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Szanowni Państwo, 

W imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego prezentujemy 
Państwu kolejną, szóstą publikację wchodzącą w skład cyklu „BIBLIOTEKA 
NESTORA” – serii poradników popularyzujących kwestie i problemy, łączą-
ce się z procesem starzenia się organizmu. 

Niniejsza publikacja poświęcona została problematyce bólu w  wieku 
senioralnym, ujętej w sposób szeroki, nie tylko jako cierpienie wynikające 
z dolegliwości fizycznych, ale również mające podłoże emocjonalne i psy-
chiczne. 

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy bólu so-
matycznego (fizycznego) i zawiera informacje o rodzajach bólu fizycznego, 
zasadach jego leczenia (farmakologicznego i z wykorzystaniem innych do-
stępnych medycynie metod), najczęstszych zespołach bólowych występu-
jących u osób starszych i wskazaniach terapeutycznych związanych z wybo-
rem najlepszego sposobu leczenia. 

Część druga poradnika poświęcona została zagadnieniom „cierpienia 
duszy”, czyli bólowi psychicznemu, skupiając  się na  kwestiach bólu zwią-
zanego z  utratą bliskiej osoby i  przeżywania żałoby, bólu o  podłożu psy-
chicznym (jego powstawaniu, rodzajach i leczeniu) oraz zaburzeniach psy-
chicznych powiązanych z odczuwaniem dolegliwości bólowych. Rodzajem 
cierpienia duszy może być również syndrom wypalenia emocjonalnego, 
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związany z długotrwałą opieką nad niesamodzielną osobą bliską – stąd też 
publikację zamyka rozdział poświęcony temu zagadnieniu. 

Powszechnie uważa się, że wiek senioralny, ze względu na przebiegają-
cy na wielu płaszczyznach proces starzenia się organizmu, jest nieodłącznie 
związany z odczuwaniem bólu, co znajduje odzwierciedlenie w powiedze-
niu, że „starość musi boleć”. Ideą przewodnią niniejszej publikacji jest nato-
miast przekonanie, iż człowiek w każdym wieku, również osoba starsza, ma 
prawo do życia wysokiej jakości, a jego nieodłącznym elementem może być 
codzienność pozbawiona bólu. Dlatego też warto wiedzieć, w jaki sposób 
owe dolegliwości bólowe można minimalizować. 

Podobnie jak poprzednie publikacje w  serii „BIBLIOTEKA NESTORA”, 
również ta skierowana jest do  szerokiego spektrum odbiorców –  przede 
wszystkim samych seniorów i ich rodzin, ale również do kadr służb społecz-
nych, m.in. pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek środowiskowych, 
opiekunów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, czyli wszystkich 
profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z seniorami. 

Wierzymy, że całokształt działań podejmowanych przez Samorząd Wo-
jewództwa Dolnośląskiego przyczyni się do tego, by osoby starsze – miesz-
kańcy Dolnego Śląska – miały szansę na godne, aktywne i wartościowe ży-
cie także w okresie starości.

Piotr Klag
Dyrektor DOPS, 

Zespół Redakcyjny
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WPROWADZENIE

Medycyna współczesna ma do  spełnienia dwa główne zadania. 
Po  pierwsze: rozpoznawanie, zapobieganie i  leczenie chorób; po  drugie: 
niesienie chorym ulgi w  bólu i  cierpieniu. Ważne jest również pokonanie 
u pacjentów lęków związanych ze stosowaniem silnych leków przeciwbó-
lowych, takich jak opioidy, a  także domaganie  się przez towarzystwa le-
karskie, samorządy lekarskie i  pielęgniarskie oraz  uczelnie medyczne po-
wszechnej dostępności leków i  innych metod uśmierzania oraz  leczenia 
bólu. Najistotniejsza jest jednak umiejętność bezpiecznego i skutecznego 
leczenia chorych cierpiących z powodu zarówno bólu ostrego, jak i prze-
wlekłego. Znoszeniem bólu zajmuje  się anestezjologia. Jej przedmiotem 
jest wspomaganie postępowania terapeutycznego przez redukcję bólu, 
zarówno w  czasie operacji, jak i  w  okresie pooperacyjnym. Doświadczeni 
anestezjolodzy zajęli się także leczeniem bólu przewlekłego (przetrwałego), 
tworząc pełnoprawną podspecjalizację. Pionierem koncepcji leczenia bólu 
przewlekłego jest John Bonica. 

Historia zwalczania bólu to przede wszystkim opowieść o poszukiwa-
niu skutecznego panaceum –  leku na  wszelkie dolegliwości, leku, który 
pomógłby zapomnieć o odczuwanych cierpieniach i swoim działaniem był 
zdolny przywrócić radość życia. Dziś już wiemy, że takiego leku, takiej jed-
nej, jedynej tabletki przeciwbólowej, nie ma. Ból jest bowiem zjawiskiem 
niezwykle złożonym, jest emocją, która powstaje na skutek istnienia bodź-
ców uszkadzających. Dlatego właściwe jego leczenie to najczęściej postę-
powanie wielokierunkowe.

Ból jest zjawiskiem powszechnym, traktowanym w medycynie ogólnej 
jako przydatny objaw diagnostyczny. Dolegliwości bólowe mogą jednak 
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utrzymywać  się dłużej niż wywołujące je choroby czy urazy i  przybierać 
postać przewlekłą. Występowanie bólu ma charakter złożony, a w każdym 
przypadku decydujące znaczenie ma choroba zasadnicza. Ból trzeba leczyć 
od chwili jego powstania –  to pewne. Aby jednak to osiągnąć, konieczna 
jest znajomość zaburzeń czynności organizmu (patofizjologii) powodują-
cych występowanie zespołów bólowych i metod ich leczenia. 

Niezależnie od tego, jak powstaje, ból jest uczuciem znanym każdemu 
z nas. Pozostaje jednak wciąż zagadką dla medycyny.

Anatomia. Przypadkowe uszkodzenie tkanek jest tylko jednym z wielu 
czynników powodujących uwalnianie z uszkodzonych błon komórkowych 
powstających wewnątrz nich (endogennych) substancji wywołujących ból. 
Substancje te, włączając bradykininę1 i prostaglandyny2, powodują aktywa-
cję tzw. nocyceptorów (receptorów bólowych) – wyspecjalizowanych koń-
cowych odgałęzień włókien nerwów czuciowych, położonych w  każdym 
zakątku ciała.

Z pobudzonych nocyceptorów impulsy elektryczne podążają wzdłuż 
dwóch różnych typów włókien nerwowych: bezmielinowych włókien 
typu  C, przewodzących tzw. pełny ból –  powoli oraz  zmielinizowanych 
włókien typu Aδ (A-delta) przewodzących ostry ból – szybko. Impulsy bólo-
we przewodzone wzdłuż pęczków nerwowych zawierających sygnały z obu 
rodzajów włókien (Aδ i C) wchodzą do centralnego (ośrodkowego) układu 
nerwowego poprzez róg tylny rdzenia kręgowego. Jest to miejsce, w którym 
impulsy są nie tylko przewodzone dalej, ale także mogą być kontrolowane.

Zarówno dla przewodzenia, jak i kontroli bodźców bólowych, podsta-
wowe znaczenie mają wydarzenia dziejące się w synapsie3. Tutaj impulsy 
powodują uwalnianie neuroprzekaźników (neurotransmiterów) pobu-
dzających takich jak glutaminian, substancja P, które z  kolei przechodzą 
przez synapsy pobudzając receptory obecne na  neuronach wejściowych 
i inicjując dalsze przewodzenie impulsów wzdłuż dróg wstępujących takich 

1 Hormon tkankowy, m.in. działający drażniąco na zakończenia nerwowe, co powoduje piekący 
ból, świadczący o zaburzeniu funkcjonowania tej części organizmu. 

2 Hormony m.in. uczestniczące w  procesach zapalnych, przyczyniają  się do  powstania bólu, 
obrzęków i gorączki. 

3 Miejsce stykania się i komunikacji dwóch komórek nerwowych.
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jak na  przykład droga rdzeniowo-wzgórzowa. Po  osiągnięciu wzgórza 
impulsy ulegają ponownie przełączeniu, a następnie docierają do kory mó-
zgowej, gdzie są odczuwane i interpretowane.

Poziom odczuwanego bólu może być kontrolowany poprzez we-
wnętrzne układy przeciwbólowe organizmu. Istnieją np. drogi zstępu-
jące wchodzące w interakcje4 z drogami wstępującymi, przewodzące im-
pulsy hamujące, powstałe w mózgu. W zasadzie składają się one z dwóch 
różniących się grup włókien nerwowych, z których jedne używają jako neu-
roprzekaźnika serotoniny, a drugie noradrenaliny. Biegną one w dół z mó-
zgu wzdłuż rdzenia kręgowego do komórek rogu tylnego, gdzie, poprzez 
interakcje z układami rdzeniowymi, zmniejszają napływ impulsów rdzenio-
wych do drogi rdzeniowo-wzgórzowej.

Innym układem neuroprzekaźników hamujących są naturalnie wystę-
pujące w organizmie endorfiny i enkefaliny – substancje morfinopodobne 
wiążące się wybiórczo z receptorami opioidowymi obecnymi wokół synaps 
drogi wstępującej i  blokujące uwalnianie neurotransmiterów pobudzają-
cych, aby zahamować przewodzenie impulsów i w efekcie zmniejszyć od-
czucie bólu.

Zespoły bólu przewlekłego stają  się coraz bardziej istotnym proble-
mem zdrowia publicznego z uwagi na swoje rozpowszechnienie, trudności 
w skutecznym leczeniu oraz koszty społeczne wyrażone w częstej niezdol-
ności do pracy oraz niepełnosprawności.

Badania wykazały, że  częstotliwość występowania bólu przewlekłego 
w Europie i poza Europą wynosi 8–60% lub więcej. Ból przewlekły wiąże się 
z dużymi nakładami finansowymi, zarówno bezpośrednimi dla systemu opie-
ki zdrowotnej, jak i pośrednimi dla ogółu społeczeństwa. Uważa się, że obec-
ność ciągłego bólu ma większy wpływ na człowieka niż inne problemy zdro-
wotne. Przeszkody dla  bardziej skutecznego leczenia bólu przewlekłego 
to m.in. niewłaściwe programy edukacyjne, zbyt niskie nakłady finansowe 
oraz niewystarczający dostęp do leków, w tym opioidowych, w wielu krajach.

OPENMinds, grupa specjalistów z  zakresu leczenia bólu, wydała Białą 
Księgę, apelując do rządów o zajęcie się tymi problemami. Ból przewlekły 

4 Wzajemne oddziaływanie na siebie osób, przedmiotów lub zjawisk.
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jest istotnym problemem klinicznym, społecznym i ekonomicznym oraz ma 
negatywny wpływ na jakość życia wielu osób na całym świecie.

Według szacunków, ponad 100 milionów Europejczyków cierpi z  po-
wodu bólów mięśniowo-szkieletowych. W  europejskim badaniu ankieto-
wym, obejmującym 46  394 osób dorosłych, 19% ankietowanych zgłosiło 
odczuwanie umiarkowanego lub silnego bólu przewlekłego, trwającego 
co najmniej sześć miesięcy. W drugiej fazie badania, które obejmowało wy-
wiady z osobami cierpiącymi na ból przewlekły (4 839 osób), stwierdzono, 
że dolegliwości bólowe tych osób trwały zazwyczaj dłużej. Warto podkre-
ślić, że spośród tych respondentów prawie 60% zgłaszało objawy trwające 
od dwóch do 15 lat, a 21% doświadczało bólu od 20 lat lub dłużej.

Jak wskazują wyniki badania z  2008r. obejmującego pięć największych 
państw UE, znaczenie społeczne bólu jest istotne we wszystkich tych krajach. 
Doświadczanie bólu przewlekłego ma o wiele większy wpływ na pogorszenie 
jakości życia niż inne czynniki. Dodatkowo ból przewlekły jest również główną 
przyczyną większej liczby wizyt lekarskich, wizyt w izbach przyjęć oraz hospi-
talizacji. Odczuwanie bólu jest rezultatem wielu interakcji w obrębie central-
nego i obwodowego układu nerwowego. Reakcja człowieka na pojawienie się 
bólu zależy od jego wcześniejszych doświadczeń w tym zakresie oraz obecne-
go stanu emocjonalnego. 



15

KLASYfIKACJA BÓLu

Ból ostry rozwinął się jako element zachowania chroniącego człowie-
ka. Występuje po urazie lub zabiegu chirurgicznym i stanowi dla świadome-
go umysłu sygnał obecności czynnika uszkadzającego i/lub trwania proce-
su niszczenia tkanek. Ten sygnał bólu ostrego jest pożyteczny i adaptacyjny, 
ponieważ ostrzega o niebezpieczeństwie i konieczności zareagowania lub 
szukania pomocy. Ból ostry jest bezpośrednim rezultatem uszkadzającego 
zdarzenia i jest klasyfikowany jako objaw uszkodzenia tkanki lub choroby. 

Ostry ból jest doznaniem czuciowym, związanym zarówno z działaniem 
uszkadzającego bodźca (lub też bodźca, którego działanie może spowodo-
wać wystąpienie takiego uszkodzenia), jak i spostrzeżeniem, jakiego osoba 
doznająca bólu dokonuje poprzez psychiczną interpretację zachodzących 
zjawisk, które modyfikowane jest przez jej wcześniejsze doświadczenia 
i psychosomatyczne5 uwarunkowania. Nocycepcja (tj. proces czuciowy za-
początkowany przez bodziec szkodliwy) jest więc jedynie fizjologicznym6 
procesem odczuwania bólu, natomiast jego klinicznym odpowiednikiem 
jest cierpienie, będące psychicznym elementem zachowania bólowego. 
Ostry ból może powstawać w wyniku podrażnienia receptorów bólowych 
– tzw. nocyceptorów lub w następstwie obniżenia progu reagowania nocy-
ceptorów na czynniki zewnętrzne generujące ból, lub uszkodzenia struktur 
układu nerwowego.

Z uwagi na  rodzaj bodźca wywołującego reakcję nocyceptywną roz-
różnia się ból fizjologiczny i kliniczny. Ból fizjologiczny pojawia się jako 
wynik działania stymulacji nocyceptywnej, która nie jest spowodowana 

5 Dotyczące wzajemnych powiązań pomiędzy psychiką a ciałem.
6 Fizjologia – czynności i procesy życiowe organizmu.
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uszkodzeniem tkanek. Ten rodzaj bólu jest związany z pobudzeniem nocy-
ceptorów bodźcami o dużej intensywności. 

W przypadku uszkodzenia tkanek wystąpieniu bólu towarzyszy poja-
wienie  się nadwrażliwości, związane ze  zmianą właściwości i  wrażliwości 
pierwotnych zakończeń nerwowych oraz  zmianami w  ośrodkowym ukła-
dzie nerwowym. Zjawisko to przejawia się obniżeniem progu odczuwania 
bólu (allodynia – ból pojawia się po zadziałaniu bodźca, który sam w sobie 
nie jest bolesny, np. dotyku), nadmiernym odczuwaniem bólu/nadwrażli-
wością bólową (hiperalgezja), występowaniem bólów spontanicznych (po-
wstających bez żadnego widocznego powodu) oraz występowaniem bólu 
rzutowanego („przenoszonego” z narządu wewnętrznego do okolic skóry, 
unerwionych z  tego samego odcinka rdzenia kręgowego co  ten narząd). 
Ten rodzaj stymulacji bólowej, charakterystyczny m.in. dla bólu pooperacyj-
nego i pourazowego, nazwano bólem klinicznym. 

Ból pooperacyjny jest najczęstszym rodzajem bólu ostrego spotyka-
nego w praktyce lekarskiej, wywołanym przez chirurgiczne naruszenie tka-
nek podczas operacji. Jego zasięg jest z reguły proporcjonalny do wielko-
ści urazu operacyjnego, ale reakcja chorego na ból zależy również od bólu 
doświadczanego w przeszłości, stanu zdrowia oraz czynników środowisko-
wych i osobowościowych. Ból pooperacyjny pojawia się wtedy, gdy prze-
staje działać śródoperacyjne znieczulenie, a  jego źródłem są uszkodzone 
tkanki powierzchowne (skóra, tkanka podskórna, błony śluzowe), jak rów-
nież struktury położone głębiej (mięśnie, powięzie, więzadła, okostna). 
W przypadku dużego urazu chirurgicznego, poza bólem somatycznym7, po-
wierzchownym i głębokim, pojawia się również komponent trzewny8 bólu 
pooperacyjnego, wywoływany zarówno przez skurcz mięśni gładkich, spo-
wodowany zgniataniem, rozciąganiem organów wewnętrznych, jak i zmia-
nami zapalnymi, bądź pociąganiem czy też skręceniem krezki9.

Ból pooperacyjny jest „samoograniczającym  się zjawiskiem”, co  ozna-
cza, że  pacjent odczuwa go najsilniej w  pierwszej dobie po  operacji, 

7 Somatyczny – dotyczący ciała, fizyczny, cielesny. 
8 Związany z organami wewnętrznymi w organizmie.
9 Krezka –  część otrzewnej odchodząca od  grzbietowej ściany jamy brzusznej, osłaniająca 

i podtrzymująca narządy wewnętrzne.
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a w znacznie mniejszym, nawet śladowym, stopniu w trzeciej lub czwartej 
dobie po zabiegu. Najbardziej dokuczliwy jest ból u chorych po torakoto-
miach10 i  zabiegach w  obszarze nadbrzusza (stały poziom bólu utrzymu-
je się zwykle przez trzy doby), natomiast zabiegi na powłokach ciała (np. 
skórze) i kończynach są związane z występowaniem znacznie mniejszych 
dolegliwości bólowych. 

W istotny sposób na  stopień odczuwania bólu przez chorego wpływa 
zarówno lokalizacja zabiegu, jego rozległość, stopień ingerencji w  tkankę, 
kierunek cięcia skórnego, jak i stosowanie w okresie przedoperacyjnym tzw. 
„analgezji11 z  wyprzedzeniem” (preemptive analgesia). Istotny jest również 
przedoperacyjny poziom endogennych, wytworzonych przez organizm, 
opioidów, zaburzenia równowagi emocjonalnej, poziom stresu i lęku oraz sto-
pień uświadomienia chorego o czekających go dolegliwościach bólowych. 

Współczesna wiedza oraz dostępne metody terapeutyczne umożliwia-
ją skuteczne uśmierzenie bólu pooperacyjnego u  przeważającej większo-
ści pacjentów. W  leczeniu bólu pooperacyjnego opierano  się dotychczas 
na  dwóch zasadach terapeutycznych: stosowania opioidów, których siła 
działania jest w znacznym stopniu proporcjonalna do podanej dawki leku, 
lub stosowania leków znieczulających miejscowo, które przerywają prze-
wodnictwo czuciowe wg zasady „wszystko albo nic”. 

Ból przewlekły (przetrwały) oznacza utrzymywanie  się bólu przez 
długi okres, pomimo wygojenia tkanek. Często jego występowanie uru-
chamia złożony pakiet fizycznych, psychicznych i społecznych zmian, które 
w nieodłączny sposób wiążą się z problemem bólu przewlekłego i znacznie 
obciążają pacjenta. Oprócz konsekwencji fizykalnych, wywołuje również 
następstwa socjalne, psychiczne i ekonomiczne. Ma znaczny wpływ na ja-
kość życia, a związane z nim zaburzenia emocjonalne i w obszarze zacho-
wań mogą stać się szczególnie uciążliwe. Następstwa bólu przewlekłego są 
szczególnie istotne u osób starszych, które mogą szybko utracić nadzieję 
i zniedołężnieć. 

10 Torakotomia – zabieg chirurgiczny, polegający na otwarciu klatki piersiowej, umożliwiający 
dotarcie do organów wewnętrznych w niej umiejscowionych.

11 Analgezja – zjawisko zniesienia czucia bólu; znieczulenie.
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Przewlekły ból prowadzi do:
1. unieruchomienia i, w konsekwencji, osłabienia mięśni i stawów;
2. obniżenia odporności i podwyższenia podatności na choroby;
3. zaburzeń snu;
4. problemów z apetytem i odżywianiem;
5. uzależnień od leków;
6. nadmiernego uzależnienia od rodziny i innych opiekunów;
7. nadużywania oraz niewłaściwego wykorzystywania profesjonalne-

go systemu opieki zdrowotnej;
8. złej wydajności w pracy, niezdolności do pracy lub niepełnospraw-

ności;
9. zwiększenia kosztów ubezpieczeń oraz leczenia;
10. izolacji od otoczenia i rodziny, zamykania się w sobie;
11. lęku, strachu; 
12. rozgoryczenia, frustracji, depresji, tendencji samobójczych.

