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Streszczenie

Opioidy należące do 3. stopnia drabiny analgetycznej są złotym standardem w leczeniu bólu o dużym nasileniu. Wśród tej grupy związków wyróżnić można opioidy o silnym i słabym działaniu immunosupresyjnym, co
nierzadko wiąże się z występowaniem zakażeń szczególnie u narkomanów i pacjentów onkologicznych. W pracy
przedstawiono możliwe – pośrednie i bezpośrednie – mechanizmy działania immunosupresyjnego opioidów.
Głównym celem opracowania jest przegląd opioidów i ich wpływu na układ immunologiczny w różnych sytuacjach
klinicznych – wpływ na infekcje, zakażenia HIV, rozsiew nowotworowy, odporność u osób uzależnionych od narkotyków. W pracy szczególnie uwzględniono działanie morfiny, ale także fentanylu, remifentanylu, oksykodonu,
hydromorfonu, kodeiny, nalorfiny, naloksonu i naltreksonu w indukcji tego zjawiska. (Farm Współ 2018; 11: 151-158)
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Abstract

Opioids which belong to the third grade of the analgesic ladder are the gold standard in the treatment of severe
pain. This group of drugs consist of opioids with strong and weak immunosupressive activity. The article presents
possible both direct and immediate mechanism of the immunosuppressive action of opioids. The main goal of
this work was the review of opioids and their impact on the immune system in various clinical situations – the
impact on infections, HIV infection, tumor spreading, immunity among addicts. The article specifically takes into
account the role of morphine, fentanyl, remifentanil, oxycodone, hydromorphone, codeine, nalorphine, naloxone
and naltrexone in the induction of this phenomenon. (Farm Współ 2018; 11: 151-158)
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immunologiczną związaną z wytwarzaniem przeciwciał w wyniku kontaktu z limfocytami B nazywamy
odpowiedzią typu humoralnego. Jest ona szczególnie
ważna w przypadku neutralizacji i eliminacji mikroorganizmów oraz ich toksyn znajdujących się poza
komórkami, m.in. w lumenach układu oddechowego,
jak i we krwi [2]. Odpowiedź immunologiczna typu
komórkowego polega na bezpośredniej interakcji
antygenu z limfocytami T, w wyniku czego dochodzi
do wydzielenia cytokin mających zdolność mobilizacji
makrofagów i granulocytów odgrywających również
ważną rolę w neutralizacji patogenów [3].

Immunosupresja

Stan zmniejszonej odpowiedzi typu komórkowego
lub humoralnej nazywamy immunosupresją. Zjawisko
to spowodowane jest brakiem przeciwciał różnych
klas, tj. IgG, IgM lub IgA, a także związane może być
z nieprawidłowym funkcjonowaniem lub zmniejszoną
ilością komórek biorących udział w odpowiedzi immunologicznej, m.in. limfocytów T, B [1].

Odpowiedź immunologiczna

Wyróżniamy dwa typy odpowiedzi immunologicznej – komórkową i humoralną, które są indukowane
przez różne subpopulacje limfocytów. Odpowiedź
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