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Tapentadol – co powinniśmy wiedzieć o nowym 
leku przeciwbólowym z III stopnia drabiny 
analgetycznej – opis przypadków
Tapentadol – what should be known about the 
new third-step drug of analgesic ladder – case 
series
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Streszczenie

Wstęp. Tapentadol jest pierwszym przedstawicielem nowej klasy leków przeciwbólowych działających ośrod-
kowo, określanej jako MOR-NRI. Preparat jest agonistą receptora opioidowego μ (MOR) oraz inhibitorem wychwytu 
zwrotnego noradrenaliny. Na świecie zarejestrowany od 2008 roku, w Polsce od 2011 roku, ale dostępny (jego 
forma retard) dopiero od 2016 roku. Opis przypadku. Artykuł omawia właściwości i zalety tego opioidu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem chorych, którzy mogą odnieść największą korzyść po jego zastosowaniu. Przedstawiono 
w nim również opis kilku przypadków pacjentów, u których terapia tym opioidem okazała się bardzo skuteczna.  
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Abstract

Background. Tapentadol is the first drug of the new type of centrally acting analgesics MOR-NRI. It is 
a μ-receptor (MOR) agonist and noradrenaline- reuptake inhibitor. It was first licenced in 2008, since 2011 in 
Poland, but become available (as a retard form) as late as 2016. Case report. This paper will discuss properties 
and advantages of this opioid and point out the patients who would benefit most from its use. A few cases where 
tapentadol therapy was highly effective will also be presented.  Anestezjologia i Ratownictwo 2018; 12: 139-143.
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Wstęp

Tapentadol jest pierwszym przedstawicielem nowej 
klasy leków przeciwbólowych działających ośrodkowo, 
określanej jako MOR-NRI. Preparat jest agonistą recep-
tora opioidowego μ (MOR) oraz inhibitorem wychwytu 
zwrotnego noradrenaliny. Lek ten nie jest racematem, 
czyli połączeniem dwóch substancji, tylko jedną sub-
stancją o  dwóch mechanizmach działania. W  prze-

ciwieństwie do tramadolu nie wywiera znaczącego 
klinicznie wpływu na wychwyt zwrotny serotoniny 
(stężenie noradrenaliny w szczelinie synaptycznej wzra-
sta o ponad 450% a serotoniny tylko o 130%). Śladowy 
wpływ na układ serotoninowy sprawia, że ryzyko 
rozwoju zespołu serotoninowego w przypadku łączenia 
preparatu z lekami działającymi w mechanizmie sero-
toninowym jest niewielkie. Lek ten, pomimo bardzo 
niskiego powinowactwa do receptorów opioidowych 