Ból przewlekły można zdefiniować jako: ból trwający powyżej trzech 
miesięcy ponad typowy przebieg ostrego schorzenia lub urazu; ból, 
który nawraca okresowo w czasie miesięcy lub lat; ból związany z prze-
wlekłym procesem patologicznym (chorobowym). W  przeciwieństwie 
do ostrego, ból przewlekły utracił swoją biologiczną funkcję adaptacyj-
ną, tzn. jego występowanie nie niesie informacji o nagłym pojawieniu się 
czynników szkodliwych dla organizmu. Zwykle towarzyszy mu depresja, 
a zaburzone zachowanie chorobowe często przyczynia się do niepełno-
sprawności pacjenta.

Istnieją trzy typy bólu przewlekłego lub przetrwałego – ból nocycep-
tywny, powstający mimo prawidłowych szlaków bólowych i  zazwyczaj 
odpowiadający na  standardowe leczenie przeciwbólowe; ból neuropa-
tyczny, który występuje przy anatomicznych lub funkcjonalnych nieprawi-
dłowościach szlaków bólowych w zakresie obwodowego lub centralnego 
układu nerwowego (zazwyczaj oporny na  standardowe leczenie prze-
ciwbólowe) oraz psychogenny (por. tabela 1). Aczkolwiek w odniesieniu 
do bólu odczuwanego przez konkretnego pacjenta dokonanie powyższego 
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rozróżnienia może być utrudnione, ta ramowa klasyfikacja jest praktycznie 
pomocna w rozpoznawaniu i leczeniu. 

Bóle nocyceptorowe/nocyceptywne występują w wielu częstych do-
legliwościach takich jak: 

– bóle pleców i szyi;
– bóle mięśniowo-szkieletowe;
– bóle głowy;
– zapalenie kości i stawów;
– reumatoidalne zapalenie stawów;
– bóle pooperacyjne i pourazowe;
– przewlekły ból powstający w trzewiach i miednicy. 
Ogólnie, postępowanie związane z uśmierzaniem bólu w powyższych 

stanach polega na  znalezieniu najskuteczniejszego sposobu leczenia 
przeciwbólowego (np. na  wyborze leku i  drogi jego podania, na  ustale-
niu dawki) oraz zastosowaniu innych metod terapeutycznych (np. bloka-
dy nerwów, TENS – przezskórnej elektrostymulacji nerwów, akupunktury, 
fizjoterapii, psychoterapii). 

Ból neuropatyczny chorzy opisują jako pieczenie, rażenie prądem, 
lub kłucie. W  wywiadzie lekarskim często występuje uszkodzenie układu 
nerwowego oraz stwierdza się nieprawidłowe objawy takie jak allodynia12, 
ubytki czuciowe (np. przy odczuwaniu dotyku, temperatury, wibracji itp.) 
i zaburzenia funkcji układu autonomicznego13. 

Przyczyny patofizjologiczne14 bólu neuropatycznego:
– uwrażliwienie rdzenia kręgowego;
– utrata mechanizmów hamujących;
– ektopowa15 aktywność nerwowa;
– nieprawidłowości kanałów sodowych i wapniowych;
– migracja włókien Aβ do warstwy I i II rogu tylnego;

12 Sytuacja, w której pacjent odczuwa nieprzyjemne doznania (ból, pieczenie) po wystąpieniu 
bodźca, który u zdrowych ludzi nie wywołuje tych odczuć. 

13 Układ autonomiczny –  część układu nerwowego, którego nerwy unerwiają narządy we-
wnętrzne.

14 Związane z zaburzeniami prawidłowego funkcjonowania organizmu. 
15 Wrodzone przemieszczenie, nieprawidłowe umiejscowienie tkanki lub narządu. 
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– odrastanie nerwów współczulnych wokół zwojów korzeni tylnych;
– wrażliwość na katecholaminy (chemiczne związki wytwarzane przez 

organizm np. adrenalina, noradrenalina, dopamina. Katecholaminy 
wywołują reakcję obronną organizmu, przygotowując ciało do wy-
siłku fizycznego związanego z  walką lub ucieczką –  objawy fizjo-
logiczne to m.in. przyspieszone bicie serca, przyspieszony oddech, 
podniesienie ciśnienia krwi).

Często spotykany typ bólu neuropatycznego, zwany ogólnie obwodo-
wym bólem neuropatycznym, jest prawdopodobnie podtrzymywany przez 
mechanizmy związane z nieprawidłowościami w nerwie obwodowym lub 
korzeniu nerwowym (np. utworzenie się nerwiaka po uszkodzeniu aksonu16 
lub ucisk na nerw). Inny rodzaj bólu neuropatycznego jest związany z  re-
organizacją przetwarzania informacji nocyceptywnej przez centralny układ 
nerwowy. Odbywa się ona bez trwającej aktywacji włókien przewodzących 
ból. Ten typ bólu, określany jako zespoły deaferentacyjne, obejmuje neu-
ralgię popółpaścową, ból ośrodkowy (który może być wynikiem uszkodze-
nia na każdym poziomie centralnego układu nerwowego), ból fantomowy 
(odczuwany w  miejscu nieistniejącej amputowanej kończyny lub w  miej-
scu, w  którym nie nastąpiły żadne zmiany fizjologiczne czy uszkodzenie 
mechaniczne) i inne. Trzeci rodzaj bólu neuropatycznego, często zwany bó-
lem współczulnie zależnym, można złagodzić przerwaniem nerwów współ-
czulnych biegnących do bolesnego obszaru. Dobrym przykładem będzie tu 
odruchowa dystrofia współczulna, kauzalgia (obecnie obowiązująca nazwa: 
wieloobjawowy, miejscowy zespół bólowy typ I i II). Cechą charakterystycz-
ną tych schorzeń jest odczuwanie piekącego lub palącego bólu, obrzęki, 
nadwrażliwość na  dotyk, będące wynikiem nieprawidłowej aktywności 
nerwów współczulnych. Dokładne mechanizmy biorące udział w tych scho-
rzeniach są nieznane, ale mogą one wywoływać nietypowy ból. Bóle tego 
rodzaju mogą słabo reagować na środki przeciwbólowe. 

Niektórzy pacjenci doznają uporczywego bólu niemającego źró-
dła nocyceptywnego, nie ma też danych wskazujących na  neuropatycz-
ny mechanizm bólu. Część z  nich ma uszkodzenia nocyceptywne, które 

16 Wypustka komórki nerwowej, przewodząca bodźce od komórki na zewnątrz. 
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jednak nie wyjaśniają dostatecznie stopnia bólu i niepełnosprawności. U 
innych podstawą bólu są zaburzenia o  podłożu psychicznym. Jeżeli nie 
ma danych wskazujących na przyczynę psychologiczną, ból powinno się 
określić jako idiopatyczny – powstający spontanicznie; mający nieznane 
lub niejasne podłoże. 

Wielu pacjentów cierpi na zespół bólu idiopatycznego, który ze wzglę-
du na swe cechy mieści się w szerszej kategorii zespołu przewlekłego bólu 
nienowotworowego. Termin ten wskazuje, że ból i niepełnosprawność są 
nieproporcjonalne do wykrytej przyczyny somatycznej (fizycznej) i zwykle 
powiązane są z głębiej zaburzonym zachowaniem chorobowym. U części 
pacjentów z  zaburzeniami o  podłożu psychiatrycznym często stawia  się 
rozpoznanie –  zaburzenie bólowe z  cechami somatycznymi. Inni zgła-
szają skargi, które prowadzą do postawienia swoistej, odnoszącej się tylko 
do nich, diagnozy bólu – najczęściej jest to ból krzyża lub nietypowy ból 
twarzy. Jeszcze inni mają istotne zmiany organiczne (np. zapalenie opony 
podpajęczynówkowej), ale także oczywisty jest udział czynnika psycholo-
gicznego związanego ze znaczną niepełnosprawnością. Rozpoznanie może 
być trudne, niemniej należy określić udział zarówno składowych organicz-
nych, jak i psychologicznych bólu. 

Zespół przewlekłego bólu nienowotworowego występuje względnie 
rzadko u osób w wieku podeszłym, u których uporczywy ból jest zwykle zwią-
zany z uszkodzeniem organicznym nocyceptywnym (np. zwyrodnieniem ko-
ści i stawów) lub neuropatycznym (np. neuralgia popółpaścowa). Mimo to, nie-
odosobnionym zjawiskiem towarzyszącym bólom somatycznym są głębokie 
zaburzenia psychospołeczne, które mają niszczący wpływ na funkcjonowanie 
danej osoby, niezależnie od tego, czy są one przyczyną, czy skutkiem bólu. 

Inną, klinicznie użyteczną, klasyfikacją bólu przewlekłego jest podział 
ze  względu na  objawy. Ból przewlekły np. może być składową choroby 
podstawowej (tj. nowotworu lub zwyrodnienia stawów). W  jego powsta-
niu mogą brać udział różne mechanizmy patofizjologiczne (chorobowe), 
np. naciekanie nerwu i kości przez guz wywołuje odpowiednio ból neuro-
patyczny i somatyczny ból nocyceptywny, dominować zaś mogą czynniki 
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psychologiczne. Aby zapewnić optymalne leczenie, należy wyjaśnić zwią-
zek pomiędzy bólem a  chorobą podstawową. Istnieją też specyficzne ze-
społy organiczne, których cechą charakterystyczną jest wyłącznie ból (np. 
neuralgia popółpaścowa). Każde rozpoznanie wskazuje na swoiste, dopaso-
wane do indywidualnych potrzeb pacjenta, możliwości leczenia. 

Tabela 1. Proponowana patofizjologiczna klasyfikacja bólu17

Typ Podtyp Przykład Uwagi

Nocyceptywny

somatyczny przerzuty do kości spowodowany 
przewlekłą aktywacją 

aferentnych17 
neuronów 

nocyceptywnych

trzewny niedrożność jelit

Neuropatyczny

– deaferentacyjny
obwodowy ból fantomowy

spowodowany 
ośrodkową 

reorganizacją 
procesu czucia 

po uszkodzeniu dróg 
aferentnych

ośrodkowy ból wzgórzowy

– współczulnie 
zależny

kauzalgia

odruchowa dystrofia 
współczulna

– neuropatyczny 
obwodowy

uciskowy
zespół cieśni 
nadgarstka

nerwiakowaty ból kikuta

neuralgiczny
neuralgia nerwu 

trójdzielnego

Psychogenny

zaburzenie 
bólowe z cechami 

somatycznymi; zespół 
przewlekłego bólu 

nienowotworowego

ból psychogenny

nie obejmuje 
symulowania choroby

ból krzyża

atypowy ból twarzy

17 Doprowadzający, dośrodkowy; struktura prowadząca do innej struktury lub narządu.
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BADANIE PODMIOTOWE 
I PRZEDMIOTOWE

Kliniczna ocena bólu jest bardzo trudna. Wymaga dużego doświadcze-
nia i dobrej znajomości zagadnienia. Badając odczucia bólowe należy pa-
miętać, że są one indywidualne dla każdego człowieka. Zbieranie wywiadu 
jest najważniejszym elementem badania. U ludzi w starszym wieku spowol-
nienie wypowiedzi, niekiedy połączone z łagodnymi ubytkami funkcji po-
znawczych, może powodować ograniczenie jego wiarygodności. W związ-
ku z tym należy spędzić dostatecznie dużo czasu z pacjentem oraz uzyskać 
dodatkowe informacje od jego opiekunów. 

W ocenie opierać się należy na stałych parametrach bólu, jakimi są cechy 
kliniczne takie jak: lokalizacja, natężenie, czas trwania i jakość bólu. Badać nale-
ży także reakcje na ból, zwłaszcza reakcję psychiczną, reakcję obronną ze stro-
ny mięśni oraz reakcję ze strony układu autonomicznego (tabela 2). W wywia-
dzie ogólnym oraz  dotyczącym zażywania leków należy próbować ocenić, 
czy i w jakim stopniu chory będzie w stanie stosować się do naszych zaleceń. 
Może tu pomóc rozmowa z rodziną dotycząca bólu przewlekłego. Trzeba także 
ocenić poziom funkcjonowania pacjenta w aspektach poznawczym, psycho-
logicznym i społecznym.

Tabela 2. Kliniczna ocena bólu w wieku podeszłym

Kliniczna ocena bólu Podstawa oceny

1 2

lokalizacja wywiad, punkty bólowe, napięcie mięśni

natężenie skala umowna – wizualna lub numeryczna



Badanie podmiotowe i przedmiotowe

24

Tabela 2. (cd.)

1 2

czas trwania zegar, kalendarz

jakość opisywanie przez chorego – słownik bólu

Reakcja na ból

psychiczna tolerancja, skala cierpienia, lęk, depresja

ruchowa ucieczka, obrona mięśniowa, wyraz twarzy

autonomiczna objawy ze strony układu autonomicznego

humoralna badania laboratoryjne płynów ustrojowych (krwi, limfy)

Lokalizacja bólu, określenie jego umiejscowienia, jest podstawą wstęp-
nego działania diagnostycznego, a także częstym kryterium klasyfikacji bólu.

Rys. 1. Skale intensywności bólu

Natężenie bólu jest cechą najtrudniejszą do oceny i najbardziej indywi-
dualną. Jest to cecha zmienna, zależna od wielu czynników wewnętrznych 
i zewnętrznych. W ocenie natężenia bólu należy brać pod uwagę te czynniki, 
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które mogą mieć wpływ na tę cechę. Jak dotąd, nie znaleziono żadnej obiek-
tywnej metody pomiaru natężenia bólu, a w praktyce klinicznej użyteczne są 
różne skale subiektywne. Są to skale liczbowe np. od 0 do 10, czy analogowe, 
porównujące ból od zera do najsilniejszego, jaki był kiedykolwiek doznany 
w życiu (rys. 1).

Czas trwania bólu jest cechą łatwo mierzalną i obiektywną. Według tej 
cechy można dzielić ból na ostry (trwający do 2 miesięcy), podostry (stan 
pośredni pomiędzy bólem ostrym a  przewlekłym) i  przewlekły (utrzymu-
jący się powyżej 6 miesięcy) oraz na ból ciągły i napadowy (ujawniający się 
w postaci dłużej lub krócej trwających napadów bólu). Na podstawie czasu 
trwania i natężenia bólu można nakreślić jego obraz uwzględniający jego 
różne postaci kliniczne oraz zmienność w czasie. 

Jakość to cecha, która może wskazywać na pochodzenie bólu. Ból pie-
kący, palący pochodzi zwykle z powłok ciała, ból rozpierający, rozsadzający, 
trudny do  lokalizacji jest znamienny dla  narządów wewnętrznych, ból kur-
czowy jest najczęściej bólem pochodzenia mięśniowego, ból rwący wskazuje 
na uszkodzony nerw lub korzeń, ból pulsujący jest znamienny dla pochodze-
nia naczyniowego.

Zmiany zwyrodnieniowe kostno-stawowe, zmiany w mięśniach, czyn-
nik nerwowy i  psychiczna reakcja na  doznania bólowe to cztery główne 
mechanizmy odpowiedzialne za  ból przewlekły. W  konkretnym przypad-
ku trudno jest ustalić, który z  tych komponentów ma największy udział. 
W praktyce oznacza to, że w postępowaniu leczniczym należy uwzględniać 
te wszystkie możliwe mechanizmy. Najczęstsze kliniczne zespoły bólowe 
w wieku podeszłym przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Najczęstsze kliniczne zespoły bólowe w wieku podeszłym

1. Bóle krzyża

– zmiany zwyrodnieniowe

– komponent mięśniowy

2. Ból mięśniowo-powięziowy (fasciomialgia)

– ból miejscowy, dotyczący zwykle jednego mięśnia występuje:

• po urazie;
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Tabela 3. (cd.)

• po wysiłku;

• po stresie;

– dla rozpoznania znamienne są punkty spustowe18 (trigger point)

– konflikt mięśniowo-nerwowy 

3. Fibromialgia (uogólniony ból w układzie ruchu)

– uogólniony ból obustronny w mięśniach trwający dłużej niż 3 miesiące

– obecność przynajmniej 10 punktów symetrycznych (z wyodrębnionych 18) 
wrażliwych na ucisk z siłą 4 kg na cm² 

– jeden dodatkowy objaw z następujących: 

• zaburzenia snu;

• zmęczenie; 

• sztywność poranna; 

• bóle i zawroty głowy; 

• stany podgorączkowe;

4. Komponent (element) psychiczny:

– zachowanie bólowe:

• postawa bólowa w postaci skrzywienia, pochylenia się, utykania i trzymania 
ręki na miejscu bólu;

• wokalizacja – wydawanie dźwięków: stękanie, jęczenie itp.;

• cierpiący wyraz twarzy, na której odbija się psychiczna reakcja na ból;

18

Od bólu, jak i nocycepcji należy także odróżniać pojęcie cierpienia. Cier-
pienie jest przykrym stanem emocjonalnym wywodzącym się z nagroma-
dzenia negatywnych doznań. Leczenie ukierunkowane tylko na ból lub jego 
nocyceptywne składniki będzie nieskuteczne u  pacjenta, którego skargi 
wyrażają bardziej rozległe cierpienie (np. utrata przyjaciół i więzów rodzin-
nych, problemy finansowe lub fizyczna ułomność). 

18 Punkty spustowe – niewielkie nadwrażliwe obszary w mięśniach, które pod wpływem nacisku 
powodują tkliwość i ból; pojawiają się często w mięśniach narażonych na długotrwałe prze-
ciążenia, mogą być też wynikiem stresu, przemęczenia, urazów i mikrourazów.
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Badaniem przedmiotowym powinno  się próbować zidentyfikować 
czynniki nocyceptywne i/lub neuropatyczne leżące u podstaw zespołu bó-
lowego. Istotne są oglądanie i palpacja (dotykanie i uciskanie palcami) bo-
lesnego obszaru, a także badania czynnościowe narządów wewnętrznych. 
Dane z wywiadu i lekarskiego badania przedmiotowego wskazywać będą, 
czy zachodzi potrzeba wykonania dalszych badań, laboratoryjnych lub spe-
cjalistycznych.
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ZASADY LECZENIA BÓLu 

Leczenie bólu w wieku podeszłym niewiele różni się od postępowania 
u ludzi młodszych. Różnice dotyczą odmiennego mechanizmu powstawa-
nia bólu, gorszej tolerancji leków (w tym przeciwbólowych) oraz wyraźnie 
większej liczby objawów niepożądanych. Obecnie medycyna dysponuje 
w walce z bólem dość dużym arsenałem różnych metod leczenia, jednakże 
ich efektywność w bólu przewlekłym nie jest w pełni zadowalająca. Poniżej 
nakreślono w skrócie ogólne zasady leczenia bólu. 

1. Jeżeli to możliwe, należy leczyć chorobę podstawową. Zwłaszcza 
w bólu nowotworowym stwierdzenie zespołu bólowego może pro-
wadzić do rozpoznania przyczyny i być może do skutecznego lecze-
nia choroby pierwotnej. W zespołach bólu nienowotworowego eli-
minacja podstawowej przyczyny rzadko bywa możliwa, ale możliwe 
jest leczenie podstawowe bólu nocyceptywnego (np. wszczepienie 
protezy stawu, w opornym na leczenie bólu z powodu zmian zwy-
rodnieniowych biodrze lub kolanie).

2. Równolegle należy wziąć pod uwagę czynniki psychologiczne i za-
burzenia funkcjonowania jednostki. Konieczne jest tu dokładne roz-
poznanie. 

3. Należy rozważyć leczenie skojarzone (zastosowanie kilku różnych 
metod leczenia u tego samego pacjenta). Niektórzy pacjenci reagu-
ją na jedną formę leczenia (np. ponad 80% chorych z neuralgią ner-
wu trójdzielnego odpowiada na leczenie karbamazepiną), ale wielu 
wymaga jednoczesnego zastosowania różnych metod zwalczania 
bólu. Najczęściej zaleca się łączenie kilku metod leczenia, np. farma-
koterapii, technik inwazyjnych czy fizykoterapii.
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LECZENIE fARMAKOLOgICZNE

Aktualnie podstawową metodą leczenia bólu przewlekłego jest nadal 
postępowanie farmakologiczne, pozwalające uzyskać satysfakcjonujące 
efekty leczenia u  około 80% chorych. Każdy rodzaj bólu inaczej reaguje 
na leczenie, jednak niektóre leki przeciwbólowe posiadają mechanizm dzia-
łania szczególnie efektywny w określonych rodzajach bólu, a mniej skutecz-
ny w innych. W praktyce, ból odczuwany klinicznie jest zazwyczaj mieszani-
ną typów i podtypów, co oznacza, że do jego zadowalającej kontroli może 
być potrzebny więcej niż jeden lek przeciwbólowy. Ten mechanizm jest tra-
dycyjną bazą służącą do klasyfikacji analgetyków (farmakologicznych środ-
ków znieczulających) na grupy (tabela 4).

