
© PTBB  Ból 2014, Tom 15, Nr 4, s. 6-9,  DOI: 10.5604/1640324x.1132013 6

P
R

A
C

E
 O

R
Y

G
IN

A
L

N
E

 /
 O

R
Y

G
IN

A
L

 A
R

T
IC

L
E

S

Zastosowanie oksykodonu w leczeniu 
bólu pooperacyjnego u pacjentów 
poddanych wysokiej dewaryzującej 
osteotomii podkolanowej w przebiegu 
kolana szpotawego.
Application of oxycodone in a treatment of postoperative 
pain of patients with medial unicompartmental knee 
osteoarthritis after high tibial opening wedge osteotomy 

Robert Paweł Pełka
Specjalistyczny Ośrodek Chirurgii Artroskopowej i Ortopedycznej NZOZ „Ortopedia“ Opole; 48-340 Głuchołazy,  
ul. Karłowicza 40

STRESZCZENIE: Leczenie bólu pooperacyjnego jest niezmiernie istotnym elementem leczenia chirurgicznego 
i może przekładać się na uzyskane efekty. W przypadku wysokiej dewaryzującej osteotomii podkolanowej 
farmakoterapia bólu u pacjentów jest we wczesnym okresie pooperacyjnym równie istotna jak zakładany 
i uzyskany operacyjnie stopień korekcji osi. Wykorzystanie skutecznego i dobrze tolerowanego opioidu jakim jest 
chlorowodorek oksykodonu w postępowaniu przeciwbólowym  przyczynia się do zwiększenia satysfakcji z leczenia 
i szybkiego uruchomienia pacjenta, co z kolei zmniejsza liczbę powikłań związanych z tego typu procedurą.

SŁOWA KLUCZE: ból • analgetyki opioidowe • oksykodon • kolano szpotawe • osteotomia dewaryzacyjna

SUMMARY: Treatment of postoperative pain is an extremely important aspect in surgical treatment and may 
affect the assumed results. In the case of patients after high tibial opening wedge osteotomy  pharmacotherapy of 
patinents‘ pain, in the early postoperative stage, is as important as the assumed and operationally gained degree 
of axis correction. Application of efficient and well-tolerated opioid, oxycodone hydrochloride, in the anti-pain 
treatment contributes to faster patient’s activity, which in turn lowers number of complications connected with 
such procedures.

KEY WORDS: pain • opioid analgesics • oxycodone • medial unicompartmental knee osteoarthritis • high tibial 
opening wedge osteotomy
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OPIS PRZYPADKU
W  prezentowanym opracowaniu opisano 7 pacjentów po 
tym samym rodzaju zabiegu operacyjnego, u których ruty-
nowo został zastosowany w leczeniu bólu pooperacyjnego 
oksykodon, początkowo w postaci parenteralnej, a następ-
nie doustnej z bardzo dobrym efekt przeciwbólowym.

We wczesnych (łagodnych i  umiarkowanych) postaciach 
jednoprzedziałowej choroby zwyrodnieniowej (obejmującej 
przedział przyśrodkowy), tzw. kolanie szpotawym preferuje 
się sposoby leczenia operacyjnego polegające na zaopa-
trzeniu uszkodzeń śródstawowych metodą małoinwazyjnej 
artroskopii oraz naprawie osi kończyny (osteotomie podko-
lanowe dewaryzujące) z użyciem albo bez użycia metaria-
łów kościozastępczych lub przeszczepów kostnych.

Użycie nowoczesnych materiałów do stabilizacji osteotomii 
pozwala na szybkie uruchomienie pacjenta i  rozpoczęcie 
rehabilitacji nawet w drugiej dobie po zabiegu. W naszym 
ośrodku do stabilizacji wewnętrznej w tego rodzaju operacji 
u wszystkich pacjentów użyto płyty PEEKPower i śrub tyta-
nowych firmy Arthrex (Zdjęcie 1).

Zabieg operacyjny osteotomii kości piszczelowej wymaga 
naruszenia powłok skórnych, ingerencji w struktury więza-
dłowe stawu  kolanowego oraz kontrolowanego przecięcia 
kości piszczelowej wraz ze zmianą jej osi poprzez dewary-
zację, w której punktem obrotu staje się odstrzałkowa war-

stwa korowa piszczeli na poziomie szczytu głowy strzałki 
(na zasadzie osteoklazji) [1].

