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PRZECIWBÓLOWYCH

18



ZDROWIE

CZYM JEST BÓL I JAKIE SĄ 
JEGO RODZAJE?
W warunkach fizjologicznych ból 
stanowi sygnał ostrzegawczy, zapo-
biegający uszkodzeniu tkanek przez 
zewnętrzne czynniki mechaniczne, 
chemiczne lub termiczne. Ból nocy-
ceptywny pochodzi od receptorów 
bólowych, w których na skutek im-
pulsu dochodzi do uwolnienia szere-
gu substancji przekaźnikowych tzw. 
mediatorów bólu. Następnie bodziec 
bólowy przewodzony jest w kierunku 
rdzenia kręgowego, a po jego prze-
tworzeniu wywoływana jest reakcja 
odruchowa (np. cofnięcie ręki). Wszyst-
kie te procesy przebiegają bardzo 
szybko, w ułamkach sekund. Więk-
szość tkanek ludzkiego organizmu jest 
unerwiona bólowo, wśród nich skóra, 
mięśnie, stawy, błony śluzowe, ale też 
narządy wewnętrzne: przewody mo-
czowe, żółciowe, jelita.

Zdarza się, że w skutek uszkodzenia 
tkanek bądź procesu zapalnego do-
chodzi do uwrażliwienia receptorów 
bólowych, co prowadzi do nadwraż-
liwości na czynniki nieszkodliwe (np. 
dotyk) – zjawisko to nosi miano al-
lodynii. 

Kolejnym rodzajem bólu jest ból 
neuropatyczny, czyli pochodzący od 
zmienionych patologicznie nerwów 
obwodowych lub ośrodkowych. Do 
ich zmian w nerwach może dojść 
w wyniku ucisku, przerwania, zapa-

lenia czy zmian metabolicznych. Inny 
podział, ze względu na czas trwania 
objawów wyodrębnia ból ostry i prze-
wlekły. O bólu przewlekłym mówimy 
najczęściej, gdy objawy utrzymują się 
przez okres powyżej 3 miesięcy. Jest 
on szczególnie uciążliwy, a często 
znacząco utrudnia codziennie funk-
cjonowanie. 

JAK DZIAŁAJĄ LEKI PRZE-
CIWBÓLOWE?
Substancje przeciwbólowe mogą 
działać obwodowo (np. w zapalnie 
zmienionych tkankach) lub ośrodkowo 
(na poziomie centralnego układu ner-
wowego). Zasadniczo, leki przeciwbó-
lowe działają na drodze hamowania 
szlaku enzymu tzw. COX lub wpływu 
na receptory opioidowe. Możliwe jest 
też hamowanie bólu poprzez działanie 
znieczulające: powierzchniowo, czy-
li przez zapobieganie powstawaniu 
impulsów w nocyceptorach lub prze-
wodowo, a więc poprzez blokowanie 
przewodzenia bodźców bólowych. 
Ból powoduje również nieprzyjemne 
doznania psychiczne i emocjonalne 
– stąd zasadność stosowania w nie-
których przypadkach leków antyde-
presyjnych.

ANALGETYKI OPIOIDOWE
Opioidy wywodzą się z soku pozyski-
wanego z maku lekarskiego (opium), 
który zawiera mieszaninę wielu sub-
stancji chemicznych z grupy alkalo-
idów. Najważniejszym z nich, 