Tabela 4. Leki przeciwbólowe

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) 

Opioidowe leki przeciwbólowe 

Wspomagające leki przeciwbólowe (adiuwanty): 

– Leki przeciwdepresyjne

– Leki przeciwdrgawkowe 

– Doustne środki o działaniu miejscowo znieczulającym 

– Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki)

– Leki sympatykolityczne 

– Leki blokujące kanał wapniowy 

– Kortykosteroidy

– Leki antyhistaminowe 

– Inne:

• baklofen 

• klonidyna
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Grupa pierwsza zawiera środki o  przeważającym obwodowym19 ty-
pie działania. Ingerują one na tym poziomie w proces wytwarzania przez 
organizm człowieka pewnych wewnętrznych substancji wywołujących 
ból, zwłaszcza prostaglandyn, zmniejszając dzięki temu pobudzenie no-
cyceptorów (receptorów bólowych). Typowymi przedstawicielami tej 
grupy leków są niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i  paracetamol 
(acetaminofen), które są szczególnie skuteczne w bólu nocyceptorowym 
o typie zapalnym takim jak np. ostry ból w zapaleniu stawów. Niestety ha-
mowanie syntezy prostaglandyn zachodzi także w obszarach, gdzie pełnią 
one ważne dla organizmu funkcje fizjologiczne takie jak ochrona śluzów-
ki żołądka. Tak więc, zażywanie tych medykamentów może doprowadzić 
do powstania owrzodzenia.

Kolejna grupa zawiera analgetyki o działaniu ośrodkowym20. Najlepiej 
znane w tej grupie są leki opioidowe, które, podobnie jak endogenne en-
dorfiny, działają na  poziomie receptorów opioidowych, aby zahamować 
przekazywanie bodźców bólowych innych niż percepcja.

Pacjenci z bólem neuropatycznym z mniejszym prawdopodobieństwem 
zareagują na niesteroidowe leki przeciwzaaplne czy opioidy. We wczesnym 
okresie należy u  nich włączyć leki wspomagające, często rozpoczynając 
od trójpierścieniowych leków antydepresyjnych. 

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Wybór najbardziej odpowiedniego NLPZ może być trudny. Nie ma jesz-
cze powszechnej zgody co do polecanej listy niesteroidowych leków prze-
ciwzapalnych, która najlepiej spełniałaby oczekiwania pacjentów. Reakcja 
pacjentów na poszczególne leki znacznie się różni, zatem najczęściej lekarz 
dokonuje wyboru właściwego leku metodą „prób i błędów”. U osób w wieku 
senioralnym we wstępnej fazie leczenia preferowany jest lek o krótkim czasie 

19 Lek działa w obrębie narządu wewnętrznego, łagodząc występowanie objawów.
20 Lek działa bezpośrednio na komórki nerwowe w ośrodkowym układzie nerwowym, oddziału-

jąc na część mózgu odpowiedzialny za określone funkcje. 
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półtrwania21, czyli lek o szybszym wchłanianiu i usuwaniu z organizmu. Za-
leca się niskie dawki początkowe, zwiększane stopniowo. Odstępy pomię-
dzy zwiększaniem dawek powinny być dostatecznie długie, aby upewnić 
się, że istnieje efekt równowagi przy danej dawce, co oznacza stan równo-
wagi pomiędzy ilością leku wprowadzanego do  organizmu i  przez niego 
wydalanego, zanim włączy się większą. Zwiększanie dawki przed osiągnię-
ciem stanu równowagi może prowadzić do wystąpienia efektu opóźnionej 
toksyczności, w miarę jak stężenie leku w osoczu rośnie powyżej wskazane-
go, pożądanego zakresu. Ryzyko związane z szybkim zwiększaniem dawki 
leków długodziałających jest szczególnie wysokie w  populacji osób star-
szych, częściej narażonych na występowanie objawów niepożądanych. Pa-
cjenci, którzy nie reagują po 2–3 tygodniowym okresie podawania jednego 
leku w odpowiedniej dawce, powinni otrzymać inny lek. Wybór kolejnego 
leku w czasie takich prób jest empiryczny – skuteczność leku w odniesieniu 
do danego pacjenta może być praktycznie potwierdzona lub zanegowana 
dopiero w trakcie stosowania zaleconego specyfiku. 

NLPZ najczęściej stosowane są w formie doustnej, ale są także dostęp-
ne w  formie pozajelitowej i  doodbytniczej. Ostatnio coraz więcej uwagi 
poświęca się również miejscowemu ich stosowaniu np. w formie maści czy 
plastrów naskórnych. Skuteczność tych leków jest zmienna. 

Niesteroidowe leki przeciwzapalne stosuje się zwykle w  leczeniu bólu 
łagodnego do umiarkowanego, spowodowanego przede wszystkim uszko-
dzeniami zapalnymi. NLPZ zapewniają także dodatkowe uśmierzenie bólu 
(tzw. efekt addytywny) przy długotrwałym leczeniu opioidami (rys. 2). Efekt 
addytywny polega na tym, że jeżeli ulga w dolegliwościach bólowych po za-
stosowaniu leku X wynosi 20%, a po zastosowaniu leku Y – 25%, to po łącz-
nym podaniu obu leków jego skuteczność będzie wynosiła 45%, natomiast 
w przypadku, jeśli zastosowanie takiego samego połączenia leków spowo-
duje, że uzyskamy większą ulgę niż suma składowych, to możemy mówić 
o efekcie synergistycznym.

21 Biologiczny okres półtrwania – czas, w którym stężenie leku we krwi, surowicy lub osoczu 
zmniejszy się do połowy wartości początkowej, po zakończeniu fazy wchłaniania i dystry-
bucji; wyrażony jest w  godzinach, im wyższa jego wartość tym wolniej lek jest usuwany 
z organizmu. 
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Rys. 2. Skala intensywności bólu – znaczenie kliniczne

NLPZ należy ostrożnie podawać chorym ze  współistniejącą chorobą ne-
rek, niewydolnością krążenia, nadciśnieniem tętniczym, schorzeniami żołądka 
i dwunastnicy oraz skazą krwotoczną z powodu ryzyka śródmiąższowego za-
palenia nerek, retencji sodu, choroby wrzodowej i zaburzeń funkcji płytek krwi. 

Nie stwierdzono ryzyka rozwoju tolerancji na NLPZ, co oznacza, że dłu-
gotrwałe przyjmowanie leku nie powoduje, że organizm „przyzwyczaja się” 
do  leku i  w  celu uzyskania dotychczasowego efektu przeciwbólowego, 
konieczne jest zwiększanie ilości medykamentu. Tym niemniej występuje 
„efekt sufitowy”, tj. zwiększanie dawki powyżej pewnego poziomu nie po-
woduje dodatkowego działania przeciwbólowego, a nasila jedynie działa-
nia niepożądane leku. Działania niepożądane i farmakokinetyka (wpływ or-
ganizmu na lek) tych leków różnią się między sobą, wykazano także różnice 
w tempie wchłaniania i metabolizmu. 

Wszystkie próby uporządkowania NLPZ pod  względem siły działania 
przeciwbólowego były nieudane. Ogólnie, współzależność między działa-
niem przeciwzapalnym a przeciwbólowym jest mała, co być może nie jest 
zaskakujące, gdy weźmie się pod uwagę różne mechanizmy działania. Nie-
mniej jednak są pewne zasady, które mogą pomóc lekarzowi w dokonaniu 
właściwego wyboru. 

Ze względu na  możliwość nasilenia  się „efektu sufitowego”, nie zale-
ca się u tego samego pacjenta łączenia dwóch lub więcej leków z tej grupy. 
Przy wyborze leku należałoby rozważyć sposób dawkowania (im prostszy 
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tym lepszy), zadowalającą tolerancję (przyswajalność leku), względnie niską 
toksyczność (minimalizacja efektów ubocznych), a przede wszystkim jego 
skuteczność (tabela 5).

Tabela 5. Wybrane niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Klasa Lek Uwagi

Przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, kwasowe leki przeciwbólowe

Salicylany

kwas acetylosalicylowy;
salicylan choliny;
diflunizal;
salsalat;

salicylan choliny i salsalat wywierają słabsze dzia-
łanie na przewód pokarmowy i agregację (zlepia-
nie się) płytek krwi niż inne NLPZ;

Kwasy 
propionowe 

fenoprofen;
flurbiprofen;
ibuprofen;
ketoprofen;
naproksen;
sól sodowa naproksenu;
oksaprozin;

ibuprofen i naproksen są dostępne bez recepty;

Pirole

diklofenak;
etodolak;
indometacyna;
ketorolak;
sulindak;
suprofen;
tolmetin;

silne działanie przeciwzapalne; częstsze wystę-
powanie objawów niepożądanych;

Fenamaty
meklofenamat;
kwas mefenamowy;

nie zaleca się stosowania dłuższego niż 1 tydzień;

Oksykamy piroksykam bardzo długi czas półtrwania;

Pirazole fenylobutazon
uważany za najbardziej toksyczny, zastępowany 
nowszymi lekami;

Leki przeciwbólowe niekwasowe, przeciwgorączkowe

Pochodne 
p-aminofenylu

paracetamol
minimalne działanie przeciwzapalne, brak działa-
nia na przewód pokarmowy czy agregację płytek 
krwi;

Niekwasowe 
pirazole

metamizol;
fenacetyna;

fenacetyna stopniowo wycofywana ze  względu 
na działania niepożądane;

Naftyloalkanony nabumeton
długi czas półtrwania, można podawać raz dzien-
nie;
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Opioidowe leki przeciwbólowe 

Termin opioidy w szerokim znaczeniu odnosi się do wszystkich związ-
ków pokrewnych opium. Natomiast opiaty są to leki wytwarzane z opium. 
Należą do  nich produkty naturalne takie jak morfina, kodeina i  tebaina 
oraz wiele pochodnych syntetycznych, wytworzonych laboratoryjnie. Dzia-
łanie przeciwbólowe egzogennych opioidów (pochodzących ze  źródeł 
zewnętrznych) na  organizm polega na  ich podobieństwie do  receptorów 
(przekaźników) istniejących dla  endogennych opioidów, wytwarzanych 
przez organizm (enkefalin, β-endorfiny, dynorfiny). Do trzech klasycznych 
typów receptorów opioidowych należą receptory MOP (poprzednia nazwa 
mi-μ), DOP (delta-δ), KOP (kappa-κ). Działanie opioidów na ośrodkowy układ 
nerwowy odzwierciedlane jest przez wiązanie z  wyżej wymienionymi re-
ceptorami, co daje następujące skutki:

– receptor μ (mi): ogólne zmniejszenie odczuwania bólu, osłabienie 
oddychania, zwężenie źrenic, spowolnienie pracy układu pokarmo-
wego, euforia i uzależnienie psychiczne;

– receptor κ (kappa): zniesienie bólu na  poziomie rdzeniowym, za-
burzenia nastroju i  efekty psychozomimetyczne (halucynogenne, 
psychodeliczne) mniej intensywne zwężenie źrenic;

– receptor σ (sigma): prawdopodobnie analgezja (zmniejszenie od-
czuwania bólu).

Ze względu na  sposób stymulacji powyższych receptorów opioidy 
można podzielić na: (patrz tabela 7)

– pełnych agonistów22 – cechują się względną wybiórczością w stosun-
ku do receptorów μ, co odzwierciedla ich podobieństwo do morfiny;

– częściowych agonistów23 – agonizm częściowy głównie w stosun-
ku do receptorów μ;

22 Agonista – czynnik współdziałający lub o podobnym działaniu; pod względem intensywności 
działania lek zdolny do wywołania pełnej reakcji po związaniu się z określonym receptorem 
(przekaźnikiem).

23 Częściowy agonista – lek wywołujący reakcję słabszą od maksymalnej przy osiągnięciu punk-
tu, w którym nie może już wywołać większego efektu (po pełnym wysyceniu receptorów).
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– opioidy o  mieszanych właściwościach agonistyczno-antagoni-
stystycznych24 – wchodzą we wzajemne relacje z więcej niż jednym 
typem receptorów, w  wyniku czego mogą działać jako agonista 
na jeden receptor i jako antagonista na drugi.

Słabi pełni agoniści (leki, które trudno wiążą  się z  receptorem25 i  ła-
two się od niego uwalniają) np. tramadol, kodeina, hydrokodon, propoksy-
fen – są często przepisywane w kombinacji z nieopioidowymi lekami prze-
ciwbólowymi. 

Silni pełni agoniści (leki, które łatwo wiążą się z receptorem i trudno się 
od niego uwalniają), np. morfina, hydromorfon, oksymorfon, metadon, le-
worfanol, fentanyl i  oksykodon, są generalnie używane do  leczenia bólu 
o  natężeniu umiarkowanym do  bardzo silnego. W  przeciwieństwie do  le-
ków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, morfina i  inni peł-
ni agoniści nie mają określonej maksymalnej efektywnej dawki przeciw-
bólowej tzn. mogą one być bezpiecznie podawane w  zwiększających  się 
dawkach do momentu usunięcia bólu i tak długo, jak długo tolerowane są 
efekty uboczne. W przypadku tych opioidów nie ma standardowej dawki 
leczniczej (nie stwierdza się „efektu sufitowego”). Odpowiednia dawka prze-
ciwbólowa powinna być określana na podstawie indywidualnych potrzeb 
pacjenta.

Przeciwbólowe leczenie opioidami przewlekłego bólu nienowotwo-
rowego może być w  wybranych przypadkach skuteczne, ale nie stanowi 
panaceum na każdy ból, a prowadzenie chorych przyjmujących leki opio-
idowe może być zadaniem wyczerpującym. Zaleca się postępowanie kon-
sekwentne i  oparte na  racjonalnych przesłankach. Wśród zwolenników, 
jak i  przeciwników tej formy leczenia można spotkać skrajne poglądy, 
od  zachwytu do  całkowitego odrzucenia; obu tych skrajności należy uni-
kać. Długotrwałe leczenie opioidami pacjentów z zespołem przewlekłego 

24 Antagonista – czynnik działający przeciwstawnie w stosunku do innego czynnika; lek, który 
po połączeniu się z receptorem nie wywołuje żadnej reakcji.

25 Receptor – każde z zakończeń komórek nerwowych lub wyspecjalizowana komórka odbiera-
jąca określone bodźce i przekazująca je w postaci impulsów do ośrodków nerwowych. 
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bólu nienowotworowego jest kontrowersyjne, ale niektóre osoby odnoszą 
istotną korzyść z długoterminowego podawania opioidów bez powstania 
medycznie istotnych objawów tolerancji, toksyczności czy uzależnienia psy-
chicznego. Zasady leczenia opioidami przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Zasady stosowania leków opioidowych  

w bólu przewlekłym nienowotworowym

Przed podjęciem leczenia opioidami należy wyczerpać wcześniej inne sposoby leczenia 
oraz zaakceptować możliwość wykorzystania w przyszłości innych alternatywnych metod 
terapeutycznych.

Należy uzyskać świadomą zgodę pacjenta (możliwość poprawy sprawności 
chorego poprzez zmniejszenie dolegliwości bólowych; chory jest się w stanie pogodzić 
z ewentualnymi działaniami niepożądanymi; przyjmuje leki w sposób odpowiedzialny, jest 
osobą wiarygodną).

Należy ustalić okres dostosowania dawki leku zmniejszającej zaistniały ból co najmniej 
o 1/3 w skali numerycznej w stosunku do wartości wyjściowej. 

Po dostosowaniu dawki opioidu należy uzgodnić miesięczną ilość leku, z możliwością 
zmian w dziennym dawkowaniu, ale przy powrocie do dawki podtrzymującej pod koniec 
miesiąca.

Na początku leczenia należy ustalić comiesięczne kontrolne wizyty. Wizyty kontrolne 
mają na celu ponowną ocenę dolegliwości bólowych, monitorowanie bezpieczeństwa, 
skuteczności i współpracę pacjenta oraz zmniejszanie działań niepożądanych.

Celem leczenia jest możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania, ograniczenie 
niepełnosprawności.

Gromadzenie leku i zdobywanie leku z innych źródeł nie może być tolerowane. Złamanie 
zasad określonych w protokole leczenia powinno skutkować zaprzestaniem leczenia 
opioidami lub podjęciem środków mających na celu zagwarantowanie dobrej współpracy 
w przyszłości.

Zastosowanie leków opioidowych w leczeniu bólu przewlekłego nie jest ani prawem, 
ani przywilejem pacjenta. Stanowią one jedną z opcji terapeutycznych, która może zostać 
wybrana za obopólną zgodą chorego i lekarza.

Pełni (czyści) agoniści receptorów opioidowych

Morfina –  jest opioidem z  wyboru w  leczeniu ciężkiego bólu, a  także 
standardem, wobec którego mierzy  się działanie innych opioidów poda-
wanych doustnie lub w  zastrzykach. Morfina podana doustnie w  postaci 
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tabletek o  niemodyfikowanym uwalnianiu wchłania  się w  dużym stopniu 
w  przewodzie pokarmowym. Ma jednak niską dostępność biologiczną26 
(od 20% do 40%), czego powodem jest jej znaczny metabolizm pierwsze-
go przejścia27 w wątrobie i jelitach. Krótki okres półtrwania morfiny sprawia, 
że zastosowanie preparatów doustnych o niezmodyfikowanym uwalnianiu 
pozwala na  elastyczny sposób miareczkowania dawki. Jeżeli tą drogą po-
dania uzyska się kontrolę nad bólem, można następnie przejść na bardziej 
wygodną formę podtrzymywania działania przeciwbólowego za  pomocą 
preparatów o modyfikowanym uwalnianiu (dawka leku uwalnia się w okre-
ślonym odcinku przewodu pokarmowego – poza żołądkiem, w określonym 
czasie z określonej warstwy tabletki, a tym samym działa dłużej, co powoduje 
możliwość zmniejszenia częstotliwości podawania leku) podawanych co 12 
lub 24 godziny, wykorzystywanych w leczeniu silnego przewlekłego bólu. 

Morfina może być również podawana pozajelitowo (np. w kontroli sil-
nego ostrego bólu na oddziałach ratunkowych czy w leczeniu bólu kontro-
lowanego przez pacjenta –  PCA) lub, w  przypadkach problemów związa-
nych z podaniem drogą doustną, może także być stosowana doodbytniczo 
lub przezskórnie. Zmiana morfiny na inny opioid może być konieczna wte-
dy, gdy podawanie morfiny nie zapewnia już odpowiedniej kontroli bólu 
lub pacjent nie toleruje jej działań niepożądanych.

Morfina powinna być stosowana ostrożnie u osób z poważną niewydol-
nością nerek ze względu na możliwość kumulacji jej aktywnego metabolitu 
morfino-6-glukoronidu, co może wywołać długotrwałe zahamowanie czyn-
ności oddechowej. Poprzez modyfikacje cząsteczki morfiny można również 
wytworzyć hydromorfon, oksymorfon, hydrokodon, oksykodon.

26 Dostępność biologiczna (biodostępność) –  ułamek (procent) dawki leku, jaki przechodzi 
do krążenia ogólnego po pozanaczyniowym podaniu leku. Przyjmuje się, że po dożylnym po-
daniu leku wartość tego ułamka wynosi 1 (100%), natomiast po pozanaczyniowym podaniu 
jest mniejsza od jedności. Spowodowane jest to m.in. niecałkowitym uwalnianiem leku z da-
nej postaci, niecałkowitym jego wchłanianiem z  miejsca pobrania lub efektem pierwszego 
przejścia przez wątrobę.

27 W procesie przemiany materii związanym z przyswajaniem leków, leki podane drogą doustną 
poprzez układ krążenia w pierwszej kolejności docierają do wątroby, w której, pod wpływem 
działania enzymów, poddane zostają biotransformacji i  w  postaci zmodyfikowanej trafia-
ją do krążenia ogólnego (tzw. efekt pierwszego przejścia). Zakres modyfikacji leku wpływa 
na jego biodostępność – im większe zmiany, tym mniejsza biodostępność. 
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Oksykodon – może być podawany doustnie, podskórnie lub dożylnie. 
Biodostępność po  podaniu doustnym jest znacznie większa niż morfiny 
i  wynosi aż od  60% do  87%, za  co odpowiada mniejszy niż w  przypadku 
morfiny, efekt pierwszego przejścia przez wątrobę. Podany drogą doustną 
(per os – p.o.) oksykodon jest około 2 razy mocniejszy od morfiny (p.o.). W le-
czeniu bólu nowotworowego postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu 
OxyContin wykazuje równoważne działanie przeciwbólowe w  stosunku 
do całkowitej dawki dobowej tabletek oksykodonu o niemodyfikowanym 
uwalnianiu. Efektywność leczenia przewlekłego bólu nowotworowego 
oksykodonem jest podobna do morfiny i hydromorfonu.