Tego typu ingerencja operacyjna może być powodem sil-
nych dolegliwości bólowych w  okresie pooperacyjnym, 
które można zakwalifikować do kategorii IV obejmującej 
„rozległy uraz tkanek związany z ortopedycznym zabiegiem 
rekonstrukcyjnym  z bólem utrzymującym się powyżej 7 dni 
z  NRS powyżej 6“ wg wytycznych z  2014 roku uśmierza-
nia bólu pooperacyjnego, przyjętych przez Polskie Towa-
rzystwo Badania Bólu [6]. Skala NRS (skala numeryczna) 
służy ocenie nasilenia bólu pooperacyjnego i jest wyrażona  
w formie liczb (od 0 – brak bólu do 10 – najsilniejszy moż-
liwy ból), ale może być interpretowana w formie werbalnej 
lub graficznej [2]. 

Uraz czyli przerwanie ciągłości tkanek dokonywany w trak-
cie procedury chirurgicznej wyzwala zmiany neuroendo-
krynne i  metaboliczne, zmiany behawioralne obejmujące 
lęk i  jego pochodne, pobudzenie układu współczulnego 
oraz w głównej mierze zmiany neuroplastyczne w układzie 
nerwowym w  zakresie ułatwienia transmisji „informacji 
bólowej“ i  rozwoju nadwrażliwości obwodowej (w  ranie). 
Poprzez odruchowy wzrost napięcia mięśniowego i  unie-
ruchomienie kończyny oraz zmniejszenie obwodowego 
przepływu krwi i zastój w krążeniu żylnym może do docho-
dzić do powikłań pod postacią zakrzepicy żył głębokich. 
W  tym przypadku ograniczenie odbieranych bodźców bó-
lowych i dobra stabilizacja zespolenia dewaryzującej oste-
otomii podkolanowej pozwalają dzięki wczesnemu urucho-
mieniu pacjenta uniknąć wspomnianych niepożądanych 
powikłań żylnych (zaliczanych do powikłań  zagrażających 
życiu) [6].

Uśmierzanie bólu należy do podstawowych zadań i  obo-
wiązków personelu medycznego i  w  dużej mierze przy-
czynia się do wstępnej i  końcowej satysfakcji pacjenta 
z leczenia. Przekłada się ono również w dużej mierze na sa-
tysfakcję zawodową lekarza i pielęgniarki, uczestniczących 
w szeroko rozumianym procesie terapeutycznym.

Skuteczne leczenie bólu pooperacyjnego opiera się na 
dwóch podstawowych zasadach: ustalenia dawki opty-
malnej i jej utrzymywaniu, co zapewnia podawanie leków 
w ustalonych stałych godzinach. Umożliwia to prawidło-
wą kontrolę nasilenia bólu pooperacyjnego.Wszelkie mo-
dyfikacje polegające na wyczekiwaniu na ból i  przyjęciu 
reguły „podawania leku wyłacznie  na żądanie“ rzadko słu-
żą pacjentowi i  są sprzeczne z obowiązującymi wytycz-
nymi [8].

W zaleceniach projektu „Szpitala bez Bólu“ z  2011 roku do-
tyczących uśmierzania bólu pooperacyjnego opioidy (do 
których należy chlorowodorek oksykodonu) winny być sto-
sowanie jako leki pierwszego rzutu w  zabiegach kategorii 
trzeciej i czwartej. Oksykodon może być podawany doust-
nie oraz parenteralnie. W badanej grupie zastosowano pre-

Zdjęcie 1. Przykładowa  stabilizacja wewnętrzna w tego rodzaju operacji 
przy użyciu płyty PEEKPower i śrub tytanowych firmy Arthrex
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parat oksykodonu do podawania doustnego OxyContin® 
oraz parenteralnego OxyNorm® oraz doustne połączenie 
oksykodonu z naloksonem (agonisty receptora opioidowe-
go z jego antagonistą), znane pod nazwą Targin® [3]. Oksy-
kodon jest często i chętnie wykorzystywanym analgetykiem 
opioidowym i to zarówno ze względu na jego profil działania 
analgetycznego, jak i niską częstość występowania działań 
niepożądanych w porównaniu do innych opiodów (morfina, 
fentanyl, tramadol itp.) [9].

Oksykodon jest półsyntetyczną pochodną tebainy. Podany 
drogą doustną jest około 2-krotnie silniejszym opioidem od 
morfiny, a parenteralnie wykazuje nieznacznie większą siłę 
działania od morfiny. Wykazuje powinowactwo do recep-
torów opioidowych typu mi i  kappa. Współczynnik dawek 
ekwiwalentnych dożylnej formy morfiny względem oksyko-
donu ustala się na poziomie 1:0,7.

