wody, wydłużenie czasu pasażu
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Wysoką skuteczność przeciwbólową Targinu czyli połącze-
nia oksykodon/nalokson wykazano zarówno u  pacjentów 
z  bólem towarzyszącym chorobie nienowotworowej, jak 
i u tych z bólem nowotworowym [1, 13].

Analizując dane kliniczne dotyczące skuteczności połącze-
nia agonisty opioidowego – oksykodonu i  antagonisty re-
ceptora opioidowego – naloksonu, trudno doszukiwać się 
argumentów przeciw takiemu połączeniu. Natomiast prze-
konując do zastosowania takiego połączenia, należy pod-
kreślić, że: 
•  w sposób komplementarny do patomechanizmu ograniczo-

ne jest ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony 
przewodu pokarmowego,

•  nie dochodzi do antagonizowania działania przeciwbólowe-
go oksydonu,

•  różnice w biodostępności oksykodonu i naloksonu powodują 
potencjalizację efektu farmakologicznego ograniczając rów-
nocześnie ryzyko występowania działań niepożądanych [15].

Z badań klinicznych wynika jednoznacznie, że u pcjentów 
z bólem towarzyszącym chorobie nowotworowej występo-
wanie zespołu poopioidowych zaburzeń funkcji jelit (OIBD), 
aż u  30% chorych może uniemożliwić uzyskanie skutecz-
nego efektu analgetycznego podczas stosowania OLP. Sam 
oksykodon w  mniejszym stopniu w  stosunku do morfiny 
powoduje zaburzenia funkcji jelit, co powoduje, że staje się 
coraz częściej lekiem z wyboru u pacjentów u których pod-
czas leczenia OLP pojawiły się trudne do prewencji jak i le-
czenia zapracia. Wynika to wprost z działania leku zarówno 
na receptory opioidowe typu mi oraz receptory typu kappa. 
Skojarzenie oksykodonu z  naloksonem powoduje znaczą-
cą poprawę funkcji perystaltycznej jelit oferując również 
skuteczną analgezję w bólu o nasileniu od umiarkowanego 
do silnego. Dotyczy to zarówno bólu towarzyszącego cho-
robie nowotworowej jak i bólu niezwiązanego z procesami 
rozrostowymi. Nie bez znaczenia jest również wpływ tego 
połączenia na poprawę jakości życia u pacjentów z dolegli-
wościami bólowymi [10]. W badaniu przeprowadzonym na 
ponad 2000 pacjentów, w którym oceniano wpływ połącze-
nia oksykodonu i  naloksonu na jakość życia, 89% lekarzy 

oraz 84% pacjentów oceniło skuteczność i  tolerancję leku 
jako bardzo dobrą lub dobrą, natomiast 85% lekarzy uczest-
niczących w  badaniu oceniło tolerancję leku jako o  wiele 
lepszą w porównaniu ze stosowanymi dotychczas OLP [6].

Z kolei w badaniu przeprowadzonym na 1488 pacjentach z bó-
lem neuropatycznym o silnym natężeniu, w tym z bólami neu-
ropatycznymi w przebiegu choroby nowotworowej wykazano, 
że Targin spowodował skuteczny efekt analgetyczny u 86,4% 
badanych, równocześnie powodując redukcję odsetka pacjen-
tów cierpiących z powodu zaparć z 63,17% na początku ob-
serwacji do 34,4% podczas oceny w czasie ostatniej wizyty [5].

Schutter i wsp. w badaniu przeprowadzonym na populacji 
7836 pacjentów wykazali, że zastosowanie leku złożonego 
spowodowało poprawę funkcji perystaltycznej jelit ocenianą 
w zakresie łatwości wypróżnień, któremu towarzyszyła zmia-
na konsystencji stolca na bardziej uwodnioną. Poprawa ta 
wyrażała się redukcją o 25 punktów w zakresie Bowel Function 
Index (BFI), który jest uznanym narzędziem do badania funkcji 
perystaltycznej jelit i jakość odruchu defekacji w szczególności 
u pacjentów z zaparciem indukowanym podawaniem OLP [16].