Fentanyl – jest syntetycznym opioidem, którego głównym działaniem 
jest uśmierzenie bólu i uspokojenie. Charakteryzuje się silniejszym (około 
100-krotnie) i szybszym działaniem od morfiny, co spowodowane jest lep-
szą rozpuszczalnością w  lipidach (tłuszczach) i  łatwiejszym przenikaniem 
przez barierę krew-mózg28. Fentanyl można podawać domięśniowo, do-
żylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo, podpajęczynówkowo, przezskór-
nie i  przezśluzówkowo. Postać przezskórna (transdermalna) jest wygodną 
formą stosowania fentanylu u osób, które mają trudności z połykaniem lub 
wchłanianiem leków. Pacjentów należy ostrzec przed możliwym zwiększo-
nym uwalnianiem fentanylu z plastra pod wpływem ciepła i zalecić unika-
nie zewnętrznych źródeł ciepła. Pacjenta gorączkującego należy monitoro-
wać pod kątem działań niepożądanych charakterystycznych dla opioidów, 
a w razie potrzeby dostosować dawkę fentanylu. 

Metadon – jest syntetycznym opioidem o silnym i długotrwałym dzia-
łaniu przeciwbólowym. Biodostępność po podaniu doustnym wynosi około 
75%. W leczeniu bólu przewlekłego podawany jest pozajelitowo i doustnie. 
Działanie przeciwbólowe rozpoczyna się 10–20 min po podaniu pozajelito-
wym, 30–60 min po podaniu doustnym i utrzymuje się przez około 4 godzin 
po  zastosowaniu pojedynczej dawki. Należy zachować szczególną ostroż-
ność przy zwiększaniu dawkowania ze względu na wydłużony czas półtrwa-
nia leku (25h) i tendencje do kumulowania się w organizmie w ciągu kilku dni 

28 Fizyczna i biochemiczna bariera oddzielająca naczynia krwionośne od tkanki nerwowej, ma-
jąca zabezpieczać tkankę nerwową przed szkodliwymi czynnikami oraz umożliwiać transport 
wybranych substancji z krwi do płynu mózgowo-rdzeniowego.
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przy podawaniu dawek wielokrotnych. Kumulacja metadonu umożliwia po-
dawanie mniejszych dawek lub wydłużenie odstępów pomiędzy dawkami.

Petydyna (Meperydyna) – syntetyczny opioid. Działanie przeciwbólo-
we po podaniu doustnym można wykryć po około 15 minutach, natomiast 
po podaniu podskórnym lub domięśniowym działanie przeciwbólowe jest 
wykrywalne już w przeciągu pierwszych 10 minut. Ze względu na problemy 
związane z możliwością kumulacji i toksycznością metabolitów (związków 
chemicznych powstających w  wyniku przemiany materii), zwłaszcza nor-
petydyny, lek należy stosować do krótkotrwałego leczenia bólu, tj. do 48h. 
Przeciwwskazane jest jednoczesne przyjmowanie inhibitorów29 monoami-
nooksydazy (IMAO), w  tym moklobemidu i  fenelzyny lub podawanie pe-
tydyny w  okresie dwóch tygodni od  odstawienia IMAO, ponieważ może 
wystąpić ciężkie pobudzenie lub zahamowanie ośrodkowego układu ner-
wowego (nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze).

Słabi agoniści 

Tramadol – syntetyczny odpowiednik kodeiny o działaniu ośrodkowym. 
Stosowany jest doustnie, dożylnie, doodbytniczo w  bólach o  natężeniu 
umiarkowanym i silnym. Siła działania przeciwbólowego tramadolu wynosi 
od 1/6 do 1/10 analogicznego działania morfiny. Do działania uśmierzającego 
ból przyczynia się również hamowanie wychwytu zwrotnego noradrenaliny 
w neuronach oraz zwiększenie uwalniania serotoniny – w szlakach przeciw-
bólowych, w które wyposażony jest nasz organizm. U pacjentów leczonych 
tramadolem w  zalecanych dawkach opisywano przypadki występowania 
drgawek. Ryzyko to może wzrastać, jeśli podawana ilość leku przekracza 
zalecaną dawkę dobową (400mg) lub u pacjentów z historią drgawek albo 
przyjmujących jednocześnie leki takie jak: inhibitory wychwytu serotoniny, 
trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne i  inne leki 
mogące powodować drgawki. Podawany z innymi lekami podnoszącymi po-
ziom serotoniny może wywołać zespół serotoninowy (objawiający się m.in. 
bólami głowy, halucynacjami, nudnościami, biegunką, drgawkami, bezsen-
nością, nadmierną potliwością, nadciśnieniem tętniczym, przyspieszeniem 

29 Inhibitor – substancja, której obecność powoduje zwolnienie lub zatrzymanie reakcji che-
micznej. 
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akcji serca itp.). Chociaż tramadol ma małą zdolność wywoływania uzależ-
nienia, to podczas długotrwałego stosowania leku u chorych może rozwi-
nąć się tolerancja oraz uzależnienie psychiczne i fizyczne.

Kodeina – jest naturalnym opioidem i jednym z głównych alkaloidów30 

opium. Wykazuje wyjątkowo niewielkie powinowactwo do  receptorów 
opioidowych, a za jej działanie przeciwbólowe odpowiada aktywny meta-
bolit – morfina, która stanowi około 10% podanej dawki kodeiny. Przekształ-
canie kodeiny w morfinę zachodzi pod wpływem izoenzymu CYP2D6. Około 
10% populacji rasy białej to osoby, które w procesie przemiany materii słabo 
przetwarzają substancje wyjściowe biorące udział w reakcji chemicznej (sub-
straty) CYP2D6, w wyniku czego kodeina może u tych osób być nieskuteczna 
w swoim działaniu przeciwbólowym. Do uśmierzania bólu stosuje się dawki 
30–60 mg podawane co 4 godziny do maksymalnej dawki dobowej 240 mg.

Podobne dawkowanie stosuje  się w  połączeniach z  paracetamolem, 
jednakże w  tym przypadku na  skutek działania addycyjnego, siła działania 
przeciwbólowego jest mocniejsza. W Polsce brak preparatów jednoskładniko-
wych. Przykładami preparatów złożonych są Dafalgan Codeine, Efferalgan Co-
deine. Pochodną półsyntetyczną kodeiny o podobnych właściwościach lecz-
niczych jest dihydrokodeina. Biodostępność po podaniu doustnym wynosi 
około 20%, metabolizowana jest w wątrobie przez cytochrom31 CYP2D6 m.in. 
do dihydromorfiny. Po podaniu doustnym działanie przeciwbólowe postaci 
o niemodyfikowanym uwalnianiu jest porównywalne do kodeiny. Dihydroko-
deinę w postaci o przedłużonym uwalnianiu (np. DHC Continus) podawaną 
dwa razy dziennie co 12h stosuje się do leczenia silnego bólu przewlekłego, 
w tym bólu nowotworowego. Niedostępne w Polsce postacie o niezmodyfi-
kowanym uwalnianiu, w innych krajach UE są często stosowane w połącze-
niach z paracetamolem, o zastosowaniu podobnym do preparatów kodeiny 
z paracetamolem. Dihydrokodeina podobnie do kodeiny wykazuje efekt pu-
łapowy (tzn. powyżej określonej dawki siła działania leku się nie zwiększa).

Częściowi agoniści i  opioidy o  mieszanych właściwościach agoni-
styczno-antagonistystycznych

30 Alkaloid – związek organiczny występujący w roślinach, działający trująco na układ nerwowy 
człowieka.

31 Cytochrom – białko niezbędne w procesie utleniania komórkowego. 
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Buprenorfina – częściowy agonista – jest podobna do opioidów o mie-
szanych właściwościach agonistyczno-antagonistystycznych takich jak 
pentazocyna, nalbufina, butorfanol. Związki te wykazują jednak w  więk-
szości „efekt pułapowy”. W  leczeniu bólu przewlekłego ago-antagoniści 
mają ograniczone zastosowanie ze względu na zależne od dawki działania 
psychotomimetyczne (wystąpienie halucynacji), a  stosowane u  pacjentów 
uzależnionych od morfiny lub innych pełnych agonistów receptora μ mogą 
spowodować zespół odstawienny32 w wyniku ich antagonistycznego działa-
nia na receptor μ. Wszystkie wyżej wymienione leki charakteryzują się mniej-
szym potencjałem uzależniającym w stosunku do pełnych agonistów. Aktu-
alnie w Polsce dostępne są jedynie preparaty buprenorfiny i pentazocyny.

Tabela 7. Podział opioidów ze względu na sposób stymulacji receptorów  
– wybrane przykłady

Lek
Droga podania 
doustnie/miejscowo

Czas 
działania

Doustna 
dawka 
początkowa

Komentarz

1 2 3 4 5

Silni pełni agoniści

Fentanyl
Effentora
 
Instatntyl 

Durogesic
Matrifen

 
0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mg,
tabletki podpoliczkowe 
0.05, 0.1, 0.2 mg, aerozol 
do nosa 

12, 25, 50, 75, 100 mcg,
plastry transdermalne 
(przezskórne)

 
1h* 
 
1h* 

72h
 

 
0.1 mg 
 
0.05 mg 
do każdego 
nozdrza 
12–25 mcg**
 

Instatntyl i Effentora 
wskazane są tylko 
do stosowania w leczeniu 
bólu przebijającego. 
Plastry transdermalne 
fentanylu nie powinny 
być stosowane 
w leczeniu bólu ostrego 
lub pooperacyjnego, 
ze względu na brak 
możliwości dostosowania 
dawki w krótkim czasie 
oraz związanego z tym 
ryzyka wystąpienia 
poważnych 
i zagrażających życiu 
zaburzeń oddechowych 

32 Zespół odstawienny – zespół ostrych objawów spowodowanych znacznym ograniczeniem 
lub odstawieniem opioidu; jego przejawem są m.in. niepokój, bezsenność, zaburzenia rytmu 
serca, ból pleców, wymioty, biegunka, napady agresji, skurcze mięśni itp.
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Tabela 7. (cd.)

1 2 3 4 5

Oksykodon
OxyContin

5, 10, 20, 40, 80 mg 
tabletki o przedłużonym 
uwalnianiu

12h
5–10 mg p.o. 
(doustnie)

Dawka od 10–13 mg 
chlorowodorku 
oksykodonu w postaci 
tabletek o przedłużonym 
uwalnianiu odpowiada 
20 mg siarczanu morfiny 
podanej w tej samej 
formie

Metadon
Methadone 
hydrochloride
Molteni

 
1mg/ml syrop 
 

 
4h 
 

 
2.5–10 mg 
p.o. 
 

Może dojść do kumulacji 
przy wielokrotnym 
stosowaniu i wydłużeniu 
czasu działania 
przeciwbólowego

Petydyna
Na rynku polskim dostępna tylko 
w postaci roztworu do wstrzykiwań np. 
Dolcontral, Dolargan

 
2–4 h 

 
--- 

Szybszy początek 
działania w porównaniu 
z morfiną

Słabi pełni agoniści

Kodeina 4 h
30–60 mg 
p.o.

60 mg p.o. jest 
równoważne 
650mg aspiryny lub 
paracetamolu; wykazuje 
efekt pułapowy

Tramadol
Poltram 
Tramal Retard

 
50 mg ,tabletki 
100, 150, 200 mg 
tabletki o przedłużonym 
uwalnianiu

 
4–8h 
6–8 h

 
50–100 mg 
100 mg

Słaby agonista 
receptorów opioidowych 
i inhibitor wychwytu 
noradrenaliny 
i serotoniny. 50 mg 
tramadolu równoważne 
z 60 mg kodeiny, 
100mg porównywalne 
z połączeniem aspiryny 
650 mg z kodeiną 
w dawce 60 mg

Częściowi agoniści i opioidy o mieszanych właściwościach agoistyczno-
-antagonistystycznych
Buprenorfina
Bunondol 

Transtec

 
0.2, 0.4 mg tabletki 
podjęzykowe 
35, 52.5, 70 mcg/h 
system transdermalny

 
––– 
 
 

 
0.2–0.4 mg 
 
35 mcg** 

Częściowy agonista 
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Tabela 7. (cd.)

1 2 3 4 5

Pentazocyna
Na rynku polskim dostępna tylko 
w postaci
roztworu do wstrzykiwań –
Pentazocinum WZF, roztwór 
do wstrzykiwań

 
3–5 h

 
---

Ago-antagonista, 
po podaniu dożylnym 
preparatu działanie 
pojawia się w ciągu 
2–3 minut, po podaniu 
domięśniowym 
i podskórnym w ciągu 
10–20 minut. Działanie 
psychotomimetyczne

* ogólny czas działania przeciwbólowego po podaniu przezśluzówkowym, dane zaczerp-
nięte z: Karch A. M., 2011 Lippincott’s Nursing Drug Guide with Web Resources, Lippincott Williams 
& Wilkins, Philadelphia 2010. 

** u pacjentów niestosujących wcześniej opioidów.

Wybór sposobu podawania

Opioidy można podawać w  różny sposób (tabela 8). Droga doustna 
(p.o.) jest preferowana ze względu na bezpieczeństwo, łatwość podawania 
i dłuższy czas działania. Jeżeli jest to niemożliwe lub ból jest bardzo silny 
i  konieczne jest szybkie ustalenie skutecznej dawki, lek należy podawać 
pozajelitowo. Podawanie parenteralne (pozajelitowe) nie jest bardziej sku-
teczne niż doustne; jeżeli stosuje się dawki równoważne i cały lek podany 
doustnie się wchłania, skuteczność jest taka sama, aczkolwiek początek wy-
stąpienia działania jest szybszy przy podawaniu parenteralnym.

Tabela 8. Możliwe drogi podawania leków opioidowych 

Sposób podania Uwagi
1 2

Doustnie preferowany przy podawaniu przewlekłym

Doodbytniczo
dostępne są czopki z morfiną; uważa się, że podawanie 
doodbytniczo przynosi taki sam efekt jak podawanie doustne

Przezskórnie
§ fentanyl

§ buprenorfina

 
plastry z fentanylem stosowane w bólu przewlekłym uwalniają go 
przez 72 h,  
plastry z buprenorfiną stosowane w bólu przewlekłym uwalniają ją 
przez 96 h
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Tabela 8. (cd.)

1 2

Przezśluzówkowo 
§ podjęzykowo 

§ podpoliczkowo 
§ donosowo

 
tabletki podjęzykowe z buprenorfiną stosowane w bólu 
przewlekłym
tabletki z fentanylem stosowane w bólu nowotworowym
aerozol z fentanylem stosowany w bólu nowotworowym

Podskórnie
§ powtarzana dawka 

pojedyncza 
§ ciągły wlew 
§ analgezja 

kontrolowana przez 
chorego (PCA)

 
ambulatoryjne pompy umożliwiają stosowanie ciągłych wlewów 
podskórnych u chorych leczonych w domu, z możliwością lub bez 
możliwości kontrolowania tych wlewów przez pacjenta

Domięśniowo nie zaleca się
Dożylnie 
§ powtarzana dawka 

pojedyncza 
§ ciągły wlew 
§ analgezja 

kontrolowana przez 
chorego (PCA)

 
podawanie kontrolowane przez pacjenta (PCA – analgezja 
kontrolowana przez chorego) zapewnia uśmierzenie bólu 
przy mniejszym zużyciu leku; koszty, konieczność sprawności 
manualnej i niezaburzonego rozumienia mogą jednak ograniczać 
stosowanie tej metody u osób w wieku podeszłym i ciężko 
chorych

Zewnątrzoponowo 
§ powtarzana dawka 

pojedyncza 
§ ciągły wlew

 
podanie dokanałowe (podawanie leku do płynu mózgowo-
rdzeniowego) jest obecnie akceptowane i stosowane zarówno 
w bólu nowotworowym, przewlekłym jak i pooperacyjnym; 
pozostają jednak liczne kontrowersje dotyczące dawkowania, 
wyboru leku, czasu leczenia i najlepszego miejsca podawania

Podpajęczo podawane we wlewie ciągłym

Dokomorowo rzadko stosowana technika w bólu nowotworowym

Działania niepożądane

Przy zwykle stosowanych dawekach opioidów najbardziej powszech-
nymi działaniami niepożądanymi są nudności, wymioty, zaparcia, senność, 
dezorientacja, przy czym generalnie wszystkie te objawy, z wyjątkiem za-
parć, w trakcie leczenia ustępują w wyniku przystosowania się organizmu 
pacjenta do  przyjmowanego leku. Zaparcia uważa  się za  najbardziej do-
kuczliwe działanie niepożądane opioidów i  już od początku należy stoso-
wać środki zmiękczające stolec i  środki przeczyszczające. Czasami jednak 
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zaparcia mogą stanowić tak duży problem, że chory będzie wymagał zmia-
ny opioidu (tabela 9).

Ponadto mogą wystąpić trudności w oddawaniu moczu, skurcz moczo-
wodów lub dróg żółciowych oraz  działanie antydiuretyczne (hamowanie 
wydzielania moczu w nerkach), suchość w jamie ustnej, zawroty głowy, po-
cenie, zaczerwienienie twarzy, bóle głowy, bradykardia (spowolnienie akcji 
serca poniżej 60 uderzeń na minutę), tachykardia (przyspieszenie akcji ser-
ca powyżej 100 uderzeń na minutę), kołatanie serca, niedociśnienie orto-
statyczne (obniżenie ciśnienia krwi w związku ze zmianą pozycji z  leżącej 
na  stojącą, skutkujące np. zawrotami głowy czy chwilowym zaburzeniem 
widzenia), obniżenie temperatury ciała, niepokój, zaburzenia nastroju, ob-
niżenie libido, omamy, zwężenie źrenic. Wymienione działania niepożąda-
ne występują częściej u  pacjentów leczonych ambulatoryjnie niż u  osób 
obłożnie chorych, a także u pacjentów bez silnych dolegliwości bólowych. 
U niektórych pacjentów może wystąpić podwyższenie ciśnienia wewnątrz-
czaszkowego. Po  zastosowaniu dużych dawek opioidów odnotowywano 
sztywność mięśniową.

Większe dawki opioidów mogą spowodować najpoważniejsze działa-
nie niepożądane jakim jest depresja oddechowa (zmniejszenie częstości 
oddechów oraz ilości wdychanego i wydychanego powietrza), aczkolwiek 
rzadko jest ona obserwowana, jeżeli opioidy stosowane są zgodnie z zale-
ceniami.

Morfina i niektóre inne opioidy powodują uwalnianie histaminy (sub-
stancji chemicznej wywołującej stan zapalny), co związane jest z wielkością 
zastosowanej dawki leku i może prowadzić do wystąpienia pokrzywki, świą-
du, niedociśnienia tętniczego, zaczerwienienia. Odnotowywano kontakto-
we zapalenie skóry oraz ból i podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia prepa-
ratu. Rzadko występowały reakcje anafilaktyczne (uczuleniowe) po podaniu 
dożylnym.

Większość działań niepożądanych można ograniczyć przez stosowanie 
małych dawek początkowych, dłuższych przerw między kolejnymi dawka-
mi i stopniowego zwiększania dawek. Jednak zaparcia, nudności i wymioty 
wymagają często profilaktyki lub leczenia. 
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Tabela 9. Przybliżone dawki równoważne wybranych opioidów

Lek Droga podania
Średnie równoważne dawki w stosunku do 10 mg i.m. 
morfiny

Silni pełni agoniści

Morfina
i.m. 
p.o.

10 mg 
30 mg

Fentanyl
i.m. 
TD 
TM

0,1 mg 
0,2 mg 
0,2 mg

Petydyna
i.m. 
p.o.

100 mg 
200 mg

Metadon

i.m. 
 
p.o. 

10 mg (pojedyncza dawka) 
1 mg (ból przewlekły) 
20 mg (pojedyncza dawka) 
2 mg (ból przewlekły)

Oksykodon p.o. 20 mg

Częściowi agoniści i opioidy o mieszanych właściwościach agonistyczno-
-antagonistystycznych

Buprenorfina
i.m. 
TM 
TD

0.4 mg 
0,3 mg 
35 µg/h

Pentazocyna
i.m. 
p.o.