Główny mechanizm działania oksykodonu związany jest 
z  pobudzaniem obwodowych i  ośrodkowych receptorów 
opioidowych typu mi oraz kappa. Obecnie uznaje się istot-
ny udział receptorów kappa w analgetycznym mechanizmie 
działania oksykodonu.

Pomimo, że oksykodon w porównaniu do morfiny charak-
teryzuje się mniejszą aktywnością wewnętrzną w stosunku 
do receptora typu mi, jego efekt analgetyczny jest silniej-
szy. Wynika to z faktu, że przy porównywalnych stężeniach 
we krwi obydwu opioidów, stężenie niezwiązanego oksyko-
donu w mózgu jest aż 6-krotnie wyższe w porównaniu do 
morfiny [4].

Oksykodon w leczeniu bólu pooperacyjnego charakteryzuje 
się optymalnym profilem farmakokinetycznym. Po podaniu 
dożylnym stężenie maksymalne leku osiągane jest po 20 
minutach. Ulega szybkiej dystrybucji, głównie do fazy wod-
nej, objętość dystrybucji wynosi 3 L/kg, a stopień wiązania 
z białkami to około 45%. Biologiczny okres półtrwania w fa-
zie eliminacji oksykodonu, niezależnie od drogi podania, wy-
nosi około 4 godzin [5].

W metabolizmie leku uczestniczy głównie izoenzym CYP3A4 
oraz - w mniejszym stopniu - CYP2D6. Oksykodon i jego nie-
aktywne metabolity wydalane są drogą nerkową.

W  porównaniu do innych opioidów oksykodon znacznie 
rzadziej powoduje działania niepożądane, a  w  szczegól-
ności objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, 
nudności, wymioty, świąd i spadki ciśnienia tętniczego krwi  
oraz zaparcia [7,10]. Najskuteczniejszą metodą ustala-
nia adekwatnej w stosunku do występującego bólu dawki 
oksykodonu jest miareczkowanie. Jeśli rozpoczynamy po-
danie od bolusa dożylnego, zaleca się, w zależności od na-
tężenia bólu, powolne podawanie 1-2 mg oksykodonu co 5 
minut. Jeśli dawka oksykodonu konieczna do osiągnięcia 
skutecznej analgezji wyniosła np. 8 mg, należy zlecić pa-
cjentowi ciągły wlew dożylny oksykodonu w dawce 1 mg/

godz. (okres półtrwania wynosi około 4 godz., co oznacza, 
że w tym czasie połowa dawki, czyli 4 mg, musi zostać po-
dana, aby cały czas utrzymać stężenie terapeutyczne leku).

W przypadku stosowania infuzji zalecana dawka początko-
wa to 2 mg na godzinę, może być ona zwiększana do dawki 
zapewniającej optymalny efekt analgetyczny. Stosując infu-
zję podskórną przyjmujemy dawkę początkową oksykodo-
nu wynoszącą 7,5 mg oksykodonu na dobę.

Oksykodon może być stosowany u pacjentów po ukończe-
niu 12 roku życia. Jest bezpiecznym analgetykiem opioido-
wym u pacjentów w podeszłym wieku, u których nie ma po-
trzeby modyfikowania dawkowania.

U pacjentów z niewydolnością wątroby i/lub nerek, a także 
u  pacjentów wolno metabolizujących leki, zaleca się, aby 
początkowa dawka oksykodonu była zmniejszona o poło-
wę. O ile nie jest to bezwzględnie konieczne, oksykodonu nie 
należy podawać u kobiet ciężarnych.

Oksykodon charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem 
stosowania u  pacjentów leczonych równocześnie innymi 
lekami. Klinicznie istotne mogą być jedynie interakcje zwią-
zane z równoczesnym podawaniem leków działających de-
presyjnie na funkcje ośrodkowego układu nerwowego oraz 
z lekami o działaniu cholinolitycznym [11].

Standardowym postępowaniem w naszym ośrodku w przy-
padku pacjentów poddawanych zabiegowi wysokiej dewary-
zującej osteotomii podkolanowej było znieczulenie zewną-
trzoponowe skojarzone ze znieczuleniem przewodowym 
nerwu udowego  oraz wdrożenie w okresie pooperacyjnym 
chlorowodorku oksykodonu (OxyNorm®) w postaci stałego 
wlewu dożylnego w  pompie infuzyjnej w  dawce 2mg/go-
dzinę w ciągu pierwszej doby po operacji oraz w dawce 20 
mg co 12 godzin doustnie (OxyContin®) w  kolejnym dniu 
po zabiegu. Pacjenci w drugiej dobie po zabiegu opuszczali 
szpital z zaleceniem kontynuacji leczenia przeciwbólowego 
preparatem Targin® (chlorowodorek oksykodonu +  nalok-
son, w  stosunku 2:1) w  dawce 10-20 mg chlorowodorku 
oksykodonu + 2,5-5 mg naloksonu co 12 godzin doustnie.