Dolegliwości bólowe stanowią jedne z najczęstszych przyczyn wizyt pacjentów w ap-
tekach oraz gabinetach lekarzy pierwszego kontaktu. Kluczowym etapem rozpoznania 
oraz rekomendacji jest zebranie kompletnego i szczegółowego wywiadu dotyczącego 
przyczyny, stopnia nasilenia dolegliwości, czasu trwania, stosowanych dotychczas 
leków i chorób współistniejących. Właściwy dobór substancji leczniczej pozwala na 
skuteczną terapię przy równoczesnym maksymalnym ograniczeniu potencjalnych 
działań niepożądanych. 
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a zarazem substancją odniesienia jest 
morfina – silnie działający opioid. Sto-
sowana jest ona na najwyższym, trze-
cim stopniu drabiny analgetycznej, 
kiedy inne substancje nie są skuteczne. 
Może być podawana wieloma drogami, 
m. in. doustnie, dożylnie, podskórnie 
lub doodbytniczo. Morfina swoje silne 
działanie przeciwbólowe zawdzięcza 
pobudzania receptorów opioidowych. 
Oprócz aktywności analgetycznej wy-
kazuje szereg innych działań, wśród 
których należy wymienić sedację – 
nadmierne uspokojenie, zmniejszenie 
lęku, działanie przeciwkaszlowe czy 
zaburzenia nastroju. Stosowanie mor-
finy obarczone jest występowaniem 
wielu działań niepożądanych jak za-
parcia, nudności i wymioty (szczegól-
nie w pierwszym okresie stosowania), 
zatrzymanie moczu, zaburzenia kon-
centracji i najgroźniejsze dla życia – 
zahamowanie ośrodka oddechowego. 
Należy podkreślić, że jest to substancja 
wysoce niebezpieczna, o ogromnym 
potencjale uzależniającym, powodu-
jąca ciężkie skutki odstawienne i roz-
wijająca tolerancję w czasie. Rosnąca 
tolerancja powoduje, że w trakcie 
długotrwałego stosowania koniecz-
ne staje się zwiększanie dawek dla 
uzyskania efektu terapeutycznego jak 
na początku leczenia. Wskazania do 
stosowania to m. in. silne bóle poope-
racyjne oraz nowotworowe. 

Poprzez chemiczną modyfikację 
cząsteczki morfiny uzyskano licz-
ne pochodne, z których stosuje się 
najbardziej skuteczne w uśmierza-
niu bólu, a przy tym możliwie bez-
pieczne. Różnią się one między sobą 
m. in. szybkością i czasem działania 
oraz nasileniem skutków ubocznych. 
Wszystkie z nich stosowane są jedynie 
z przepisu lekarza, w sytuacjach ko-
nieczności, kiedy inne leki nie działają. 
Na uwagę zasługują także nieco słab-
sze opioidy jak kodeina czy tramadol. 
Kodeina stosowana jest głównie jako 
lek przeciwkaszlowy oraz substancja 

wspomagająca działanie przeciwbólo-
we w lekach złożonych. W organizmie 
człowieka jest ona metabolizowana 
w niewielkim stopniu do morfiny, przy 
czym wydajność tej przemiany podle-
ga znacznym różnicom osobniczym. 
Z kolej tramadol występuje zarówno 
w połączeniu z innymi lekami prze-
ciwbólowymi jak i indywidualnie, 
często w formach o przedłużonym 
uwalnianiu. Jego działanie przeciwbó-
lowe jest wyraźnie słabsze od morfiny, 
za to potencjał uzależniający i skutki 
uboczne także są mniejsze. Według 
drabiny analgetycznej WHO znajduje 
się on na drugim szczeblu.

KWAS ACETYLOSALICYLOWY
Kwas acetylosalicylowy (ASA) to je-
den z najczęściej stosowanych leków 
przeciwbólowych, przeciwgorączko-
wych i przeciwzapalnych, sztanda-
rowy przedstawiciel NLPZ. Wykazuje 
on także działanie przeciwkrzepliwe 
poprzez hamowanie agregacji płytek 
krwi. Cząsteczkę ASA otrzymano przez 
chemiczną modyfikację kwasu salicy-
lowego pozyskiwanego z naturalnych 
źródeł roślinnych (np. kory wierzby). 

Aby uzyskać działanie przeciwbólowe, 
konieczne jest zastosowanie więk-
szych dawek (jednorazowo 500–1000 
mg), co 4 do 8 godzin, maksymalnie 
przez 3–5 dni. Wskazaniem są bóle 
różnego pochodzenia o umiarko-
wanym nasileniu oraz gorączka (np. 