30 mg 
50 mg

p.o. = doustnie; i.m. = domięśniowo; TD – przezskórnie; TM – przezśluzówkowo; 

Wybór leku przeciwbólowego

Jak już wspomniano powyżej, analgetyki opioidowe (opioidowe środki 
uśmierzające ból) są polecane przede wszystkim w zwalczaniu umiarkowa-
nego, silnego i bardzo silnego bólu ostrego i przewlekłego (w tym nowotwo-
rowego). Nasilony ostry ból, towarzyszący np. złamaniom, jest najbardziej 
oczywistym wskazaniem do zastosowania leków tego typu. W leczeniu bólu 
przewlekłego (w tym nowotworowego) wskazane jest stosowanie tzw. dra-
biny analgetycznej: łagodny ból opanowuje się paracetamolem lub nie-
steroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), umiarkowany ból – z dołą-
czeniem opioidu typowego dla tego wskazania (np. kodeiną, tramadolem), 
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a  znaczny ból –  opioidem przeznaczonym do  zwalczania intensywnego 
bólu (np. morfiną) (rys. 3). 

Rys. 3. Algorytm postępowania w leczeniu bólu

Wybór poszczególnych leków ze stopni „drabiny analgetycznej” przede 
wszystkim zależy od zmieniającego się natężenia bólu, ważne jest, by umie-
jętnie balansować pomiędzy siłą analgetyczną leku a przewidywanym jego 
działaniem niepożądanym, które z punktu widzenia pacjenta będzie możli-
we do zaakceptowania. 

W tak rozumianym leczeniu żelazną zasadą jest: „właściwy lek, we wła-
ściwej dawce, we właściwym czasie”. Znaczenie kliniczne tej zasady przed-
stawiono na  rysunku 2. Wnioski są następujące: NLPZ są skuteczne w 11- 
stopniowej skali natężenia bólu tylko do czterech punktów. Natężenie bólu 
powyżej tej wartości nakazuje, zgodnie z logiką, sięgnięcie do leków z kolej-
nego stopnia. W ten sposób można uniknąć pojawienia się przewidywanych 
działań niepożądanych określonych leków, wynikających ze zwiększania ich 
dawki w sytuacji słabszego oddziaływania na ból (mniej miligramów leku = 
mniej działań niepożądanych).

W celu leczenia bólu umiarkowanego umownie zaleca się takie opioidy 
jak: kodeina, tramadol i oksykodon. W bólu silnym proponowane są, poza 

ból bardzo
silny

ból umiarkowany
 i silny

ból 
łagodny}

}

}

Wybór poszczególnych leków ze stopni „drabiny analgetycznej” 
przede wszystkim zależy od zmieniającego się natężenia bólu, 
ważne jest, by umiejętnie balansować pomiędzy siłą analgetyczną 
leku a przewidywanym jego działaniem niepożądanym, które z 
punktu widzenia pacjenta będzie możliwe do zaakceptowania. 
W tak rozumianym leczeniu żelazną zasadą jest: „właściwy lek, 
we właściwej dawce, we właściwym czasie”. Znaczenie kliniczne 
tej zasady przedstawiono na rysunku 2. Wnioski są następujące: 
NLPZ są skuteczne w 11- stopniowej skali natężenia bólu tylko do 
czterech punktów. Natężenie bólu powyżej tej wartości nakazuje, 
zgodnie z logiką, sięgnięcie do leków z kolejnego stopnia. W ten 
sposób można uniknąć pojawienia się przewidywanych działań 
niepożądanych określonych leków, wynikających ze zwiększania 
ich dawki w sytuacji słabszego oddziaływania na ból (mniej 
miligramów leku = mniej działań niepożądanych). 
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morfiną, buprenorfina, oksykodon, meperydyna, fentanyl, metadon i  le-
worfanol, hydromorfon (tabela 2).

Umiejętne posługiwanie się „drabiną analgetyczną” jest doskonałym orę-
żem w zwalczaniu bólu nocyceptywnego (receptorowego, będącego reakcją 
na bodźce uszkadzające tkanki), zarówno somatycznego jak i trzewnego. 

Wspomagające leki analgetyczne (adiuwanty)

Jakkolwiek ból nocyceptorowy może być zadowalająco kontrolowany 
w oparciu o „drabinę analgetyczną”, to narzędzie to wydaje się mieć ogra-
niczone zastosowanie w odniesieniu do bólów neuropatycznych. Przyczyna 
tego stanu rzeczy jest prosta: tkanka nerwowa sama w sobie, zarówno obwo-
dowo, jak i centralnie, nie posiada nocyceptorów – wyspecjalizowanych koń-
cowych odgałęzień włókien nerwów czuciowych. Głównym zadaniem tkanki 
nerwowej jest bowiem przewodzenie impulsów (transmisja), a nie ich prze-
twarzanie. Za przetwarzanie impulsów na  język zrozumiały dla  tkanki ner-
wowej odpowiedzialne są nocyceptory, a proces ten nazywamy transdukcją.

Aktualnie klasyfikacja bólu neuropatycznego jest oparta głównie 
na czynnikach etiologicznych, odnoszących się do przyczyny pojawienia się 
bólu (stany zapalne, zaburzenia metaboliczne, uszkodzenia toksyczne, me-
chaniczne uszkodzenie nerwu). Jednak objawy te przedstawiają różnorod-
ne stany, których nie można wyjaśnić jednoznaczną przyczyną lub anato-
micznym uszkodzeniem. W patofizjologii obwodowych neuropatii nerwów 
(zapaleniu lub uszkodzeniu nerwów obwodowych) działa kilka niezależ-
nych mechanizmów, zarówno w obwodowym, jak i w centralnym systemie 
nerwowym. Patologicznie aktywny albo uczulony receptor bólowy może 
wywołać drugorzędne zmiany w centralnym przetwarzaniu napływającego 
bodźca, prowadząc do nadpobudliwości rdzenia kręgowego. Pacjenci od-
czuwają samoistny ból, nadwrażliwość na bodziec cieplny, statyczną i dyna-
miczną mechaniczną allodynię – np. pieczenie, palenie. 

Skutecznie leczenie bólu neuropatycznego jest nadzwyczaj trudne. 
Obecnie standardowe leczenie bólu neuropatycznego polega na  sto-
sowaniu trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych (amitryptyliny, 
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klomipraminy, dezypraminy, doksepiny, imipraminy i nortryptyliny) w mo-
noterapii (leczeniu pojedynczym lekiem) lub w połączeniu z innymi leka-
mi, takimi jak karbamazepina lub opioidy. Leki trójpierścieniowe poda-
je się pacjentom z bólem neuropatycznym (np. w neuropatii cukrzycowej 
i neuralgii popółpaścowej), przewlekłym bólem kręgosłupa, przewlekłym 
bólem głowy, bólem psychogennym itp. 

Trójpierścieniowe środki przeciwdepresyjne (dezypramina i nortrypty-
lina), są zwykle dobrze tolerowane przez osoby starsze, stąd często wybie-
ra się jeden z nich jako lek stosowany w pierwszej kolejności (tzw. lek pierw-
szego rzutu). Schemat dawkowania wszystkich trójpierścieniowych leków 
antydepresyjnych jest podobny: początkowo 10 mg wieczorem, ze stopnio-
wym zwiększeniem dawki w ciągu kilku tygodni do 50–150 mg wieczorem. 
Działanie przeciwbólowe często występuje przy dawkach znacznie niższych 
niż konieczna w leczeniu depresji. Można monitorować stężenie leku w oso-
czu, aby określić, czy słabe wyniki w zmniejszaniu odczuwania bólu przez 
pacjenta związane są z  jego niezdyscyplinowaniem czy też z  czynnikami 
farmakokinetycznymi (specyficzna reakcja organizmu na leki) oraz by uzy-
skać informacje na temat ewentualnej potrzeby zwiększania dawki. Leki te 
nie powinny być zlecane chorym z objawową retencją moczu (trudnością 
w oddawaniu moczu), jaskrą z wąskim kątem przesączania lub blokiem ser-
ca II i III stopnia. U pacjentów z łagodną demencją i otrzymujących inne leki 
dające podobne objawy uboczne, powinno się je stosować ostrożnie.

Na podstawie opublikowanych prac przeglądowych, można wnio-
skować, że  trójcykliczne leki przeciwdepresyjne są jedynymi lekami rze-
czywiście łagodzącymi ból. Wywołują one efekt przeciwbólowy głównie 
poprzez hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny i  noradrenaliny, 
wzmacniając tym samym efektywność działania zstępujących dróg hamu-
jących33 ból. Zapewniają średniego stopnia analgezję (zmniejszenie od-
czuć bólowych) w bólach neuropatycznych, ale ich wadą jest stosunkowo 
słaba skuteczność. 

33 Drogi zstępujące – drogi (połączenia) wychodzące ze śródmózgowia i rdzenia przedłużone-
go, które albo podtrzymują, albo hamują przewodzenie bólu w rdzeniu kręgowym. W drodze 
zstępującej hamującej ból istotną rolę odrywają neuroprzekaźniki – serotonina i noradrenali-
na, odpowiedzialne m.in. za regulację nastroju i odczuwanie bólu. 
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Idealny środek przeciwbólowy można by więc zdefiniować jako taki, 
który posiada mechanizm lub mechanizmy działania czyniące go skutecz-
nym w przypadkach więcej niż jednego typu bólu, przy jednoczesnym bra-
ku działań niepożądanych.

W części warunki te spełnia tramadol, substancja o  budowie zbli-
żonej do  kodeiny, ale z  pewnymi istotnymi różnicami. Ze  względu na  te 
odmienności posiada ona więcej niż jeden przeciwbólowy mechanizm 
działania, a  przez to szersze spektrum aktywności i  wyższą skuteczność. 
Tramadol wiąże się z receptorami opioidowymi, aczkolwiek jego zdolność 
do wchodzenia z nimi w reakcję chemiczną jest znacznie niższa niż mor-
finy. Wzmacnia także efekty działania zstępujących dróg hamujących po-
przez zmniejszenie wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Bio-
rąc każdy z  tych procesów z  osobna, działanie tramadolu jest słabe, ale 
w połączeniu, dzięki efektowi synergistycznemu, zapewnia w niektórych 
przypadkach zadowalający poziom minimalizacji bólu.

Karbamazepina, należąca do  grupy leków przeciwdrgawkowych, 
wykazuje znaczny efekt przeciwbólowy w  leczeniu neuralgii nerwu trój-
dzielnego, natomiast jej działanie jest mniej efektywne w  innych typach 
bólu neuropatycznego. Leki przeciwdrgawkowe należy włączyć do  lecze-
nia, gdy pacjent opisuje ból o charakterze szarpiącym lub podobnym do ra-
żenia prądem. 

Podawanie karbamazepiny rozpoczyna się u osób w wieku podeszłym 
od 100 mg doustnie (per os – p.o.) 2 razy dziennie, a następnie zwiększa się 
stopniowo dawkę (o 100 mg/dzień) do zwykle skutecznego zakresu pomię-
dzy 600 a  1800 mg/dzień w  dawkach podzielonych. Przed rozpoczęciem 
podawania leku należy wykonać morfologię krwi z rozmazem i powtórzyć 
ją po 2–4 i 6–8 tygodniach, potem zaś okresowo. 

Można także stosować fenytoinę; podaje się ją w początkowej daw-
ce wysycającej34 500 mg p.o. jednorazowo, 300 mg tego samego dnia 
wieczorem i  po 300 mg w  kolejne wieczory. Natomiast początkowa 
dawka klonazepamu wynosi 0,5 mg/dzień i zwiększa się ją stopniowo; 
przeciętna skuteczna dawka wynosi 0,5–3,0 mg 2 razy dziennie. Można 

34 Dawka wysycająca (uderzeniowa) – silna dawka leku powodująca wstrząs w organizmie.
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też podawać kwas walproinowy 250 mg 1–2 razy dziennie i stopniowo 
zwiększać dawkę dzienną (każdego tygodnia o 250 mg w dawkach po-
dzielonych) do zwykle skutecznego zakresu 750–2500 mg/dzień w daw-
kach podzielonych.

Gabapentyna jest najczęściej stosowanym w  leczeniu bólu neu-
ropatycznego lekiem przeciwpadaczkowym. Działa na  podjednostkę 
cząsteczki białka G napięciowego kanału wapniowego, co powoduje hi-
perpolaryzację35 błony komórkowej i działanie przeciwbólowe. Poprawę 
zaobserwowano także w zakresie jakości życia i snu u badanych pacjen-
tów. Podawanie rozpoczyna  się u  osób starszych od  100  mg doustnie 
2 razy dziennie, a następnie zwiększa się stopniowo dawkę. Najczęściej 
stwierdzanymi objawami niepożądanymi były zawroty głowy, nadmier-
na senność, splątanie (silna dezorientacja, zaburzenie myślenia, bez-
ładne wypowiedzi, zaburzenia przytomności) oraz  obrzęki obwodowe 
(nóg, rąk).

W ostatnich latach do  terapii bólu neuropatycznego wprowadzono 
odpowiednik gabapentyny – pregabalinę. W porównaniu z gabapentyną, 
pregabalina (dzięki lepszej biodostępności) jest łatwiejsza w  stosowaniu 
– wystarczy ją podawać 2 razy na dobę. Ponadto pregabalina nie wymaga, 
tak jak gabapentyna, stosunkowo długiego, stopniowego zwiększania da-
wek. Efekt przeciwbólowy pregabaliny w  leczeniu bólu neuropatycznego 
obserwuje się już po tygodniu jej stosowania, natomiast w przypadku ga-
bapentyny – dopiero po 3–4 tygodniach terapii.

Leki stosowane miejscowo

Stosowana miejscowo (w  plastrach przezskórnych), 5-procentowa 
lidokaina, jest skuteczna w  leczeniu bólu towarzyszącego neuralgii po-
półpaścowej. Aplikowana nad miejscem najsilniejszego bólu skutecznie 

35 Hiperpolaryzacja –  stan nadmiernej polaryzacji błony komórkowej spowodowany zwięk-
szeniem liczby elektronów ujemnych wewnątrz komórki organizmu; jest stanem pojawiają-
cym się po zadziałaniu na komórkę (np. nerwową) substancji hamujących (m.in. ból); warun-
kuje regulację przekazywania informacji w obrębie organizmu żywego. 
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go zmniejsza. W badaniach klinicznych udowodniono dobrą skuteczność 
tego leku. Miejscowe podrażnienie skóry w  miejscu aplikacji, zazwyczaj 
o  niewielkim nasileniu, jest praktycznie jedynym działaniem niepożąda-
nym związanym ze stosowaniem plastrów z 5-procentową lidokainą. Praw-
dopodobieństwo systemowej absorpcji leku (odkładania się leku w orga-
nizmie w wyniku jego przyjmowania) i ewentualnych ogólnoustrojowych 
działań niepożądanych w przypadku zastosowania leku na nieuszkodzoną 
skórę jest minimalne. Wszystko to czyni z plastrów z 5-procentową lidoka-
iną bardzo atrakcyjną, skuteczną i bezpieczną opcję terapeutyczną, szcze-
gólnie u starszych pacjentów, u których ryzyko działań niepożądanych i in-
terakcji lekowych36, jest stosunkowo wysokie.

Kapsaicyna – mechanizm działania tego leku oparty jest na odwraż-
liwieniu receptora waniloidowego, czego konsekwencją jest blokada 
przewodzenia bodźców bólowych do rdzenia kręgowego i zmniejszenie 
odczuwania bólu. Kapsaicyna stosowana miejscowo w stężeniu 0,075% 
jest skuteczna w łagodzeniu bólu towarzyszącego neuralgii popółpaśco-
wej, aczkolwiek jej aplikacja może się wiązać z miejscowym podrażnie-
niem skóry, a  nawet, zgłaszanym sporadycznie przez chorych, palącym 
bólem. Czasami staje  się to przyczyną zaprzestania leczenia, ponieważ 
część pacjentów nie toleruje uczucia gorąca i palenia związanego z apli-
kacją kapsaicyny. 

W ostatnio przeprowadzonych badaniach medycznych oceniano tak-
że stężone, 8-procentowe preparaty kapsaicyny stosowanej miejscowo 
pod względem ich skuteczności przeciwbólowej. Zaobserwowano, że jed-
na, 60-minutowa, aplikacja 8-procentowej kapsaicyny powoduje istotne 
ograniczenie bólu trwające 2–8 tygodni, w porównaniu z grupą kontrolną, 
w  której stosowano niskie stężenia (0,04%) kapsaicyny. Trwają próby kli-
niczne nad preparatami wysoko stężonej kapsaicyny stosowanej w połą-
czeniu z  lekami znieczulającymi miejscowo. Pomimo wysokiego stężenia 
kapsaicyny, preparaty te są stosunkowo dobrze tolerowane, wykazując mi-
nimalną liczbę działań niepożądanych.

36 Interakcja leków – modyfikacje działania leku przez inny, stosowany jednocześnie, lek.



Oswoić ból. Jak skutecznie radzić sobie z bólem…

55

Kortykosteroidy 

Kortykosteroidy podaje  się w  odruchowej dystrofii współczulnej37 
(prednizon 60 mg/dzień w dawkach podzielonych, zmniejszanych w ciągu 
dwóch tygodni), w ostrej neuralgii półpaścowej u chorych bez problemów 
odpornościowych organizmu, w  bólu nowotworowym spowodowanym 
naciekaniem kości lub pni nerwowych przez guz (empirycznie, drogą prób, 
wybiera się metyloprednizolon, prednizon lub deksametazon w dawkach 
odpowiadających 80 mg prednizonu dziennie). Ryzyko związane z krótko-
trwałą terapią tymi środkami nie jest duże. Zwiększa się jednak u pacjentów, 
u których występują takie choroby jak cukrzyca czy niewydolność krążenia.

37 Odruchowa dystrofia współczulna – zespół chorobowy charakteryzujący się bólem i obrzę-
kiem kończyny, połączony z zaburzeniami krążenia, zmianami skórnymi i osteoporozą w ob-
rębie tej kończyny. 
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INNE METODY LECZENIA BÓLu

Połączenie terapii lekowej (farmakoterapii) z  innymi metodami postę-
powania przeciwbólowego jest podstawą wielodyscyplinarnego, uwzględ-
niającego zróżnicowane metody, podejścia do leczenia bólu, które jest sto-
sowane w skutecznym zwalczaniu bólu opornego na leczenie. U pacjentów 
z bólem przewlekłym często stosuje się, obok leczenia farmakologicznego 
lub równolegle z nim, blokady. Znaczenie kliniczne mają trzy główne ro-
dzaje blokad: diagnostyczne, prognostyczne i  lecznicze (terapeutycz-
ne). Blokady te należą do podstawowych metod stosowanych w leczeniu 
bólu przewlekłego. Dotyczy to zarówno blokad dostawowych (okołosta-
wowych), blokad nerwów obwodowych oraz  blokad centralnych (zewną-
trzoponowych i  podpajęczynówkowych). Metody te skutecznie wspierają 
farmakoterapię przyczynowo-skutkową.

Blokady diagnostyczne

Blokady diagnostyczne mają na celu:
– ustalenie anatomicznych (związanych z  budową człowieka) dróg 

przewodzenia bólu;
– farmakologiczne różnicowanie (wyodrębnianie) rodzaju włókien 

nerwowych;
– różnicowanie bólu obwodowego, ośrodkowego i zależnego od ukła-

du współczulnego38.

38 Współczulny układ nerwowy (układ nerwowy sympatyczny) –  część autonomiczne-
go układu nerwowego; ośrodki współczulne leżą w  odcinku lędźwiowym i  piersiowym 
rdzenia kręgowego; unerwia narządy wewnętrzne, m.in. przyspiesza akcję serca, hamuje 
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W celu wywołania blokady diagnostycznej stosuje się leki znieczulające 
miejscowo (LZM). Wywołują one odwracalną blokadę przewodzenia nerwo-
wego, która zmienia przepuszczalność błon komórek nerwowych dla jonu 
sodowego, zmniejszając ilość ujemnych ładunków elektrycznych we wnę-
trzu komórek. Tym samym nie dopuszcza do ich depolaryzacji, co przeciw-
działa pobudzeniu komórek nerwowych i redukuje przewodzenie i odczu-
wanie bólu.

Wśród czynników wpływających na blokadę nerwów należy wymienić 
kilka. Niewątpliwy wpływ na wynik blokady ma rozmiar włókien nerwowych 
i  obecność mieliny39. Leki znieczulające miejscowo (LZM) łatwiej blokują 
przewodnictwo w mniejszych włóknach nerwowych niż w większych. Mie-
linizacja włókien nerwowych również osłabia zdolność LZM do przerywania 
w nich przewodnictwa, skutkującego ulgą w odczuwaniu bólu. Ze względu 
na  ułożenie włókien ruchowych (odpowiedzialnych za  ruchy ciała) w  ze-
wnętrznej, obwodowej warstwie pęczka nerwowego, leki znieczulające 
miejscowo, przenikając do wnętrza pęczka, najpierw blokują przewodnic-
two w ich obrębie. Blokada ruchowa często więc poprzedza blokadę czu-
ciową. Obwodowe ułożenie włókien ruchowych jest przyczyną szybszego 
obniżenia się w nich stężenia leku, dzięki czemu przewodnictwo powraca 
najpierw w tych włóknach. 