Od połowy kwietnia do połowy czerwca 2014 roku poddano 
takiemu postępowaniu 7 pacjentów: 4 kobiety i 3 mężczyzn. 
Średnia wieku wynosiła 56,14 lat (najmłodszy pacjent – 29, 
najstarszy – 67 lat).

Stosowano u wszystkich ten sam schemat leczenia bólu po-
operacyjnego opisany powyżej. Prowadzono dokładną ocenę 
stanu pacjenta uwzględniającą monitorowanie  ciśnienia tęt-
niczego, tętna oraz ocenę nasilenia bólu wg skali NRS.

Z uwagi na ciągły wlew OxyNorm® w zerowej i pierwszej 
dobie po zabiegu pacjenci oceniali ból pooperacyjny na po-
ziomie 0-1 wg skali numerycznej, w drugiej dobie po wpro-
wadzeniu leku doustnego na ból był poziomie 0-2. 

Ryc. 1. LZM użyte w badanej grupie znieczuleń podczas wykonywania blokad splotu ramiennego w latach 2007-2013. 
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U  jednego pacjenta wystąpiły łagodne objawy niepożąda-
ne pod postacią nudności (ustąpiły po podaniu metoklo-
pramidu), u  kolejnego spadek ciśnienia tętniczego oraz 
tętna (najprawdopodobniej z  uwagi na słabe wypełnienie 
łożyska naczyniowego). W drugim opisywanym przypadku 
podłączono płyny infuzyjne oraz zredukowano dawkę leku 
do 1mg/godzinę we wlewie dożylnym w pompie infuzyjnej 
oraz podawano 2 x 10 mg w postaci doustnej w drugiej do-
bie pobytu w szpitalu (z bardzo dobrym efektem przeciwbó-
lowym – 0 wg NRS).

U  pozostałych pacjentów nie odnotowano żadnych obja-
wów niepożądanych. U  3 pacjentów dodatkowo na zlece-
nie anestezjologa wprowadzono metamizol we wlewie do-
żylnym w pierwszej dobie w dawce 1-2,5g co 8-12 godzin, 
u  jednego paracetamol we wlewie dożylnym w dawce 1 g 
co 6 godzin.

Zgodnie z przyjętym schematem leczenia przeciwbólowe-
go w domu pacjenci stosowali Targin® w dawce 2 x 10-20 
mg chlorowodorku oksykodonu + 2,5-5mg naloksonu.  Oce-
na skuteczności przeciwbólowej na podstawie wyników 
w skali NRS oznaczanych w domu pokrywała się z oceną 
szpitalną. Lek zażywany był zwykle do 5-10 dni po opera-
cji. Stopniowo redukowano dawkę oksykodonu co 2-3 dni 
o 50%. O jej zmniejszeniu decydował pacjent na podstawie 
indywidualnej oceny bólu. Zastosowanie oksykodonu po-

zwoliło na szybką mobilizację stawu kolanowego. U żadne-
go z pacjentów objętych opracowaniem nie wystąpiły obja-
wy choroby zakrzepowo-zatorowej.

PODSUMOWANIE
Reasumując, oksykodon okazał się wysoce skuteczny i do-
brze tolerowany w leczeniu bólu  u pacjentów po wysokiej 
dewaryzującej osteotomii podkolanowej.

Dobra profilaktyka przeciwzakrzepowa wsparta skutecz-
nym postępowaniem przeciwbólowym oraz wczesnym 
rozpoczęciem ćwiczeń bierno-czynnych przyczynia się do 
zmniejszenia liczby powikłań zatorowo-zakrzepowych. 
W  opisanej grupie pacjentów nie wystąpiły tego typu po-
operacyjne powikłania.  

Przez analogię należy spodziewać się podobnego efek-
tu przeciwbólowego przy innych podobnych do opisy-
wanej osteotomii zabiegach ortopedycznych. Do cech, 
którymi charakteryzuje się oksykodon należą: powino-
wactwo do receptorów opioidowych mi i kappa, wysoka 
biodostępność, metabolizm do nieaktywnych metaboli-
tów, niewielkie ryzyko interakcji z innymi, równocześnie 
stosowanymi lekami, optymalny profil bezpieczeństwa 
w porównaniu do innych opioidów oraz brak działania 
immunosupresyjnego.
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