w przebiegu przeziębienia). Leku nie 
wolno podawać dzieciom do 12. roku 
życia, gdyż grozi to wystąpieniem 
ciężkiego uszkodzenia wątroby zwa-
nego zespołem Reye'a. Preparatów 
zawierających w składzie ASA, bez 
konsultacji z lekarzem, nie powinny 
przyjmować kobiety ciężarne i kar-
miące piersią. Przeciwwskazaniem 
do stosowania są także: nadwrażli-
wość na salicylany, astma, zaburze-
nia krzepnięcia, choroba wrzodowa, 
niewydolność nerek, wątroby i serca. 
Stosowanie kwasu acetylosalicylo-
wego wiąże się z występowaniem 
szeregu działań niepożądanych, spo-
śród których najczęstsze to zaburze-
nia żołądkowo-jelitowe (nudności, 
bóle brzucha), zgaga, nadżerki błony 
śluzowej żołądka, reakcje alergiczne 
(wysypka, napad astmy), zaburzenia 
czynności nerek, zwiększone ryzyko 
krwawień. Lek należy przyjmować po 
posiłku, popijając dużą ilością wody.

IBUPROFEN
Ibuprofen to kolejna substancja o ak-
tywności przeciwbólowej, przeciwza-
palnej i przeciwgorączkowej. Jest 
to lek powszechnie stosowany, na 
rynku znajduje się wiele preparatów 
handlowych zawierających ten zwią-
zek samodzielnie lub w połączeniu 
z innymi substancjami. Działanie an-
tyagregacyjne ibuprofenu jest słab-
sze i krótsze w porównaniu do ASA. 
Uważany jest on za lek bezpieczny 
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Polska jest w czołówce krajów Europy, jeśli 
chodzi o spożycie leków przeciwbólowych 
- zajmuje czwarte miejsce, zaraz po Francji, 

Grecji i Włoszech. Rocznie spożywamy ponad 
100 mln opakowań, czyli wydajemy tylko na leki 

przeciwbólowe 2 mld zł.

Źródło: www.rynekaptek.pl
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i dobrze tolerowany przez pacjentów. 
Wskazany jest w uśmierzaniu umiar-
kowanych bólów np. zębów, stawów, 
głowy, w nerwobólach, gorączce 
i podczas przeziębień. Przeciwwska-
zania stanowią m. in. uczulenie na 
kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ, 
wrzody, ciąża (zwłaszcza III trymestr). 
Ibuprofen wykazuje typowe skutki 
uboczne charakterystyczne dla leków 
z grupy NLPZ (bóle brzucha, nudno-
ści, zaburzenia pracy nerek, reakcje 
skórne). Dawkowanie dla dorosłych 
to 200–400 mg jednorazowo, dawki 
można powtarzać co 6–8 godzin, nie 
przekraczając dawki dobowej 1200 
mg. Dla dzieci powyżej 3 miesiąca 
życia dawka jednorazowa to 5–10 mg/
kg masy ciała.  

W preparatach dostępnych bez 
recepty występują także inne sub-
stancje z grupy NLPZ, np. naproksen, 

ketoprofen czy diklofenak. Posiadają 
one podobną aktywność oraz cha-
rakteryzują się działaniami niepożą-
danymi typowymi dla grupy NLPZ. 

PARACETAMOL
Paracetamol jest jednym z najlepiej 
przebadanych leków przeciwbólo-
wych. Jest to lek stosunkowo bez-
pieczny, chociaż niepozbawiony dzia-
łań niepożądanych. Niestety posiada 
on jedynie aktywność przeciwbólo-
wą i przeciwgorączkową, a nie dzia-
ła przeciwzapalnie. Lek ten można 
stosować u dzieci i kobiet w ciąży, 
oczywiście jedynie w sytuacjach ko-
niecznych i nie przekraczając bez-
piecznych dawek. Wskazania do sto-
sowania stanowią bóle o niewielkim 
nasileniu, np. głowy, mięśni, bolesne 
miesiączkowanie, gorączka, objawo-
we leczenie przeziębienia i grypy. 
Standardowa dawka jednorazowa 

dla dorosłych wynosi 500 mg, a dla 
dzieci 10–15 mg/kg masy ciała. Daw-
kowanie można powtarzać do 4-6 go-
dzin, a dawka maksymalna dobowa 
u dorosłych wynosi 4 g. Powyżej tej 
dawki paracetamol może wykazy-
wać toksyczność, głównie wzglę-
dem wątroby. Należy wspomnieć, 
że paracetamol może znajdować się 
w kilku różnych przyjmowanych rów-
nocześnie preparatach (np. saszetki 
i tabletki na przeziębienie). Parace-
tamolu nie powinny używać osoby 
cierpiące na niewydolność wątroby 
oraz nadużywające alkoholu, gdyż 
ich zdolności metabolizowania leku 
są znacznie ograniczone. 