Ze względu na działanie czynników psychologicznych oraz efektu place-
bo40, których wpływu nie można wykluczyć, pozytywny wynik blokady dia-
gnostycznej należy oceniać bardzo ostrożnie, ponieważ prawdopodobień-
stwo wystąpienia efektu placebo jest większe po zastosowaniu wstrzyknięć 
(np. soli fizjologicznej). Utrzymujący  się w  wyniku powtarzania zabiegów 
efekt przeciwbólowy blokady diagnostycznej pozwala przypuszczać, że rów-

wydzielanie gruczołów trawiennych (z wyjątkiem trzustki); pozostaje pod kontrolą wyż-
szych ośrodków mózgu. 

39 Mielina –  substancja wytwarzana przez komórki otaczające aksony komórek nerwowych, 
tworząca wokół nich osłonkę, zwaną otoczką mielinową, której zadaniem jest ochrona włó-
kien nerwowych przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacja elektryczna aksonu. 

40 Placebo – substancja, która sama w sobie nie posiada właściwości leczniczych, jednak poda-
wana jako lek powoduje, że osoba ją zażywająca odczuwa poprawę swojego stanu zdrowia, 
co jest wynikiem psychicznej autosugestii, opartej na przeświadczeniu, że przyjmowanie le-
ków ma za zadanie leczyć (tzw. efekt placebo). 
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nież ewentualne zastosowanie blokady terapeutycznej przyniesie sukces. 
W przypadku bólu zależnego od układu współczulnego, po blokadzie zwo-
jów współczulnych obserwuje się nie tylko zmniejszenie bólu, ale także inne 
objawy blokady współczulnej, na przykład zespół Hornera (opadanie powieki 
oka) po blokadzie zwoju gwiaździstego czy wzrost temperatury skóry.

Blokady prognostyczne

Celem blokad prognostycznych jest ustalenie wskazań do planowanej 
blokady terapeutycznej (neurolizy, termolezji, kriolezji) lub zabiegu chi-
rurgicznego. Wykonanie blokady prognostycznej umożliwia choremu do-
świadczenie wrażeń, które będzie odczuwał po zabiegu, natomiast dla leka-
rza stanowi możliwość dokonania oceny, jakie wyniki przyniesie planowane 
w ramach blokady terapeutycznej odnerwienie. Ocena ta pozwoli podjąć 
ostateczną decyzję co do rzeczywistych korzyści pacjenta uzyskanych z wy-
konania zabiegu. 

Blokady terapeutyczne

Celem stosowania blokad terapeutycznych jest:
– przerwanie przewodnictwa w  układach czuciowym i  współczul-

nym;
– poprawa ukrwienia;
– zmniejszenie odczynu zapalnego;
– jeżeli efekt przeciwbólowy jest znacznie dłuższy niż czas działania 

środka znieczulenia – wskazana jest seria blokad.
Blokada eferentnych (ruchowych) włókien układu współczulnego jest 

uważana za skuteczną metodę wspomagającą leczenie bólu neuropatycz-
nego zależnego od układu współczulnego. W zespołach wieloobjawowego 
bólu miejscowego powtarzalny, pozytywny wynik blokady współczulnej 
może być wskazaniem do wykonania neurodestrukcji zwojów współczul-
nych np. środkiem neurolitycznym. Stosując tę samą technikę, lecz różne 
środki farmakologiczne, uzyskuje  się zatem wyłączenie czynności układu 
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współczulnego czasowe (blokada diagnostyczno-prognostyczna) lub dłu-
gotrwałe (destrukcja neurolityczna). 

Neuroliza chemiczna (w odróżnieniu od neurolizy chirurgicznej) jest 
to niszczenie włókien nerwowych poprzez wstrzykiwanie substancji tru-
jących dla tkanek. Zmiany zachodzące we włóknach nerwowych polegają 
na denaturacji białka tkankowego (czyli zmianach w strukturze białka, skut-
kujących utratą aktywności biologicznej lub innej indywidualnej cechy cha-
rakterystycznej tkanki). Po zastosowaniu powszechnie przyjętych środków 
neurolitycznych zmiany te są odwracalne. Regeneracja nerwu trwa od kilku 
do  kilkunastu tygodni. Technika wykonania neurolizy w  zakresie zwojów 
nerwowych powinna być wykonywana pod kontrolą radiologiczną z poda-
niem środka cieniującego lub ultrasonograficzną w celu określenia położe-
nia końca igły, jak i miejsca wstrzyknięcia leku. 

Jeżeli blokada prognostyczna struktur autonomicznego układu nerwo-
wego jest skuteczna, można wykonać zabieg neurolizy, najczęściej z zasto-
sowaniem alkoholu etylowego lub fenolu. Neurolizy układy współczul-
nego – zwojów szyjno-piersiowych i lędźwiowych oraz splotów trzewnego 
i podbrzusznego górnego – stosuje się w zaburzeniach krążenia tętniczego 
w kończynach, w zespołach bólu neuropatycznego, a także w bólach towa-
rzyszących nowotworom trzustki, wątroby i  innych narządów w nadbrzu-
szu i w obrębie miednicy. W badaniach kontrolowanych wykazano, że u 60–
75% chorych z  rakiem trzustki, skuteczność neurolizy splotu trzewnego 
jest porównywalna ze stosowaniem opioidów, przy czym jej działania nie-
pożądane są znacznie mniejsze. Badania kontrolowane wskazują również 
na  skuteczność neurolizy splotu podbrzusznego górnego. Nie zaleca  się 
natomiast wykonywania neuroliz nerwów obwodowych.

Środki neurolityczne 

Do wykonania blokad neurolitycznych obecnie proponuje  się alko-
hol etylowy lub fenol. Alkohol etylowy wykazuje działanie neurolityczne 
w stężeniu 50–60%. Stężenia 90–98% powodują nasilone zmiany degene-
racyjne drażniąc tkanki, powodując ból podczas wstrzykiwania, miejscowe 
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przeczulice (nadmierna wrażliwość powierzchni ciała na bodźce, np. do-
tyk, temperaturę). W celu zmniejszenia tych objawów zaleca się używanie 
najmniejszych działających stężeń. Zaletą alkoholu etylowego jest stosun-
kowo mała toksyczność.

Fenol jest słabym kwasem o właściwościach bakteriobójczych. Właści-
wości neurolityczne wykazuje w stężeniu od 5–10%. Najwyższe jego stężenie 
w roztworze wodnym wynosi 7%, w wyższych stężeniach fenol wytrąca się 
w postaci kryształków. Chcąc uzyskać wyższe stężenie, należy fenol rozpu-
ścić w glicerolu. Powoduje on, że fenol jest wolniej uwalniany i działa mniej 
drażniąco. Fenol zawieszony w glicerolu stosuje się w stężeniach 7–10%.

Zaletą fenolu jest szybsze działanie niż w przypadku alkoholu, wstrzy-
kiwanie jest bezbolesne, występuje mniejsze działanie drażniące na  ota-
czające tkanki. Fenol jest toksyczny, nie poleca  się jednorazowej dawki 
większej niż 600–700 mg. Ma zastosowanie praktyczne w tych neurolizach, 
gdzie do  blokowania zwoju nerwowego potrzebna jest mała objętość 
środka (np. zwój gwiaździsty).

W jednej z hipotez wyjaśniającej efekt działania przeciwbólowego blo-
kady, utrzymujący się po ustąpieniu działania leków znieczulających miej-
scowo (LZM) zakłada się, że zablokowanie włókien aferentnych (czuciowych) 
wpływa na wygaszenie aktywności ognisk ektopowych (przemieszczonych, 
nieprawidłowo położonych) w zakresie pierwszego neuronu. Tym samym, 
zmniejsza się, w okresie działania LZM, obszar hiperalgezji (nadwrażliwości 
na ból) i allodynii (doznania bólowe związane z wystąpieniem bodźca, który 
u ludzi zdrowych ich nie wywołuje). Innym sposobem wyjaśnienia przedłu-
żonej skuteczności blokady jest rozluźnienie skurczów mięśniowych i nad-
miernego skurczu naczyń, co  powoduje zmniejszenie uwalniania z  tych 
tkanek obwodowych substancji wywołujących stan zapalny, takich jak: cy-
tokiny (pobudzają reakcję odpornościową organizmu), histamina (prowa-
dzi do  reakcji uczuleniowej), bradykinina (wywołuje piekący ból, obrzęki, 
zaczerwienienia), prostanoidy (powodują podrażnienia) i wiele innych.

Z punktu widzenia anatomii blokady terapeutyczne można podzie-
lić na  centralne (zewnątrzoponowe lub podpajęczynówkowe), obwodo-
we (blokady nerwów i  splotów) oraz  blokady autonomicznego układu 
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nerwowego. Niektórzy autorzy odnoszą  się sceptycznie do  skuteczności 
blokad terapeutycznych i tłumaczą ich działanie efektem placebo. Jak wy-
nika z danych zawartych w piśmiennictwie, blokady terapeutyczne mogą 
być skuteczne u około 60% chorych z bólem przewlekłym. Trzeba jednak 
przyznać, że w tej liczbie mieszczą się pacjenci, których poddano leczeniu 
skojarzonemu, w  połączeniu zastosowania blokady z  innymi sposobami 
oddziaływań terapeutycznych, na przykład z kinezyterapią, farmakoterapią 
czy psychoterapią, w przypadkach gdy żadna z metod wykorzystywana od-
rębnie nie była skuteczna.

Termolezja

Termolezja jest metodą destrukcji (uszkodzenia) struktur nerwowych 
przez działanie temperatury powyżej 45°C, generowanej w tkankach wokół 
końca elektrody, wprowadzonej precyzyjnie do tkanki nerwowej. Wykonanie 
zabiegu umożliwia odpowiedni aparat, który posiada niezależne możliwo-
ści dokładnego pomiaru temperatury i  impedancji (oporu elektrycznego), 
zdolność wytwarzania dwóch rodzajów stymulacji – czuciowej o częstotli-
wości 50–100  Hz i  ruchowej o  częstotliwości 2–5  Hz –  oraz  generator fal 
elektromagnetycznych o  wysokiej częstotliwości wytwarzający na  końcu 
elektrody odpowiednio zaprogramowaną temperaturę utrzymywaną przez 
ściśle ustalony czas – od czego zależy rozmiar uszkodzenia tkanki nerwowej. 

Pomiar impedancji i dwa rodzaje stymulacji umożliwiają identyfikację 
położenia końca igły, powleczonej na całej długości, poza końcówką, two-
rzywem izolującym. Nieizolowane zakończenie igły spełnia rolę elektrody 
czynnej. Pomiędzy tą elektrodą a elektrodą zerową przepływa prąd, a wokół 
końca igły wytwarza się podwyższona, zaprogramowana wcześniej, tempe-
ratura od 45 do 80°C. Zastosowanie niższych temperatur pozwala na wy-
biórcze uszkodzenie tylko cienkich włókien A  delta i  C, bez uszkodzenia 
funkcji włókien grubszych. 

Wskazania do zabiegu termolezji, podobnie jak i do innych zabiegów 
neurodestrukcyjnych, rozważa  się wtedy, gdy zawiodą inne nieinwazyjne 
(niezwiązane z  ingerencją w organizm) metody leczenia, a wynik blokady 
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prognostycznej jest pozytywny. Dobre wyniki termolezji uzyskuje się u pa-
cjentów z  bólami mechanicznymi (będącymi wynikiem mechanicznego 
uszkodzenia lub obciążenia) kręgosłupa szyjnego, piersiowego i  lędźwio-
wego, u  których miejscem powstawania dolegliwości są zmiany zwyrod-
nieniowe stawów międzywyrostkowych. Również u ponad 70% pacjentów 
z neuralgią trójdzielną można uzyskać znaczącą ulgę w zakresie dolegliwo-
ści. Termolezja jest także stosowana w innych zespołach bólowych, takich 
jak klasterowe bóle głowy (okresowe napady utrzymującego się jakiś czas 
ostrego bólu głowy, wywołujące silny kłujący, świdrujący, palący ból, zloka-
lizowany najczęściej po jednej stronie głowy, w okolicach oczodołu, mogą-
cy promieniować do szczęki, karku lub ramienia).

Krioneuroablacja w leczeniu bólu

Zastosowanie krioanalgezji w  leczeniu przewlekłych zespołów bólo-
wych zyskuje coraz więcej zwolenników. Nowoczesna krioanalgezja sięga 
swoimi korzeniami do prac Coopera (1961r.). Lloyd i  jego współpracowni-
cy wprowadzili termin „krioanalgezja”, oznaczający zastosowanie zimna 
w celu zwalczania bólu. Barnard, Lloyd, Evans, Green i Glynn spopularyzo-
wali krioneuroablację na początku lat 80-tych. Technika ta przewyższa inne 
metody niszczenia nerwów obwodowych, ponieważ nie jest ona związana 
z rozwojem zapalenia nerwów ani nerwobólu. 

Krioneuroablacja, określana również jako krioanalgezja lub krioneu-
roliza –  jest to specjalistyczna technika umożliwiająca długotrwałą re-
dukcję dolegliwości bólowych w warunkach leczenia bólu w wyniku in-
terwencji chirurgicznej. Metoda ta jest zalecana szczególnie wtedy, gdy 
inne sposoby walki z bólem są nie do zaakceptowania przez pacjenta, jak 
np. w  przypadku, gdy operacja (np.  implantacja endoprotezy) jest zbyt 
trudna do  przeprowadzenia i  występuje wysokie ryzyko pojawienia  się 
komplikacji lub zdarzeń niepożądanych, czy też w przypadkach, gdy do-
tychczasowe leczenie okazało się nieskuteczne. 

Krioanalgezja jest korzystniejsza od innych metod niszczenia nerwów 
obwodowych, takich jak neuroliza z zastosowaniem alkoholu bądź fenolu, 
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a także chirurgiczne przecięcie nerwu. Zastosowanie zimna powoduje blo-
kadę przewodzenia, podobną do działania środków miejscowo znieczula-
jących. Długoterminowa redukcja bólu w wyniku zamrożenia nerwu wyni-
ka z uszkodzenia naczyń odżywczych nerwów, a podstawowy mechanizm 
zmniejszania bólu poprzez mrożenie polega na wytworzeniu wewnątrzko-
mórkowych i zewnątrzkomórkowych kryształków lodu. To z kolei prowadzi 
do uruchomienia serii biochemicznych, anatomicznych i fizjologicznych re-
akcji w tkance nerwowej, między innymi do uszkodzenia struktury nerwu. 

Techniki krioanalgezji stosuje  się w  leczeniu różnych typów neuralgii 
(np.  międzyżebrowej, popółpaścowej, pourazowej), bólów mięśniowo-po-
więziowych, bólów pooperacyjnych, bólów nowotworowych, nerwiaków, 
bólów fantomowych, szyjnopochodnych bólów głowy, bólów karku, bólów 
klatki piersiowej, bólów lędźwiowych i kości ogonowej. Są to zabiegi ambu-
latoryjne, na które pacjenci chętnie się zgadzają, a ryzyko komplikacji jest mi-
nimalne. Jest to także skuteczna alternatywa dla farmakologicznych środków 
przeciwbólowych.

Rys. 4. Końcówka kriosondy

Obecnie dostępne kriosondy mają wielkość od  1,4 do  2 milimetrów. 
Kriosonda składa  się z  pustej rurki, wewnątrz której znajduje  się inna, 
cieńsza rurka. Sprężony gaz (zazwyczaj N2O –  podtlenek azotu lub CO2 
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– dwutlenek węgla) pod ciśnieniem 600 do 800 psi przemieszcza się wzdłuż 
rurki wewnętrznej i  jest uwalniany do  większej rurki zewnętrznej (w  któ-
rej występuje niskie ciśnienie rzędu 10–15 psi) przez bardzo mały otwór 
(0,002 mm), co umożliwia szybkie rozprężenie się gazu w końcówce cienkiej 
rurki umieszczonej wewnątrz rurki grubszej, zewnętrznej (rys. 4). 

Powoduje to odbieranie ciepła z końcówki sondy, w wyniku czego tem-
peratura samej końcówki obniża się nawet do -89°C (efekt Joule’a-Thomp-
sona41). Powoduje to utworzenie się „kulki lodowej” o temperaturze rzędu 
-70°C. Następnie gaz jest odprowadzany z powrotem do urządzenia przez 
rurkę zewnętrzną, po czym jest usuwany przez wentylowany wylot. Sonda 
i całe urządzenie mają konstrukcję układu zamkniętego, co eliminuje moż-
liwość uwalniania gazu do tkanek pacjenta. Sonda 2,0 mm tworzy kulkę lo-
dową o średnicy 5,5 mm, natomiast w przypadku sondy 1,4 mm średnica 
kulki lodowej wynosi 3,5 mm. Do bezpiecznej i skutecznej krioneuroablacji 
niezbędne jest zapewnienie precyzyjnego przepływu gazu. Niewystarcza-
jący przepływ gazu uniemożliwia utworzenie kulki lodowej, natomiast nad-
mierny przepływ może spowodować zamarzanie części sondy oddalonej 
od jej zakończenia, co zwiększa ryzyko uszkodzenia skóry (fot. 1).

Fot. 1. Kulka lodowa na końcu kriosondy

41 Efekt Joule’a-Thomsona – oziębianie lub ogrzewanie się gazów zachodzące podczas gwał-
townego ich rozprężania. Ogrzewanie lub ochładzanie się gazu zależy od rodzaju gazu 
i temperatury.

	  



Inne metody leczenia bólu

66

Stopień zamrożenia (a co za tym idzie – uszkodzenia nerwu) jest funkcją 
następujących czynników: 1) stopnia zbliżenia sondy do nerwu, 2) wielkości 
kriosondy, 3) wielkości utworzonej kulki lodowej, 4) kompletności zamro-
żenia (szybkość i  czas trwania) oraz  5) temperatury tkanek w  sąsiedztwie 
sondy, która jest uzależniona od obecności lokalnych radiatorów – źródeł 
ciepła (takich jak np. płyn mózgowo-rdzeniowy lub przepływająca krew). 
Intensywność odczuwania ulgi w  bólu i  czas jej trwania są uzależnione 
od stopnia uszkodzenia nerwu przez kulkę lodową. 

Fot. 2. Kriosonda wprowadzona do tkanki docelowej poprzez prowadnik

Stosowanie odpowiednich cykli zamrożenia i  rozmrożenia pozwala 
zwiększyć stopień przerwania nerwu, a co za tym idzie – prawdopodobień-
stwo sukcesu zabiegu. Powtarzane cykle powodują obniżenie temperatury 
w miejscach położonych dalej od sondy, zwiększając jednocześnie wielkość 
powstającej kulki lodowej i zwiększając długość nerwu przez nią objętego. 
Zaleca się używanie prowadnika, ponieważ można go wykorzystać do po-
dania środka miejscowo znieczulającego. Najczęściej używanym prowadni-
kiem jest cewnik dożylny o dużej średnicy. Ostra końcówka przebija tkanki 
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łatwiej niż sama sonda, a mandryn42 można usunąć, aby umożliwić wprowa-
dzenie sondy (fot. 2).

„Nie można leczyć tego, czego nie da  się zdiagnozować” –  w  taki 
sposób można przedstawić zasadę skutecznego interwencyjnego zwalcza-
nia bólu. Osiągniecie sukcesu w uśmierzeniu bólu pacjenta, wynikające z za-
stosowania metody kriolezji jest ściśle uzależnione od techniki diagnostycz-
nej, która ją poprzedza. Bardzo ważne jest dokładne ustalenie rozpoznania 
przed przystąpieniem do  zamrożenia jakiegokolwiek nerwu. Pierwszym 
etapem powinno być potwierdzenie, czy nieprawidłowość funkcjonowania 
jest ograniczona głównie do nerwów czuciowych. W tym celu można wy-
konać staranną blokadę diagnostyczną przy użyciu niewielkiej ilości środka 
miejscowo znieczulającego, nie większej niż objętość kulki lodowej, która 
miałaby zostać użyta (0,2 do 0,8 ml). 

Ponieważ oczekuje się, że nerw odrośnie, bardzo ważne jest, aby okres 
redukcji bólu po  zabiegu krioneuroablacji wykorzystać do  przywrócenia 
możliwie jak najbardziej prawidłowego środowiska, tak, aby w  trakcie re-
generacji nerwu nie doszło do nawrotu wcześniejszej patologii (usidlenia 
nerwu). Nie ma danych wskazujących na to, aby wielokrotnie powtarzane 
zabiegi krioneuroablacji powodowały trwałe uszkodzenia neurologicz-
ne. Sukces krioanalgezji jest bezpośrednio związany z  doborem pacjenta 
(uwzględniającym jego indywidualne predyspozycje i schorzenia), dokład-
nym umiejscowieniem sondy, a także procesem rehabilitacji po zabiegu.

