
Jak działają leki opioidowe i 
dlaczego powodują uzależnienie?

Działanie leków opioidowych polega na przyłączaniu się do 

substancji chemicznych będących „receptorami” 

rozproszonymi po całym organizmie. Lek opioidowy działa jak 

pasujący do zamka („receptora”) klucz, który

przekręca go do położenia „otwarty”, na zasadzie podobnej do 

otwierania zamka w drzwiach. Kiedy receptor jest w położeniu 

„otwarty”, staje się podatny na działanie leku.

Istnieją 3 główne rodzaje receptorów:

Receptory typu m: blokują ból i są odpowiedzialne za ogólny 

stan dobrego samopoczucia. Receptor ten jest stymulowany 

przez większość leków opioidowych. Ponieważ stymulowanie 

receptorów typu m prowadzi do poprawy samopoczucia, może 

to wyjaśniać, dlaczego niektóre leki opioidowe wywołują 

uzależnienie.

Receptory typu k: nie są one tak skuteczne w łagodzeniu bólu 

jak receptory typu m i zazwyczaj nie podnoszą samopoczucia. 

Leki opioidowe stymulujące sam receptor typu k zazwyczaj nie 

są uzależniające.

Receptory typu d: znajdują się ciągle w fazie badań 

medycznych, ale nie uznaje się ich za uzależniające.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy 
kontaktować się z następująca osobą:

Czy mogę uzależnić się od 
opiatów, jeśli będę przyjmować 
tabletki NAL-ER w tym badaniu?

Na podstawie wcześniejszego doświadczenia ze stosowaniem 

tabletek NAL-ER, ryzyko rozwoju uzależnienia uznaje się za 

bardzo niskie. Stwierdzono to na podstawie:

•   mechanizmu działania tabletek NAL-ER w organizmie;

•   wcześniejszego doświadczenia z nalbufiną w postaci 

płynnej;

•   wcześniejszego doświadczenia w innych badaniach 

klinicznych obejmujących NAL-ER w tabletkach.

Potencjalne zagrożenie związane z NAL-ER w postaci tabletek 

jest w tej chwili bardzo małe, ale nie można go wyeliminować 

całkowicie.

Więcej informacji na 
temat przyjmowania 
nalbufiny w postaci 
tabletek o 
przedłużonym 
uwalnianiu (NAL-ER) w 
badaniu PRISM

Badany lek eksperymentalny w badaniu PRISM to 

lek opioidowy o nazwie NAL-ER. Możliwe, że 

czytał/-a Pan/Pani bądź słyszał/-a o lekach 

opioidowych w kontekście uzależnień – ta ulotka 

pozwoli Panu/Pani dowiedzieć się więcej na temat 

NALER oraz tego, w jaki sposób różni się ona od 

pozostałych leków opioidowych.
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Jeżeli rozważa Pan/Pani udział w badaniu 
PRISM, powinien Pan/powinna Pani omówić 

wszelkie wątpliwości ze swoim lekarzem, 
aby móc podjąć świadomą decyzję, co 

będzie najwłaściwsze w Pana/Pani 
przypadku.



Które receptory są stymulowane 
przez NAL-ER w postaci 
tabletek?

NAL-ER w postaci tabletek nie wchodzi w interakcję z 

receptorem typu d i może łączyć się z receptorem typu m oraz 

hamować jego działanie. Może to uniemożliwić stymulację tego 

receptora przez inne leki opioidowe. Dlatego też, jeśli jest 

Pan/Pani uzależniony/- a od innego leku opioidowego, 

stosowanie NAL-ER w tabletkach może powodować objawy 

głodu polekowego.

Czy nalbufina jest uznawana za 
lek uzależniający?

Organy służby zdrowia w USA i Europie klasyfikują leki w 

różnych kategoriach w zależności od prawdopodobieństwa

wywołania uzależnienia przez dany lek. Wszystkie leki 

uzależniające są klasyfikowane jako substancje kontrolowane, 

co oznacza, że istnieją przepisy regulujące ich przepisywanie

pacjentom.

Nalbufina nie należy do substancji kontrolowanych ani w USA 

ani też w większości krajów europejskich. Wynika to z faktu, że 

substancja ta nigdy nie była „towarem ulicznym” w 

nielegalnym handlu narkotykowym ani też nie jest stosowana 

w celach odurzających.

Zasadniczym działaniem NAL-ER w tabletkach 
jest stymulowanie receptora typu k.

Jak długo nalbufina była 
stosowana w leczeniu ludzi?

Nalbufina w postaci płynnej jest stosowana od ponad 30 lat. Jest 

ona podawana podczas zabiegów chirurgicznych jako środek 

znieczulający, a także w postaci zastrzyków w celu znoszenia 

bólu, zwłaszcza podczas porodu i po porodzie.

Ile osób otrzymało NAL-ER w 
postaci tabletek?
Łącznie 718 uczestników otrzymało co najmniej 1 dawkę NAL-ER 

w postaci tabletek w ramach innych badań klinicznych. 

Większość z tych osób otrzymywała tabletki przez krótki czas 

(od 1 do 21 dni).

Co zaobserwowano w 
badaniach klinicznych 
dotyczących uzależnienia od 
tabletek NAL-ER?

Dotychczas nie było żadnych zgłoszeń dotyczących 

nadużywania opiatów u osób, które uczestniczyły w 

poprzednich badaniach klinicznych NAL-ER w postaci

tabletek.

Ważne jest, aby wiedzieć, że u osób nieuzależnionych, które 

przyjmowały lek opioidowy mogą wystąpić fizyczne objawy 

zespołu odstawienia. Objawy te różnią się od 

emocjonalnego głodu substancji uzależniającej i nie 

wskazują na ryzyko rozwoju uzależnienia.

Czy NAL-ER w tabletkach są 
„lekiem wejściowym”, który 
może wprowadzić mnie na 
drogę do uzależnienia?

Niektóre czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia – zarówno od 

narkotyków, papierosów, alkoholu czy jedzeniem – są 

związane z indywidualnymi uwarunkowaniami genetycznymi i

charakterystyką osobowości.

Przeżycia osobiste i czynniki behawioralne, takie jak 

wcześniejsze uzależnienie od alkoholu lub jedzenia, mogą 

prowadzić do wykształcenia się wzorca „głodu”, co wskazuje, 

że dana osoba może być obciążona większym ryzykiem 

rozwoju uzależnienia.

Jeśli weźmie Pan/Pani udział w badaniu 
PRISM, będzie Pan/Pani monitorowany/-a 

pod kątem tego typu objawów.

NAL-ER w postaci tabletek jest ciągle 
jeszcze terapią eksperymentalną i nie jest 

dostępna poza badaniami klinicznymi – 
takimi jak badanie RISM.

Ryzyko uzależnienia od NAL-ER w postaci 
tabletek albo nie różni się od ryzyka 

związanego ze wstrzyknięciami płynu albo 
jest potencjalnie niższe.

Czy NAL-ER w tabletkach różni 
się od nalbufiy w postaci 
płynnej? Czy jest bardziej 
uzależniająca?

Aktywnym składnikiem tabletek NAL-ER jest nalbufina, która 

jest dokładnie taka sama jak nalbufina w postaci płynnej. 

NAL-ER w postaci tabletek jest wchłaniana do organizmu w 

żołądku i jelitach. W przypadku wstrzyknięć nalbufiny w 

płynie, lek jest podawany bezpośrednio do krwiobiegu. 

Przyjmowanie NAL-ER w tabletkach oznacza, że ilość leku w 

krwiobiegu jest dużo mniejsza niż w przypadku wstrzyknięć.


