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 Opioidy podľa sily účinku delíme na: 
silné a slabé. Do skupiny slabé opioid-
né analgetiká patria: tramadol, kodeín, 
dihydrokodeín. Limitujúcim faktorom 
použitia týchto analgetík v  klinickej 
praxi je ich stropový efekt – po dosiah-
nutí maximálnej dávky ďalšie zvyšova-
nie dávky nezvyšuje ich analgetický 
účinok, len sa zvyšuje riziko výskytu 
nežiaducich účinkov. Prehľad slabých 
opioidných analgetík je v tabuľke 1.

 Tramadol sa používa v  liečbe 
stredne silnej bolesti. Nepôsobí len 
na opioidné receptory, ale inhibuje 
aj spätné vychytávanie serotonínu 
a  noradrenalínu. Medzi výhody tra-
madolu patrí relatívne nízke riziko 
záp chy, dobrá biologická dostup-
nosť po perorálnej aplikácii a  veľký 
počet liekových foriem. V  klinickej 
praxi je často použitá kombinácia 
tramadolu s  neopioidným analgeti-
kom, paracetamolom.
 Kodeín sa v ľudskom organizme po 
podávaní čiastočne metabolizuje na 
morfín, ktorý je zodpovedný za jeho 
analgetický účinok. O-demetylácia 
kodeínu na morfín je katalyzovaná 
cytochrómom P450 izoenzýmu 2D6 
(CYP2D6), ktorý vykazuje genetický 
polymorfizmus (ultrarýchly, extenzív-
ny alebo pomalý metabolizér), preto 

u 5 – 10 % pacientov sa kodeínom do-
sahuje minimálna alebo žiadna anal-
gézia. V klinickej praxi pre svoj antitu-
sický účinok je indikovaný hlavne ako 
antitusikum.
 Dihydrokodeín je semisyntetický 
derivát kodeínu, má podobné far-
makodynamické a  farmakokinetické 
vlastnosti. V  porovnaní s  kodeínom 
má však výraznejší analgetický úči-
nok (3 – násobný) a menší obstipačný.

 Silné opioidy sa používajú najmä ako 
analgetiká pre silnú bolesť akútneho 
alebo chronického charakteru. Sú lie-
kovou skupinovou voľbou v terapii sil-
nej bolesti u onkologických pacientov. 
Dávkovanie silných opioidov je prísne 
individuálne. Dávku postupne zvyšu-
jeme (titrujeme) podľa analgetické-
ho a nežiaduceho účinku. Niekedy je 
treba k  dosiahnutiu lepšieho pomeru 
benefit/nežiaduce účinky zmeniť druh 
opioidov, tzv. rotácia opioidov. Tabuľ-
ka 2 znázorňuje prehľad niektorých 
silných opioidných analgetík.
 Morfín je zlatý štandard, používa 
sa ako základné analgetikum pre po-
rovnanie účinnosti ďalších analgetík. 
Parenterálna aplikácia je vhodná pre 
liečbu silnej akútnej pooperačnej, 
poúrazovej bolesti. Perorálne podá-
vanie je určené pre chronickú bolesť. 

Nevýhodou morfínu sú analgeticky 
účinné a toxické metabolity kumulujú-
ce sa pri renálnej insuficiencii, zníženej 
hydratácii a vo vyššom veku.
 Petidín okrem opioidného účinku má 
i vlastnosti slabého lokálneho aneste-
tika a alfa-2 – sympatomimetika. Jeho 
účinok je krátkodobý (2 h), ale postup-
ne sa v  organizme kumuluje. Petidín 
nie je vhodný pre liečbu chronickej bo-
lesti, pretože pri dlhom užití sa môže 
kumulovať jeho metabolit norpetidín, 
ktorý má neurotoxické účinky a môže 
vyvolávať kŕče.
 Fentanyl má silnejší analgetický úči-
nok ako morfín, pri jednorazovom po-
dávaní je 75 – 125-krát a pri opakova-
nom 30 – 40-krát účinnejší než morfín. 
Je indikovaný pri chronickej bolesti 
nádorového i  nenádorového pôvodu, 
diskutované je jeho používanie pri po-
operačnej bolesti. Pri transdermálnej 
aplikácii je fentanyl plynule uvoľňovaný 
z rezervoára po dobu 72 hodín. Bukál-
ne a sublingválne tablety fentanylu sa 
využívajú v liečbe prelomovej bolesti.
 Hydromorfón je dostupný len v pe-
rorálnej liekovej forme s  postupným 
uvoľňovaným. Je vhodný aj u pacien-
tov s renálnou insuficienciou a má níz-
ku väzbu na plazmatické bielkoviny.
 Oxykodón vo forme monokompo-
nentného liečiva alebo vo fixnej kom-
binácii s naloxonóm je vhodný na lieč-
bu neuropatickej bolesti. V kombinácii 
s  naloxónom je zachovaná normálna 
funkcia čreva a  nevyvoláva zápchu. 
Naloxón je silný antagonista, ktorý 
je po resorpcii v  gastrointestinálnom 
trakte pri prvom prechode pečeňo-
vým parenchýmom kompletne zme-
tabolizovaný, a preto nie je blokovaný 
analgetický účinok oxykodónu.
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Opioidné analgetiká 
v klinickej praxi
 Podľa odporučenia Svetovej zdravotníckej organizácie, opioidné analgetiká sú indikované pri liečbe 