Techniki chirurgiczne

Nasilenie występowania choroby zwyrodnieniowej stawów jest nieroz-
łącznie związane z ogólnym wzrostem populacji ludzi starszych, a kwestia ta 
powoli nabiera znaczenia społeczno-ekonomicznego. Szacuje się, że w Pol-
sce na schorzenie to cierpi około 4 milionów ludzi, a starzenie się społeczeń-
stwa oraz inne czynniki (np. nadwaga) będą tę liczbę stale zwiększać. 

Choroba zwyrodnieniowa stawów (osteoarthritis – OA) jest powoli roz-
wijającą się chorobą, charakteryzującą się głównie degeneracją chrząstki 

42 Mandryn – metalowy pręcik wsuwany do cewnika lub igły, zapobiegający ich zatkaniu się. 
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stawowej, która objawia  się stopniowym narastaniem bólu, sztywności 
i  ograniczenia ruchomości. W  leczeniu OA na  plan pierwszy wysuwa  się 
zatrzymanie postępu zmian chorobowych, ułatwienie chodu pacjenta 
i  ruchomości stawów poprzez zmniejszenie bólu – wszystkie te działania 
wpływają na  poprawę jakości życia. W  indywidualnym planie leczenia 
uwzględnia się postępowanie farmakologiczne i niefarmakologiczne, np. 
fizykoterapię, pomoce mechaniczne, głównie – leczenie operacyjne. Wsz-
czepienie protez stawów może zlikwidować nieuleczalny ból spowodowa-
ny ich zwyrodnieniem. 
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NAJCZĘSTSZE ZESPOłY BÓLOWE 
WYSTĘPuJąCE u OSÓB STARSZYCh 

Nocyceptywne zespoły bólowe

Pewne zespoły bólowe są typowe dla osób w starszym wieku. Zmiany 
zwyrodnieniowe kostno-stawowe, zmiany w mięśniach i psychiczna reakcja 
na doznania bólowe to główne mechanizmy odpowiedzialne za ból prze-
wlekły. 

Nie istnieje zwięzła i powszechnie przyjęta definicja choroby zwyrod-
nieniowej stawów (osteoarthrosis – OA). Klinicznie określa ją ból stawów 
pojawiający się przy wykonywaniu ruchów i postępująca dysfunkcja (nie-
prawidłowość funkcjonowania) stawu. Choroba zwyrodnieniowa to wy-
nik zarówno biologicznych, jak i  mechanicznych zdarzeń, które zakłócają 
powiązane ze sobą procesy degradacji i syntezy (ścierania się i tworzenia) 
chrząstki stawowej oraz warstwy podchrzęstnej kości. Proces ten może być 
zapoczątkowany przez liczne czynniki. Choroba obejmuje wszystkie tkan-
ki stawu. Choroba zwyrodnieniowa charakteryzuje  się bólem stawowym, 
tkliwością (wrażliwością na  dotyk), ograniczeniem ruchomości stawowej, 
pojawiającymi się niekiedy wysiękami (zbieraniem się płynów), procesem 
zapalnym, któremu nie towarzyszą objawy układowe – np. z zakresu układu 
pokarmowego czy sercowo-naczyniowego. 

Głównym powodem, który zmusza pacjenta z chorobą zwyrodnienio-
wą stawów do wizyty u lekarza, jest ból. Ponieważ, jak wynika z opisu powy-
żej, pożądane są efekty przeciwzapalny i przeciwbólowy, lekami stosowa-
nymi w pierwszej kolejności są niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). 
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W trudno poddających się leczeniu przypadkach należy rozważyć włącze-
nie opioidów. 

Fizykoterapia43 może hamować rozwój, będącego wynikiem choroby, 
postępującego zesztywnienia stawów i przykurczy mięśni oraz przywrócić 
codzienną aktywność. Pomocne są także przyrządy ortopedyczne (np. gor-
set w bólu kręgosłupa lędźwiowego, miękki kołnierz w bólu potylicznym 
lub szyjnym lub ortezy stabilizujące stawy kolanowe). Powszechnie stoso-
wane jest podawanie środków miejscowo znieczulających i/lub kortyko-
steroidów do stawów (dostawowo) czy do przestrzeni zewnątrzoponowej 
w  bólu okolicy lędźwiowej. W  nieuleczalnym bólu połączonym z  utratą 
codziennej samoobsługi, skuteczne są niekiedy zabiegi wszczepienia pro-
tezy niektórych stawów.

Bóle kręgosłupa w  odcinku lędźwiowym (bóle krzyża) są zespo-
łem objawów o  różnej przyczynie. Objawy bólowe kręgosłupa towa-
rzyszące wielu chorobom zwykło  się klasyfikować jako niewydolność 
kręgosłupa. 

Pod pojęciem niewydolności kręgosłupa należy rozumieć utratę pełnej 
zdolności pełnienia funkcji podpórczych dla układu szkieletowego i czaszki, 
łatwą męczliwość przykręgosłupowego układu mięśniowo-więzadłowego, 
utratę fizjologicznych krzywizn prowadzącą do zmniejszenia roli amortyzu-
jącej (zmniejszenie możliwości łagodzenia wstrząsów, uderzeń i obciążeń) 
oraz zaburzeń połączeń międzykręgowych na poziomie krążków i stawów 
międzykręgowych. Bóle krzyża u większości chorych są spowodowane za-
burzeniami prawidłowych czynności kręgosłupa, który w tym odcinku pod-
dawany jest szczególnym obciążeniom statycznym (w spoczynku) i dyna-
micznym (w ruchu). 

Dolegliwości bólowe okolicy krzyża mogą mieć różny charakter i zmien-
ną postać kliniczną. Związane jest to z  wieloma przyczynami mogącymi 
prowadzić w konsekwencji do kolejnych zmian w obrębie kręgosłupa i po-
zostałej części narządu ruchu, głównie zaburzeń funkcji miednicy, kończyn 
dolnych, a także obręczy barkowej i głowy. 

43 Fizykoterapia – leczenie polegające na działaniu na organizm człowieka lub jego części różny-
mi postaciami energii wytwarzanej za pomocą różnych aparatów.
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Wśród wielu przyczyn zespołów bólowych krzyża mogą występo-
wać wady rozwojowe kręgosłupa, kręgozmyk44 prawdziwy (dysplastyczny 
–  wrodzony) i  zwyrodnieniowy, zmiany pourazowe, procesy chorobowe 
w obrębie układu kostnego lub struktur nerwowych i wiele innych. 

Wszystkie te przyczyny mogą prowadzić do przewlekłych narastających 
zespołów bólowych, a także do poważnych zaburzeń neurologicznych. Jed-
ną z najczęstszych przyczyn zaburzeń funkcji kręgosłupa są zmiany choro-
bowe krążków międzykręgowych (dyskopatie).

Dolegliwości kręgosłupa sprawiają tyle samo kłopotów lekarzom, 
co pacjentom. Badania diagnostyczne bardzo rzadko pomagają wykryć ich 
przyczynę, a konwencjonalny sposób leczenia, czyli stosowanie leków prze-
ciwzapalnych i rozluźniających mięśnie, przynosi zazwyczaj jedynie chwilo-
wą ulgę. Dlatego też wiele osób cierpiących na bóle kręgosłupa zwraca się 
o pomoc do terapeutów posługujących się technikami medycyny alterna-
tywnej. Najczęściej są to specjaliści od akupunktury, masażyści i kręgarze 
(chiropraktycy). Jednakże żaden z tych sposobów leczenia nie gwarantuje 
stuprocentowej skuteczności w niwelowaniu bólu.

Bóle mięśniowo-powięziowe, częste u osób w starszym wieku, mogą 
być ostre lub nawracające. Ich przyczyny to np. zapalenie kaletek maziowych, 
ścięgien lub urazy stawów. Leczenie polega na stosowaniu właściwych do na-
tężenia bólu leków przeciwbólowych i miejscowych iniekcjach (wstrzyknię-
ciu leku lub środka przeciwbólowego). Gorzej scharakteryzowany jest zespół 
fibromialgii (uogólnionego bólu w układzie ruchu), którego cechą jest wy-
stępowanie punktów miejscowej bolesności uciskowej mięśnia – są to tzw. 
punkty spustowe. Powstawanie i  rozwój choroby nie są jasne. Jedna z  hi-
potez podnosi związek przyczynowy z przeciążeniem mięśni. Fizjoterapia45 
i/lub przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS) mogą zmniejszać 
dyskomfort związany z odczuwaniem bólu. Aktywność fizyczna połączona 
z unikaniem przeciążania mięśni często zapobiega nawrotom dolegliwości.

44 Kręgozmyk – przemieszczenie kręgów w kręgosłupie polegające na tym, że kręg położony 
wyżej przemieszcza się w przód w porównaniu z kręgiem położonym niżej.

45 Fizjoterapia – leczenie polegające na stymulowaniu organizmu bodźcami fizycznymi, zarów-
no naturalnymi, np. gimnastyką leczniczą, kąpielami leczniczymi, jak i sztucznie wytworzony-
mi, np. światłem lasera.
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Neuropatyczne zespoły bólowe

U osób w  wieku podeszłym zespoły bólu neuropatycznego są wyni-
kiem chorób przebytych lub towarzyszących (np. polineuropatia cukrzyco-
wa, neuropatie z ucisku, ból centralny poudarowy, fantomowy). We wszyst-
kich tych schorzeniach lekami pierwszego rzutu, stosowanymi w pierwszej 
kolejności, są analgetyczne środki wspomagające (adiuwanty).

Większość chorych na półpasiec skarży się na silny ból. Neuralgię po-
półpaścową definiuje się jako ból trwający ponad 3 miesiące od wystąpienia 
zmian skórnych. Rozwija się ona u 10–15% chorych, którzy przebyli półpa-
siec, przy czym wśród chorych w wieku powyżej 60 lat odsetek ten sięga aż 
50%. W zakresie dotkniętych chorobą obszarów skóry zaopatrywanych czu-
ciowo przez jeden nerw (dermatomów) często występują zaburzenia czucia, 
takie jak nadwrażliwość na  dotyk i  czucie opaczne (pieczenie, mrowienie, 
uczucie rażenia prądem, uczucie gorąca, zimna). Neuralgia jest zazwyczaj 
jednostronna, ograniczona do jednego lub kilku dermatomów rdzeniowych. 
Opisywana jest jako ból samoistny, parzący, kłujący, piekący, strzelający lub 
pulsujący. Może mieć charakter stały lub napadowy. W  zajętym obszarze 
obserwuje  się zmienioną wrażliwość na  bodźce mechaniczne (dotykowe) 
i  termiczne (allodynia, hiperalgezja), która znacznie ogranicza codzienną 
sprawność osoby chorej w zakresie samoobsługi. Choroba przebiega z za-
ostrzeniami spowodowanymi przez zimną, deszczową pogodę i stres.

Leczenie neuralgii popółpaścowej jest trudne. Mechanizmy bólu neuro-
patycznego w przypadkach tej neuralgii są słabo poznane, prawdopodobnie 
złożone i zindywidualizowane. W neuralgii popółpaścowej proste leki przeciw-
bólowe zwykle są nieskuteczne. Obecnie w leczeniu bólu w neuralgii popółpa-
ścowej proponuje się stosowanie trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych 
(amitryptylina, dezypramina lub klomipramina) samodzielnie lub w połącze-
niu z innymi lekami takimi jak gabapentyna, pregabalina czy opioidy.

Polineuropatia cukrzycowa jest jednym z najczęściej występujących 
późnych powikłań cukrzycy. Zazwyczaj przyjmuje postać polineuropatii 
czuciowo-ruchowej, będącej przyczyną dolegliwości bólowych zlokalizo-
wanych w  końcowych (dystalnych) częściach kończyn. Pacjenci zgłaszają 
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najczęściej: symetryczne dolegliwości bólowe samoistne, powstające bez 
istotnej przyczyny i napadowe (krótkotrwały ostry ból trwający od kilku se-
kund do kilku minut), pieczenie, mrowienie początkowo w okolicy stóp, na-
stępnie obejmujące także dłonie (w postaci „skarpetek i rękawiczek”), nasi-
lające się bądź pojawiające w nocy i pod wpływem stresu. Zespół objawów 
uzupełniają: allodynia, hiperalgezja, osłabienie siły mięśniowej oraz osłabie-
nie lub zniesienie czucia wibracji, dotyku, bólu i temperatury.

W leczeniu stosowane są zarówno leki ukierunkowane na procesy pro-
wadzące do jej rozwoju – hamujące postępy choroby, jak również leki dzia-
łające na jej objawy i powodujące zmniejszenie bólu oraz poprawę jakości 
życia chorych. Spośród leków ukierunkowanych na zmniejszenie występo-
wania i zaawansowania polineuropatii cukrzycowej w zastosowaniu klinicz-
nym znajduje się obecnie kwas alfa-liponowy. Leczenie polineuropatii cu-
krzycowej jest często nieefektywne z powodu systemowych, zmasowanych, 
niepożądanych dla  organizmu, działań wywoływanych przez stosowane 
leki. Dlatego też interesującą opcją terapeutyczną dla tej grupy pacjentów 
są leki stosowane miejscowo, takie jak: 5-procentowa lidokaina czy kapsa-
icyna.

Ból ośrodkowy jest spowodowany pierwotnym uszkodzeniem lub 
dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego i zwykle powiązany jest z nie-
pra widłową wrażliwością na temperaturę oraz bodźce uszkadzające. Obszar 
występowania bólu jest zazwyczaj skorelowany z  obszarem uszkodzenia 
mózgu lub rdzenia kręgowego i może obejmować całą lub większą część 
jednej strony ciała, część ciała poniżej pewnego poziomu (np. dolną poło-
wę ciała) lub może być ograniczony do określonej okolicy ciała (np. części 
jednej kończyny, twarzy). Najczęściej występujące i opisywane zespoły bólu 
ośrodkowego to ból ośrodkowy po  udarze mózgu oraz  ból po  urazie 
rdzenia kręgowego.

Leczenie farmakologiczne bólu ośrodkowego jest podobne do leczenia 
neuralgii popółpaścowej. Zasadnicze znaczenie ma utrzymanie aktywności 
fizycznej i umysłowej, fizykoterapia w celu utrzymania czynności zajętych 
kończyn oraz  leczenie pojawiających  się zaburzeń psychicznych. Techniki 
obwodowej neurostymulacji (TENS) są rzadko przydatne.
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Neuralgia trójdzielna jest to jednostronna bolesna dolegliwość, 
która charakteryzuje  się krótkotrwałym, podobnym do  rażenia prądem 
bólem, o charakterze napadowym, ograniczonym do zakresu unerwienia 
jednej, lub więcej gałęzi nerwu trójdzielnego. Międzynarodowe Towarzy-
stwo Bólów Głowy (International Headache Society, IHS) wyróżnia klasycz-
ną neuralgię trójdzielną, zwykle spowodowaną przez kompresję (ucisk) 
naczynia krwionośnego na  korzeń nerwu trójdzielnego w  miejscu jego 
wejścia w obręb pnia mózgu oraz objawową (symptomatyczną) neural-
gię trójdzielną, spowodowaną przez uszkodzenie strukturalne inne niż 
ucisk naczynia. 

Przewlekły idiopatyczny46 ból twarzy, wcześniej określany jako niety-
powy ból twarzy, jest przewlekłym bólem twarzy, który nie ma charakteru 
neuralgii nerwów czaszkowych i  nie można go przypisać innym schorze-
niom. Ból twarzy pojawia się codziennie i utrzymuje się przez cały dzień. Za-
zwyczaj jest ograniczony do jednego, określonego obszaru po jednej stro-
nie twarzy, ma charakter głębokiego, trudnego do zlokalizowania bólu, nie 
towarzyszą mu zaburzenia czucia i inne zmiany o podłożu neurologicznym. 
Badania dodatkowe, łącznie z RTG twarzy i stawów, tomografia kompute-
rowa głowy czy rezonans magnetyczny nie wykazują istotnych odchyleń 
od  normy. Ból może być zainicjowany przez zabieg chirurgiczny lub uraz 
twarzy, zębów, dziąseł i utrzymuje się pomimo braku jakichkolwiek widocz-
nych przyczyn miejscowych. 

Leczenie farmakologiczne opiera sie na zastosowaniu leków przeciwpa-
daczkowych. Lekiem pierwszego wyboru, zastosowanym na początkowym 
etapie terapii, powinna być karbamazepina (200–1200 mg/dobę). Leczenie 
przy pomocy fenytoiny, klonazepamu, gabapentyny, pregabaliny, topirama-
tu, kwasu walproinowego może również być skuteczne. Leczeniem z wybo-
ru, z powodu braku innych możliwości, przewlekłego idiopatycznego bólu 
twarzy są trójcykliczne leki przeciwdepresyjne takie jak amitryptilina (50–
100 mg/dobę). Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny 
(duloksetyna, wenlafaksyna, mirtazapina) mogą być również stosowane.

46 Idiopatyczny – powstający spontanicznie lub mający niejasne lub nieznane przyczyny 
występowania.
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U większości pacjentów w  starszym wieku podstawowym sposobem 
leczenia jest farmakoterapia. 

Ogólnie: 
§ ból nocyceptywny odpowiada na leczenie paracetamolem, nieste-

roidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) i opioidami;
§ w zwalczaniu bólu neuropatycznego pomocne są leki wspomagają-

ce (zwane adiuwantami – leki przeciwdepresyjne, przeciwdrgawko-
we i inne).

Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że są sytuacje, gdy leki jedynie ła-
godzą ból, który może nie ustąpić całkowicie. Konieczne może być zasto-
sowanie innych środków, które sprawią, że  zmniejszenie bólu spowoduje 
poprawę jakości życia. Poniższa tabela przedstawia najczęściej stosowane 
metody leczenia bólu przewlekłego (tabela 10).

Tabela 10. Najczęściej stosowane metody leczenia bólu przewlekłego

Leki 

przeciwbólowe

przeciwdepresyjne

przeciwdrgawkowe

inne

Blokady nerwowe

czasowe

stałe

Przezskórna elektrostymulacja nerwów obwodowych (TENS)

Urządzenia wszczepiane
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Tabela 10. (cd.)

pompy

elektrostymulacja grzbietowej części rdzenia kręgowego (spinal cord stimulation – SCS)

Terapia psychologiczna

edukacja

relaksacja

techniki dystrakcyjne

techniki behawioralno-poznawcze

radzenie sobie ze stresem

Fizjoterapia

ćwiczenia 

stymulacja elektryczna

ultradźwięki

pulsacyjne fale krótkie

ciepło

masaż

inne zabiegi manualne

Uzupełniające sposoby leczenia

akupunktura

hipnoterapia

refleksologia

U większości pacjentów najlepszym sposobem podawania leków jest 
droga doustna, a wiele leków przeciwbólowych jest dostępnych w posta-
ci o przedłużonym działaniu47, co zapewnia stałe stężenie leku w surowicy 
krwi. W celu poprawy działania przeciwbólowego można wykorzystać inne 
drogi podawania. Na przykład, w przypadku bardzo silnego bólu opioidy 
można podać do przestrzeni podpajęczynówkowej lub nadtwardówkowej. 
Fentanyl (agonista receptorów opioidowych) i  buprenorfina (o działaniu 

47 Substancja lecznicza uwalnia się powoli, na całej długości przewodu pokarmowego, co po-
woduje utrzymywanie się stałego stężenia preparatu przez 8–12, a czasem 24 godziny, bez 
konieczności wielokrotnego podawania.
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agonistyczno-antagonistycznym) są dostępne w postaci plastrów do poda-
wania przezskórnego. Do pozostałych, spośród siedmiu możliwych, sposo-
bów podawania leków należą drogi: dożylna, podjęzykowa, naśluzówkowa, 
doodbytnicza i  domięśniowa. W  odpowiednich sytuacjach każda z  nich 
może być właściwa. 

Ból w  powszechnym mniemaniu jest nieodłącznym elementem pro-
cesu starzenia się. Jest jednym z głównych czynników obniżających jakość 
życia ludzi starszych. W leczeniu bólu u osób starszych istnieją specyficzne 
trudności. Fizjologiczne, związane z procesem starzenia się organizmu, po-
gorszenie funkcji narządów (np. wątroby lub nerek) może wpływać na far-
makokinetykę48 i farmakodynamikę49 leków, w tym na: początek działania, 
szybkość eliminacji specyfików z organizmu oraz okres ich półtrwania (czas, 
po upływie którego stężenie leku we krwi zmniejsza się o połowę). 