BFI jest złożony z 3 domen oceniających stan czynnościo-
wy jelit w oparciu o wywiad z pacjentem, który dotyczy jego 
odczuć z  ostatnich 7 dni. Domeny oceniają trudność wy-
próżnienia, uczucie niecałkowitego wypróżnienia oraz indy-
widualną ocenę zaparcia stolca. Każda z domen oceniana 
jest w skali 0-100, gdzie 0 oznacza brak objawów, a 100 ob-
jawy maksymalnie nasilone.

Z doświadczeń Kliniki wynika, że lek złożony zawierający 
oksykodon i  nalokson jest skuteczny w  leczeniu bólu po-
chodzenia nowotworowego i  nienowotworowego, szcze-
gólnie u pacjentów u których stosowanie OLP jest związane 
z wytępowaniem trudnych do leczenia zaparć. Połaczenie 
oksykodonu z naloksonem jest kompilacją udowodnionego 
działania analgetycznego, jednego z lepiej poznanych opio-
idów jakim jest oksykodon z  naloksonem, którego dystry-
bucja jest celowana w  kierunku receptorów opioidowych 
zlokalizowanych w  jelitach. Kliniczna korzyść jaką odnosi 

Fig 1. Wskaźnik oceny funkcji jelit (The Bowel Function Index, BFI) [12]

Bowel Function Index (według oceny pacjenta) 0-100

1. Trudności przy wypróżnianiu w ciągu ostatnich 7 dni (NAS)

0 – brak trudności       100 – najwieksze możliwe trudności

2. Uczucie niepełnego wypróżnienia w ciągu ostatnich 7 dni (NAS)

0 – brak       100 – najsilniejsze uczucie

3. Indywidualna ocena pacjenta w zakresie ciężkości zaparcia w ciągu ostatnich 7 dni (NAS)

0 – brak zaparcia       100 – najsilniejsze zaparcie
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pacjent leczony połączeniem oksykodonu i naloksonu wy-
raża się zarówno normalizacją funkcji perystaltycznej jelit 
jak i związanej z nią redukcją zaparć.

Dawkowanie złożonego leku zawierającego w swoim składzie 
oksykodon i nalokson należy dostosować indywidualnie do na-
tężenia bólu, najlepiej w oparciu o miareczkowanie skutecznej 
dawki analgetycznej. Skuteczność tego leku jest równoważna 
działaniu oksykodonu w leku o przedłużonym uwalnianiu. 

Zazwyczaj dawka leku zawierającego oksykodon i nalokson, 
Targinu u  pacjentów z  silnym bólem, którzy nie stosowa-
li wcześniej OLP wynosi 2 razy dziennie 10 mg oksykodonu 
+ 5 mg naloksonu. Przy przeliczaniu dawki analgetycznej 
w przypadku rotacji z innych opioidów należy posługiwać się 
odpowiednimi przelicznikami. W chwili obecnej maksymalna 
dobowa dawka złożonego leku zawierającego oksykodon i na-

lokson to 80 mg oksykodonu + 40 mg naloksonu/dobę, jed-
nak obecnie w toku są badania kliniczne z większymi, niż to 
opisano wcześniej dawkami leku (do 160 mg oksykodonu + 
80 mg naloksonu /dobę). W klinice stosujemy w zależności od 
potrzeb znacząco większe dawki leku nie obserwując zarówno 
działań niepożądanych jak i odwrócenia analgezji, jednak jest 
to postępowanie off-label. 

Należy uznać, że połaczenie oksykodonu i naloksonu w jed-
nej tabletce o  przedłużonym uwalnianiu jest skutecznym 
i bezpiecznym analgetykiem opioidowym w rękach lekarza 
praktyka, który w codziennej pracy spotyka się z pacjentami 
z współistnieniem dolegliwości bólowych, które towarzyszą 
chorobom nowotworowym. Dodatkową korzyścią jaką od-
nosi pacjent przyjmujący tę kombinację jest ograniczenie 
zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego, które są induko-
wane przez OLP.
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