stredne silnej a silnej bolesti. Sú základnými liekmi pre silnú a neznesiteľnú bolesť a to tak nádoro-
vého, ako aj nenádorového pôvodu. Opioidné analgetiká sa používajú pri silných akútnych bolestiach, napr. 
po ťažkých operáciách, úrazoch, popáleninách a pri bolesti pri infarkte myokardu. Niektoré silné opioidné 
analgetiká (sufentanil, remifentanil) majú svoje uplatnenie v analgézii počas celkovej anestézie.

Tabuľka 1: Prehľad slabých opioidov

Liečivo Aplikačná 
cesta

Nástup 
účinku

Obvyklá dávka 
začiatočná (mg)

Maximálna den-
ná dávka (mg) Príklady

kodeín p. o. 30 – 60 min 4 x 30 4 x 60 Codein tbl
dihydrokodeín p. o. 2 – 3 hod 2 x 60 3 x 120 DHC Continus tbl mod

tramadol
p. o., p. r.,

i. m., i. v., s. c.
20 – 30 min 4 x 50 3 x 200

Mabron inj, Tramal 
retard tbl, Tralgit inj

Zdroj: Sláma, O., Vorlíček, J. 2007. Nádorová bolest a možnosti její léčby. In Urologické listy, ISSN 1214-2085, 
2007, roč. 5, č. 2, s. 14 – 20., Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Súhrn charakteristických vlastností jednotlivých liekov 
dostupné na www.sukl.sk
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 Tapentadol má synergicky duálny 
mechanizmus účinku, agonistická ak-
tivita na µ - receptore zaisťuje analge-
tický potenciál pre nociceptívnu zlož-
ku bolesti a inhibícia spätnej resorpcie 
noradrenalínu sprostredkuje silnú α2 – 
agonistickú aktivitu s potenciálom vy-
užitia pri neuropatickej bolesti. Nemá 
aktívne metabolity, väzba na plazma-
tické bielkoviny je nízka. Má dobrú 
gastrointestinálnu znášanlivosť a  re-
latívne nízky výskyt prerušenia liečby 
z dôvodu nežiaducich účinkov.
 Maximálne dávky silných opioidov 
nie sú stanovené, farmakologicky sú 
bez stropového efektu. Limitujúcim 
faktorom ich užívania je výskyt nežia-
ducich účinkov.
 Nežiaduce účinky opioidných anal-
getík závisia od mnohých faktorov 
ako je vek, základné ochorenie, stu-
peň orgánovej dysfunkcie, sprievodná 
medikácia a  predchádzajúca liečba 
opioidmi. Z  nežiaducich účinkov sa 
najčastejšie vyskytuje útlm dýchania, 
nauzea, vracanie, zápcha, retencia 
moču, sexuálne dysfunkcie. Najobá-
vanejším nežiaducim účinkom opioi-
dov je respiračná depresia, ktorá môže 
vzniknúť pri podávaní vysokých dávok 
u „opioid naive“ pacientov (doteraz 
neužívali opioidy) alebo pri náhlom 
renálnom, kardiálnom a  respiračnom 
zlyhaní (infarkt myokardu, pľúcna em-
bólia). Väčšina nežiaducich účinkov 
s  výnimkou zápchy má len dočasný 
výskyt. Počas dlhodobej liečby sa pri 
všetkých opioidoch vyskytuje toleran-
cia, ktorej rýchlosť vzniku je závislá od 
dávky, frekvencie, dĺžky a  spôsobu 
podávania. Možno ju preklenúť súčas-
ným podávaním neopioidných analge-
tík alebo zmenou opioidov – rotácia 
opioidov. Manažment nežiaducich 
účinkov by mal byť považovaný za 
nevyhnutnú súčasť opioidnej liečby. 
V tabuľke 3 sú znázornené nežiaduce 
účinky opioidných analgetík a princípy 
ich liečby.
 Lieková interakcia tramadolu s  an-
tidepresívami typu SSRI (alebo SNRI) 

sa môže prejaviť príznakmi serotoní-
nového syndrómu (niekedy len úzkosť, 
hnačka, triaška, až psychické zmeny, 
delírium, hyperpyrexia, myoklon). Vý-
skyt serotonínového syndrómu bol 
hlásený pri kombinovanej terapii SSRI 
a silných opioidov, ako fentanylu, oxy-
kodónu, hydromorfínu, pentazocínu, 
pethidínu a  morfínu. Kombinácia sla-
bých a  silných opioidných analgetík 
v klinickej praxi je nevhodná. Klinicky 
významné sú liekové interakcie sil-
ných opioidných analgetík s  liečivami 
tlmiacimi CNS ako sú hypnotiká, bar-
bituráty a  benzodiazepíny. Barbiturá-
ty a benzodiazepíny môžu zvyšovať 
nežiaduci účinok opioidov, ako útlm 
CNS a respiračného traktu. Kombiná-
cia parciálneho agonistu/antagonistu 
a čistého agonistu opioidných recep-
torov je nevhodná, môže viesť k  zní-
ženiu analgetického účinku a  zvýše-
niu nežiaducich účinkov jednotlivých 
silných opioidných analgetík (absti-
nenčné príznaky – úzkosť, zmätenosť, 
depresia dýchania).
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Zoznam použitých skratiek: 
1. i. m. – intramuskulárne, i. v. – intravenózne, 

