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Receptory opioidowe znajdują się w mózgu, przewodzie 
pokarmowym oraz na komórkach układu odpornościowe-
go. Chlorowodorek naltreksonu to długo działający swo-
isty antagonista receptorów opioidowych. Zarejestrowany 
jest do leczenia uzależnienia od alkoholu oraz opioidów. 
W chorobie alkoholowej stosuje się min. 50 mg/dzień, 
a leczenie powinno trwać przynajmniej 3 miesiące. Me-
chanizm działania prawdopodobnie wynika z blokowania 
układu nagrody a tym samym hamowania przyjemnych 
odczuć po spożyciu alkoholu. Stosowanie naltreksonu jest 
względnie bezpieczne i nie powoduje uzależnienia. 

Od lat 80-tych XX wieku wzrasta zainteresowanie 
immunomodulacyjnym i antyproliferacyjnym dzia-
łaniem chlorowodorku naltreksonu stosowanego 
w dziesięciokrotnie niższych dawkach. Chlorowo-
dorek naltreksonu podawany w godzinach wieczornych 
w dawce do 5 mg/dzień powoduje krótkotrwałą blokadę 
receptorów opioidowych, prowadząc do zwiększenia wy-
dzielania endogennych endorfin. Ponadto, poprzez krót-
kotrwałą blokadę receptora sigma, hamuje proliferację 
komórek. To działanie jest potencjalnie korzystne w cho-
robach rozrostowych i autoimmunizacyjnych. Efekt immu-
nomodulacyjny niskich dawek chlorowodorku naltreksonu 
może wynikać też z hamowania limfocytów T i B, stymu-
lowania aktywności fagocytarnej makrofagów. Małe daw-
ki chlorowodorku naltreksonu pobudzają dojrzewanie ko-
mórek dendrytycznych, zwiększając ich powierzchniową 
ekspresję MHC II, CD40, CD83, CD80 oraz CD86. Terapia 
niskodawkowa chlorowodorkiem naltreksonu prowadzi też 
do zwiększenia stężenia IL-2 oraz TNF-α. 

Dowiedzione mechanizmy działania były podstawą do sto-
sowania niskich dawek chlorowodorku naltreksonu cho-
ciażby w przewlekłych schorzeniach znacznie obniżających 
jakość życia pacjentów. Chlorowodorek naltreksonu w ni-
skich dawkach stosuje się off-label w chorobie Leśniow-
skiego-Crohna, stwardnieniu rozsianym, fibromialgii, neu-
ropatii cukrzycowej, twardzinie układowej. Dane na temat 
potencjalnych korzyści klinicznych pochodzą w głównej 
mierze z badań retrospektywnych i opisów przypadków. 
Przegląd systematyczny badań opublikowanych w bazie 
Cochrane nie dowiódł skuteczności terapii niskimi dawka-
mi chlorowodorku naltreksonu w chorobie Leśniowskie-
go-Crohna. W pozostałych chorobach autoimmunizacyj-

nych również brakuje dowodów naukowych. Wydaje się 
jednak, że autoimmunizacyjne choroby przewlekłe 
powodujące dysfunkcje narządów oraz wymagające 
przewlekłej terapii wiążą się z obniżeniem endorfin 
i enkefalin. Dlatego niskodawkowa terapia chloro-
wodorkiem naltreksonu - podnosząc poziom tych 
mediatorów - mogłaby prowadzić do poprawy jako-
ści życia pacjentów.

Przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy jest najczęst-
szą przyczyną niedoczynności tarczycy. Chociaż predys-
pozycje genetyczne odgrywają dominującą rolę w jego 
rozwoju, czynniki środowiskowe mogą również mieć istot-
ny wpływ. I tak na przykład czynniki żywieniowe zostały 
powiązane z wyższym ryzykiem rozwoju zapalenia tarczy-
cy Hashimoto,  jak niedobór jodu, selenu i prawdopodob-
nie niedobory żelaza i witaminy D. Podwyższone stężenie 
przeciwciał przeciwtarczycowych powoduje destrukcję 
miąższu tarczycy i spadek wydzielania hormonów, co wią-
że się z szeregiem objawów. Leczenie w fazie hipotyreozy 
opiera się na substytucji lewotyroksyną. Suplementacja 
selenem może prowadzić do redukcji przeciwciał przeciwko 
peroksydazie tarczycowej. Niestety, nie ma to klinicznych 
implikacji w postaci prewencji rozwoju dysfunkcji tarczy-
cy. Oczekiwana byłaby więc terapia, która wdrożo-
na w fazie eutyreozy zapobiegałaby wyczerpaniu 
rezerw wydzielniczych gruczołu. Ponadto co dziesiąty 
pacjent leczony lewotyroksyną, mimo stężeń TSH w za-
kresie referencyjnym, zgłasza objawy niedoczynności tar-
czycy, co wiąże się z obniżoną jakością życia w tej grupie 
chorych. Dlatego drugie potencjalne działanie ni-
skich dawek chlorowodorku naltreksonu wiązałoby 
się z poprawą samopoczucia u pacjentów z choro-
bą Hashimoto leczonych substytucyjnie. W badaniu 
opartym na danych z norweskiego rejestru wystawianych 
recept porównano dawkę przepisywanych preparatów le-
wotyroksyny i liotyroniny w roku przed rozpoczęciem te-
rapii niskimi dawkami chlorowodorku naltreksonu oraz po 
wdrożeniu terapii. Pacjentów podzielono wg ilości recept 
wystawionych na chlorowodorek naltreksonu w okresie 
dwóch lat: 1. grupa – 1 recepta, 2. grupa – 2-3 recepty, 
3. grupa – co najmniej 4 recepty. Nie wykazano wpływu
terapii chlorowodorkiem naltreksonu na dawkowanie hor-
monów tarczycy (Tabela 1).



Jednak badanie, mimo, że analizuje dane 898 pacjentów, 
ma szereg istotnych ograniczeń, które nie pozwalają na 
wyciągnięcie wniosków. Przede wszystkim w badaniu nie 
analizowano żadnych parametrów klinicznych (oprócz wie-
ku i płci): nie zróżnicowano etiologii niedoczynności tar-
czycy i nie uwzględniono chorób współistniejących.  Bada-
nie nie miało też grupy kontrolnej, którą powinna stanowić 
populacja leczona substytucją hormonów tarczycy, a nie-
stosująca niskodawkowej terapii chlorowodorkiem nal-
treksonu. 

Podsumowując, aktualnie nie ma badań naukowych 
analizujących skuteczność i bezpieczeństwo zasto-
sowania niskich dawek chlorowodorku naltreksonu 
u pacjentów z chorobą Hashimoto. Wobec rosnące-
go zainteresowania pacjentów alternatywnymi metodami
terapii w przewlekłych chorobach autoimmunizacyjnych
należałoby rozważyć potrzebę przeprowadzenia takiego
badania.
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Tabela 1. Średnia skumulowana liczba DDD hormonów tarczycy wydanych pacjentom 1 rok przed i po pierwszym wyda-
niu LDN. Pacjenci stratyfikowani wg wytycznych LDN: LDN: LDN x1 (N = 260), LDN x2-3 (N = 198), LDN x4+ (N = 440).

Wydany lek (DDD) Różnica (DDD)

Przed Po Średnia 95% CI dla różnicy p

Lewotyroksyna (LT4)

LDN x1 225,4 223,1 -2,3 (-15,9 do 11,2) 0,737

LDN x2-3 245,9 248,9 3,0 (-15,6 do 21,5) 0,754

LDN x4+ 239,0 242,9 3,9 (-7,1 do 14,9) 0,490

Trójjodotyronina (T3)

LDN x1 10,4 10,5 0,1 (-2,8 do 3,1) 0,932

LDN x2-3 8,1 5,9 -2,2 (-5,1 do 0,7) 0,139

LDN x4+ 11,4 11,1 -0,3 (-2,9 do 2,3) 0,818

LDN: niska dawka chlorowodorku naltreksonu. DDD: zdefiniowana dzienna dawka. CI: przedział ufności
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