METAMIZOL
Metamizol to stosowany od dawna, 
silny lek przeciwbólowy i przeciwgo-
rączkowy o dodatkowym komponen-
cie spazmolitycznym-rozkur-
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czowym. Ze względu na aktywność 
stosowany jest w silnych bólach, 
zwłaszcza skurczowych, oraz przy 
ciężkiej do zbicia gorączce. Pomimo 
dużej skuteczności może jednak po-
wodować poważne skutki uboczne 
m. in. toksyczny wpływ na szpik ko-
stny czy ciężkie reakcje anafilaktycz-
ne (zwłaszcza po szybkim podaniu 
dożylnym). Nie należy stosować go 
u dzieci i kobiet w ciąży oraz osób 
ze zmianami z obrazie morfologicz-
nym krwi. Dawka jednorazowa wynosi 
500 mg, a maksymalna dobowa 3 g. 
Bez konsultacji z lekarzem nie powin-
no stosować się metamizolu dłużej 
niż 7 dni.

Wiele z substancji przeciwbólowych 
oprócz podania ogólnoustrojowego 
(doustnie, doodbytniczo) może być 
także aplikowana miejscowo w po-
staci maści, żelu, sprayu czy plastra. 
Preparaty takie używa się najczęściej 
w przypadku dolegliwości kostno-
-stawowych, mięśniowych, kontuzji 
i urazów. Substancje aktywne wnikają 
przez skórę i działają lokalnie w zmie-
nionych chorobowo tkankach. Poprzez 
zmniejszenie ilości leku dostającego 
się do krwioobiegu i ominięcia wchła-
niania przez przewód pokarmowy 
można zminimalizować wiele poten-
cjalnych działań niepożądanych. Spo-
śród stosowanych w ten sposób leków 

przeciwbólowych należy wymienić: 
ibuprofen, diklofenak, naproksen, 
ketoprofen oraz etofenamat, a także 
działającą przez podrażnienie kapsa-
icynę i znieczulającą lidokainę. 

KOANALGETYKI I TERAPIE 
DODATKOWE
Duża część preparatów dostępnych 
w aptekach to leki złożone, co ozna-
cza, że zawierają w składzie więcej niż 
jedną substancję aktywną. Do popu-
larnych środków jak paracetamol czy 
kwas acetylosalicylowy dodawane są 
tak zwane koanalgetyki, czyli związki 
potęgujące działanie przeciwbólowe. 
Jednym z nich, często stosowanym 
jest kofeina – zawarta naturalnie 
w kawie i herbacie. W niektórych, 
specyficznych rodzajach bólu poda-
wane są leki stosowane pierwotnie 
w innych wskazaniach. Na przykład 
w leczeniu bólu neuropatycznego 
(np. neuralgie, neuropatia cukrzyco-
wa, półpasiec) zastosowanie znajdują 
leki przeciwdepresyjne czy przeciwpa-
daczkowe. W bólach przebiegających 
ze skurczem lub wzmożonym napię-
ciem mięśni ulgę przynoszą substancje 
o działaniu rozkurczowym. Z kolei dla 
leczenia napadów migrenowych bó-
lów głowy opracowana została spe-
cjalna grupa leków – tryptany.

Leczenie bólu stanowi poważne wy-
zwanie współczesnej farmakoterapii. 
W czasach ogromnego postępu me-
dycyny, wydłużającego się średniego 
czasu życia, a równocześnie ciągłego 
wzrostu zachorowalności na choro-
by cywilizacyjne i nowotworowe, 
przewlekłego bólu doświadcza coraz 
większa część społeczeństwa. Ból po-
trafi znacznie ograniczyć aktywność 
i obniżyć jakość życia, ważne jest więc, 
aby wiedzieć w jaki sposób skutecznie 
i bezpiecznie z nim walczyć. 

KLAUDIA NOWAK
Pracownik Apteki
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