p. o. – perorálne, p. r. – rektálne, s.c. – subkutánne, 
sublingv. – subligválne, emp tdm – transdermálna 
náplasť, tbl slg - sublingválne tablety, 
tbl mod – tablety s riadeným uvoľňovaním, 
ret tbl, tbl plg – tablety s predlženým uvoľňovaním, 
caps plg – kapsuly s predlžením uvoľňovaním, 
názvy liečiv sú uvedené podľa ŠÚKL, 2021.

Opioidné analgetiká sú neoce-
niteľnou súčasťou liečby akútnej 
i  chronickej bolesti. Pre výber 
vhodnej medikamentóznej tera-
pie je dôležitá presná diagnóza 
bolesti, ktorá rozhoduje o  voľ-
be analgetika, dávke, frekvencii, 
spôsobe podávania a  vzájom-
nej kombinácii príp. kombinácii 
s  adjuvanciami. Poznanie lieko-
vých interakcii, možných nežia-
ducich účinkov opioidov a pozna-
nie spôsobu ako im predchádzať 
môže prispieť k efektívnejšej lieč-
be bolesti, ktorá má okrem medi-
cínskeho aspektu aj rozmer psy-
chosomatický, etický a humánny.

Tabuľka 2: Prehľad niektorých silných opioidov
Liečivo Aplikácia Nástup účinku Trvanie účinku Maximálna denná dávka Príklady

morfín s rýchlym uvoľňovaním p. o. , p. r. ,
s. c. i. v. , i. m. 20 – 30 min 4 – 6 hod nie je stanovená Morphin inj.

morfín s riadeným uvoľňovaním p. o. , p. r. 3 – 5 hod 12 hod nie je stanovená MST Continus tbl mod
fentanyl TTS náplasť 8 – 12 hod 72 hod nie je stanovená Fentanyl emp tdm
oxykodón s riadeným uvoľňovaním p. o. , p. r. 1 – 3 hod 8 – 12 hod nie je stanovená Contiroxil tbl plg

buprenorfín s rýchlym uvoľňovaním sublingv. 0,5 – 1 hod 8 hod 0,4 mg á 8 hod kombinácia s naloxónom
Bupensanduo 8 mg / 2 mg tbl slg

buprenorfín TDS náplasť 10 – 12 hod 72 hod 140 µg/hod Transtec emp tdm
hydromorfón s riadeným uvoľňovaním p. o. 3 – 5 hod 12 hod nie je stanovená Palladone – SR caps pld
petidín s. c., i. v., i. m. 10 min 2 – 4 hod 50 – 200 mg Dolsin inj

Zdroj: Sláma, O., Vorlíček, J. 2007. Nádorová bolest a možnosti její léčby. In Urologické listy, ISSN 1214-2085, 2007, roč. 5, č. 2, s. 14 – 20., Štátny ústav pre kontrolu liečiv. 
Súhrn charakteristických vlastností jednotlivých liekov dostupné na www.sukl.sk

Tabuľka 3: Nežiaduce účinky opioid-
ných analgetík a princípy ich liečby

Nežiaduci 
účinok Liečba

nauzea 
a vracanie

antiemetiká: neuroleptiká (prochlorpera-
zín), antagonisty H1 receptorov I. generá-

cie, antagonisty 5-HT3 receptorov 
– setróny, náplasti skopolamínu, prokine-

tiká: metoklopramid, rotácia opioidov 

pruritus
antagonisty H1 receptorov (II. generácie), 
propofol, antagonisty 5-HT3 receptorov 

– setróny 

obstipácia
úprava stravy, preháňadlá, metoklopra-
mid, periférne antagonisty opioidných 

receptorov (metylnatrexón) 

sedacia
prerušenie liečby sedatívne pôsobiacimi 
liečivami, rotácia opioidov, psychostimu-

lanciá, inhibítor ACHE (donepezil) 

delírium
rotácia opioidov, antipsychotiká, inhibítor 

ACHE (donepezil) 

myoklonus
rotácia opiodov, antikonvulzíva (benzo-

diazepíny), centrálne myorelaxanciá 

hyperalgézia
redukcia dávky opioidov?, rotácia 

opioidov

Zdroj: Fraňová, S., Šutovská, M. 2014. Farmakotera-
pia bolesti. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave 
a Jesseneiho lekárska fakulta v Martine, 2014. 152 s. 
ISBN 978-82-89544-78-3.
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