Możliwość nieumyślnego spowodowania szkody na już nadwątlonym 
zdrowiu chorego towarzyszy nieustannie zawodowi lekarza. Zaawanso-
wany wiek pacjentów znacznie zwiększa to ryzyko. Osoby starsze często 
cierpią na więcej niż jedno schorzenie, co wymusza ordynowanie wielu le-
ków równocześnie, zwiększając możliwość wystąpienia interakcji lekowych 
(wzajemnego oddziaływania leków na  siebie) i  związanych z  tym działań 
niepożądanych, takich jak zawroty głowy, osłabienie, nadmierna senność. 

Z drugiej strony, terapia wielolekowa –  zwana politerapią –  u  wielu 
chorych jest korzystna i  konieczna. Założeniem politerapii jest poprawie-
nie efektu leczniczego przez zastosowanie zestawu leków dostosowanego 
do stanu zdrowia pacjenta i jego chorób współistniejących. Politerapia jest 
postępowaniem trudnym, wymaga znajomości mechanizmów działania le-
ków, ich farmakokinetyki, objawów niepożądanych i interakcji między nimi. 
Dane statystyczne pokazują, że  politerapia jest zjawiskiem powszechnym 
w odniesieniu do populacji osób starszych, co wynika ze, związanego z wie-
kiem, występowania u osób starszych kilku schorzeń jednocześnie. Około 
57% ogółu leków przepisuje  się ludziom po  60 r.ż., którzy stanowią tylko 
15–17% populacji.

48 Wpływ organizmu na lek.
49 Wpływ leku na organizm.
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Natomiast polipragmazja50 wiąże  się z  niewłaściwą ordynacją le-
ków, które mogą spowodować ciężkie powikłania terapeutyczne. Przy-
czyny niewłaściwej ordynacji leków to: nieznajomość mechanizmów 
działania leków, nieznajomość interakcji miedzy nimi, nieznajomość ob-
jawów niepożądanych wywoływanych przez leki. Przy kilku lekach czę-
stość występowania interakcji wynosi 3–5%, ale w przypadku stosowania 
10 może  się zwiększyć aż do  20%. Poza tym, wielu chorych w  starszym 
wieku cierpi na  ograniczenie zdolności poznawczych, splątanie i  utratę 
pamięci wywołane chorobami, dodatkowo powikłanych pogorszeniem 
wzroku i słuchu. Może to prowadzić do trudności w dokładnym zgłasza-
niu i opisywaniu swoich dolegliwości oraz problemów z przestrzeganiem 
zaleceń terapeutycznych otrzymanych od lekarza. U pacjentów, u których 
stosowanie się do zaleceń może stanowić problem, preferuje się prepa-
raty o przedłużonym uwalnianiu, ponieważ można w ten sposób zmniej-
szyć częstość podawania kolejnych dawek. Przezskórne podawanie leków 
uśmierzających ból (analgetyków) powoduje poprawę w przestrzeganiu 
zaleceń przez chorych. Ta droga dostarczania medykamentów jest także 
wskazana u pacjentów z trudnościami w połykaniu oraz zaburzoną funk-
cją przewodu pokarmowego. 

Jak wspomniano powyżej, zwiększona zachorowalność osób w wieku 
podeszłym jest częstym powodem polipragmazji. Osoby starsze stosują 
średnio od  3 do  8 leków jednocześnie. Zwiększa to zagrożenie wystąpie-
nia działań niepożądanych. Zmiany czynnościowe, związane z  funkcjono-
waniem organów wewnętrznych i  anatomiczne, dotyczące budowy orga-
nizmu, zachodzące u  ludzi starszych prowadzą do  zmian farmakokinetyki 
i farmakodynamiki leków, co powoduje konieczność redukcji dawek leków 
u pacjentów w wieku 65–75 lat o 10%, a w wieku 75–85 lat – o 20%. Opty-
malna farmakoterapia chorych w wieku podeszłym powinna być zindywi-
dualizowana, ukierunkowana na  leczenie rozpoznanych chorób. Dodatko-
wo, sprawę komplikuje sprzedaż leków bez recepty. W 2007 r. udział leków 

50 Polipragmazja – przyjmowanie wielu leków jednocześnie, co może wywoływać niekorzystne 
dla organizmu działania niepożądane związane ze spontanicznymi reakcjami, w jakie mogą 
wchodzić leki pomiędzy sobą czy z pożywieniem. 
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w sprzedaży odręcznej51 (over-the-counter drug – OTC) w całości rynku ap-
tecznego wyniósł 35,5%, co oznacza, że coraz więcej osób stara się leczyć 
na własną rękę, przyjmując te leki i w sposób niewłaściwy łącząc je z lekami 
przepisanymi przez lekarza. Nadużywanie leków zwiększa zagrożenie wy-
stępowania objawów niepożądanych, zagrożenie występowania zespołów 
geriatrycznych (schorzeń bezpośrednio wynikających ze starzenia się orga-
nizmu, znacznie obniżających samodzielność funkcjonowania i jakość życia 
seniorów) oraz zagrożenie obniżenia sprawności ruchowej. Około 20% pa-
cjentów powyżej 70 roku życia trafia do szpitali z powodu działań niepożą-
danych leków wynikających z polipragmazji, co niesie niekorzystne konse-
kwencje zarówno dla ich stanu zdrowia, jak i podnosi ogólne koszty leczenia. 

Kompleksowa ocena geriatryczna nakłada na  lekarza obowiązek 
uwzględnienia pewnych odmienności celów terapeutycznych w starszym 
wieku, w  których obok przywrócenia zdrowia i  wydłużenia życia, duże 
znacznie przykłada się do poprawy i utrzymania sprawności codziennego 
funkcjonowania. 

Odczuwanie bólu przez pacjenta jest zawsze wyrazem jego subiek-
tywnej oceny, a  leczenie bólu jest jednym z  najważniejszych zadań 
osób współuczestniczących w procesie leczenia. Ból towarzyszący cho-
robie jest bardzo istotnym elementem wpływającym na jakość życia. Posia-
da on także znaczący wpływ zarówno na samopoczucie chorych, jak i  ich 
motywację do leczenia. 

Ze względu na bardzo duże znaczenie utrzymania jak najdłużej spraw-
ności i niezależności osoby starszej od otoczenia, każde postępowanie te-
rapeutyczne wobec niej powinno być zdecydowanie wolniejsze i  ostroż-
niejsze, gdyż zbyt agresywne leczenie uniemożliwia organizmowi starszego 
pacjenta dostosowanie swej równowagi wewnętrznej do zmienionych tera-
pią warunków. 

Głównymi celami farmakoterapii osób starszych będą wszelkie dzia-
łania zapewniające poprawę jakości ich życia, przywrócenie i utrzymanie 

51 Lek w sprzedaży odręcznej (over-the-counter drug – OTC) –  lek, który może być bezpiecznie 
stosowany samodzielnie przez pacjenta, z  pominięciem recepty lekarskiej; musi być odpo-
wiednio opisany – elementem opisu powinno być wyszczególnienie działań niepożądanych. 



Rekomendacje terapeutyczne

80

zdrowia, utrzymanie sprawności funkcjonalnej, opóźnienie niepełno-
sprawności i  zależności od  innych. Tak więc optymalna farmakoterapia 
pacjenta w  podeszłym wieku powinna być ukierunkowana na  leczenie 
rozpoznanych chorób oraz  zmniejszenie towarzyszących im objawów. 
Równie ważne jest ograniczenie efektów niepożądanych terapii, które 
mogą wpłynąć na stan sprawności chorego. 

Zasady farmakoterapii geriatrycznej obejmują stosowanie tylko nie-
zbędnych preparatów i leków o pewnym, udowodnionym, działaniu w da-
nej sytuacji klinicznej. Zmiany farmakokinetyki i  farmakodynamiki leków 
w starości wymuszają niższe dawkowanie i wolniejszy przebieg leczenia niż 
u chorych w wieku młodszym, z oceną funkcji nerek i wątroby przed i w cza-
sie terapii. Najkorzystniejsze jest wprowadzanie prostych schematów daw-
kowania, z wyeliminowaniem leków kupowanych bez recepty.

Jak już wspomniano wcześniej, ból przewlekły to zespół klinicznych 
objawów bólowych, które stają się chorobą samą w sobie. W leczeniu bólu 
przewlekłego, ze  względu na  jego złożony charakter, wymagane jest sto-
sowanie wielu leków jednocześnie. Kolejnym ograniczeniem w skutecznym 
leczeniu bólu przewlekłego jest wiek pacjentów i związane z nim choroby 
towarzyszące, które mogą mieć istotny wpływ na  proponowane leczenie 
w postaci trudnych do przewidzenia działań niepożądanych. Należy także 
pamiętać, że  w  codziennej praktyce lekarskiej w  leczeniu farmakologicz-
nym w warunkach ambulatoryjnych nie stosuje się z reguły rozszerzonego 
monitorowania wchłaniania leku i jego oddziaływania na organizm osoby 
go przyjmującej. Stąd też skuteczna dawka leku, zwłaszcza opioidowego, 
powinna być dobierana indywidualnie dla konkretnego pacjenta na zasa-
dzie „miareczkowania”, czyli powolnego zwiększania dawki leku. Taki spo-
sób postępowania daje pewność, że ryzyko wystąpienia działań niepożąda-
nych, wynikających ze stosowania opioidów, będzie znikome. 

Ból przewlekły wiąże się również z dużym obciążeniem ekonomicz-
nym dla systemu ochrony zdrowia. W Wielkiej Brytanii jest on powodem 
4,6 milionów wizyt u lekarza pierwszego kontaktu każdego roku, co kosz-
tuje około 69 milionów funtów. Do  kosztów bólu i  jego leczenia należy 
również zaliczyć zasiłki chorobowe, spadek produktywności, opiekę 
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i pomoc społeczną, recepty. Skutki ekonomiczne bólu przewlekłego sta-
nowią duże obciążenie dla pacjentów, ich rodzin, pracodawców, a także 
dla całych gospodarek i społeczeństw. 

Uważa się, że skutki bólu przewlekłego są poważniejsze niż skutki in-
nych dolegliwości zdrowotnych. Wśród powodów należy wymienić jego 
wpływ na  liczbę nieobecności w  pracy, niższy poziom produktywności 
oraz podwyższone ryzyko wyjścia z rynku pracy w przypadku osoby z bó-
lem przewlekłym, a także koszt ponoszony przez system opieki zdrowotnej 
oraz inne instytucje.

Wiele osób doświadczających bólu przewlekłego cierpi równocześnie 
na depresję, niepokój lub zaburzenia somatyczne (doświadczanie szeregu 
dolegliwości fizycznych o nieznanym pochodzeniu). Dla przykładu częstość 
występowania ciężkiej depresji u pacjentów z bólem przewlekłym wynosi 
15–56% w porównaniu do 5–10% w populacji ogólnej.

Ból przewlekły wpływa negatywnie na  jakość życia. Potwierdzeniem 
tego wniosku może być fakt, że w jednym z badań pacjenci z przewlekłym 
bólem nienowotworowym ocenili jakość swojego życia znacznie niżej niż 
badani z populacji ogólnej, a tak samo nisko jak pacjenci z nieuleczalną cho-
robą nowotworową.

Osoby z bólem przewlekłym spotykają liczne przeszkody, które utrud-
niają skuteczne leczenie. Należą do nich:

– Niedostateczne rozpoznanie bólu przewlekłego jako jednostki cho-
robowej;

– Brak odpowiednich ośrodków umożliwiających przeprowadzanie 
stosownej diagnozy oraz  leczenie bólu przewlekłego (co zostało 
uznane za główną przeszkodę w wielu krajach UE);

– Brak lub niewystarczające rządowe nakłady finansowe na leczenie 
bólu przewlekłego;

– Nieodpowiednie programy szkolenia personelu medycznego, po-
cząwszy od studentów medycyny po ratowników medycznych;

– Zbyt późne kierowanie osób cierpiących do specjalistów ds. bólu;
– Niespójność metod farmakologicznych leczenia bólu, duże zróżni-

cowanie leczenia w poszczególnych krajach Europy;
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– Brak programów rehabilitacji w ramach postępowania w przypadku 
bólu przewlekłego;

– Niedostateczne wykorzystanie oceny bólu;
– Nadal niewystarczający dostęp do leczenia opioidami. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że 5 miliardów ludzi żyje 
w krajach o bardzo ograniczonym dostępie lub w ogóle bez dostępu do le-
ków opioidowych oraz bez dostępu do leczenia bólu o natężeniu od umiar-
kowanego do silnego. WHO podaje również, że 5,5 miliona pacjentów z nie-
uleczalnym nowotworem żyje w krajach, w których dostęp do opioidowych 
leków przeciwbólowych jest ograniczony lub nie ma go w ogóle. Również 
w wielu krajach Europy Wschodniej i w niektórych krajach Europy Zachod-
niej dostęp do opioidów jest ograniczony. Tak więc, w odniesieniu do tych 
informacji, nie można mówić o właściwym leczeniu bólu. 

Istotne jest zwiększenie wagi leczenia bólu w  hierarchii politycznej 
i  strategii rządowej we  wszystkich krajach europejskich. Dla jakości opie-
ki zdrowotnej ważne jest również, aby objąć współpracą wszystkie osoby, 
w interesie których leży zapobieganie chorobom w pracy, leczenie chorób 
oraz rehabilitacja pacjentów cierpiących z powodu bólu.

Ból stanowi ogromne obciążenie dla  pacjenta, co  skutkuje wysokimi 
kosztami również dla społeczeństwa. Oznacza to, że osoby kreujące politykę 
rządową, członkowie komisji i osoby mające wpływ na politykę zdrowotną 
powinny przyjąć szeroką, spójną i dalekosiężną strategię, określającą zakres 
świadczenia usług i wielkość środków finansowych przeznaczonych na ten 
cel. Dlatego grupa Opioids for Pain European Network of Minds (OPENMinds) 
apeluje do rządów krajów europejskich o wprowadzenie wielu rekomenda-
cji dotyczących zwalczania bólu.

Także WHO zwraca się do rządów krajów o przyjęcie międzynarodowych 
zobowiązań prawnych w celu zapewnienia odpowiedniego dostępu do le-
ków przeciwbólowych, stosowanych w  celach medycznych i  naukowych, 
poprzez ustanowienie stosownych przepisów krajowych i polityki w zakre-
sie kontroli leków oraz powołanie organu rządowego, zajmującego się za-
pewnieniem właściwego dostępu do tych leków w opiece zdrowotnej. 
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W odniesieniu do  kwestii bólu należy również uwzględnić zalecenia 
grupy Societal Impact of Pain (SIP) skierowane do instytucji UE. Grupa ta ape-
luje, aby uznać prawo każdego obywatela do dostępu do leków przeciwbó-
lowych oraz opieki paliatywnej. Ponadto zwraca się o utworzenie grupy ro-
boczej ds. leczenia bólu i opieki paliatywnej oraz o rozwój badań nad bólem 
i jego wpływem na społeczeństwo. Apeluje również o utworzenie platformy 
UE, umożliwiającej wymianę informacji między krajami na temat skuteczne-
go postępowania w  przypadku bólu, obserwację trendów w  leczeniu bólu 
oraz przekazywanie wytycznych.

Jeśli wszystkie te zalecenia zostaną uznane za standard w postępowa-
niu przeciwbólowym i  będą realizowane zarówno na  szczeblu krajowym, 
jak i europejskim, wówczas komfort życia osób cierpiących z powodu bólu 
przewlekłego będzie się stopniowo poprawiał.

Rozpoczynając leczenie farmakologiczne bólu przewlekłego, najpierw 
trzeba poznać jego mechanizm i do niego dopasować mechanizm działania 
leku. Mechanizm działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) 
polega głównie na  hamowaniu prostaglandyn (substancji drażniących za-
kończenia nerwowe i  wywołujących ból). Jest to mechanizm obwodowy 
(impulsy nerwowe płyną z  ośrodkowego układu nerwowego „na obwód” 
– do poszczególnych narządów), dlatego leki te są zalecane w leczeniu bólu 
pochodzenia receptorowego (powodowanego przez czynnik wywołujący 
ból, który drażni receptor bólowy), szczególnie w bólu kostno-stawowym. 
Najczęstszą chorobą leczoną tą grupą leków jest choroba zwyrodnieniowa 
stawów (ChZS), której częstość występowania zwiększa się wraz z wiekiem. 
Uważa się, że niesprawność z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów jest 
powodowana przez głównie siedzący tryb życia i niską aktywność fizyczną. 

Bardzo trudno jest leczyć ból przewlekły przy użyciu jednego leku. Po-
nadto, nie można stosować leków przeciwbólowych w  nieograniczonych 
dawkach ze  względu na  często występujący efekt pułapowy, zwany rów-
nież efektem sufitowym (lek działa skutecznie tylko do pewnego momen-
tu, po osiągnięciu „pułapu” efekt terapeutyczny leku się nie zwiększa, mimo 
wzrostu dawkowania, wzrasta natomiast ryzyko objawów niepożądanych) 
lub z powodu obaw o bezpieczeństwo i tolerancję leczenia. 
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Wybór właściwego leku przeciwbólowego i jego postaci zależy od: szaco-
wanego czasu terapii, rodzaju i stopnia nasilenia bólu, prawdopodobnego ry-
zyka użycia danego leku, schorzeń współistniejących i stosowanych w związ-
ku z tym leków oraz skuteczności wcześniejszej terapii przeciwbólowej.

Nieopioidowe leki przeciwbólowe

– Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Opublikowane w 2009r. przez Amerykańskie Towarzystwo Geriatryczne 
(American Geriatrics Society – AGS) zaktualizowane wytyczne postępowania 
w bólu przewlekłym u osób w starszym wieku ograniczają rolę NLPZ. W wy-
tycznych tych AGS zwraca uwagę na znaczną chorobowość i umieralność 
związaną ze stosowaniem NLPZ u osób powyżej 65 roku życia. 

Należy podkreślić, że zalecenia AGS dotyczą tylko postępowania w bólu 
niezapalnym i nienowotworowym u chorych w wieku 65 lat i więcej (wyklu-
cza to np. reumatoidalne zapalenie stawów). Wymienione zalecenia ograni-
czone są do standardowej praktyki medycznej, a zatem nie obejmują medy-
cyny komplementarnej, wspomagającej tradycyjne leczenie, alternatywnej 
(odrzucającej metody leczenia tradycyjnego), ziołolecznictwa czy technik 
inwazyjnego leczenia bólu oraz  interwencji psychologicznych. Skupiono 
w nich uwagę na wielu ostrzeżeniach dotyczących stosowania niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz rozważono najnowsze metody, 
które mogą być stosowane zamiennie wobec tej grupy leków. 

Zalecenie zachowania ostrożności podczas stosowania NLPZ wynika 
z wielu dobrze udokumentowanych możliwych skutków niepożądanych, ta-
kich jak niewydolność nerek, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze, zaostrzenie 
niewydolności serca i powikłania żołądkowo-jelitowe. Na każde 1000 hospi-
talizacji 10–20 jest wynikiem stosowania niesteroidowych leków przeciw-
zapalnych (NLPZ); leki te są także odpowiedzialne za 4-krotnie zwiększoną 
umieralność wynikającą ze wspomnianych powyżej działań niepożądanych. 

NLPZ powodują istotny dla stanu zdrowia wzrost ciśnienia tętniczego, 
przez co  znacznie zwiększają ryzyko wystąpienia problemów sercowo-
naczyniowych wśród pacjentów zagrożonych nadciśnieniem tętniczym. 
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Ponadto zaburzają równowagę procesów pro- i  przeciwzakrzepowych, 
prowadząc do poważniejszych powikłań, takich jak zawał serca i udar mó-
zgu. Ryzyko takie udokumentowano w szczególności u chorych przyjmu-
jących rofekoksyb czy diklofenak. Również u  chorych z  niewydolnością 
serca zwiększa  się możliwość zaostrzenia przebiegu choroby pod  wpły-
wem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), prawdopodobnie 
w następstwie ich działania na nerki. 

Na częstość występowania działań niepożądanych związanych ze sto-
sowaniem NLPZ wyraźny wpływ ma długość okresu ich stosowania. Przy-
kładowo działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego mogą 
ujawnić się po upływie 2–3 miesięcy ciągłego stosowania NLPZ. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała uzgodnione sta-
nowisko, w którym stwierdzono, że należy unikać stosowania NLPZ w po-
pulacjach obciążonych dużym ryzykiem (jak np. osoby starsze) i  w  więk-
szym stopniu w  leczeniu bólu przewlekłego wykorzystywać opioidy jako 
leki rozpoczynające terapię. Podobne ostrzeżenia wydały inne organizacje, 
w tym Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Associa-
tion – AHA), Amerykańskie Zrzeszenie Reumatologiczne (American College 
of Rheumatology –  ACR) i  Amerykańskie Zrzeszenie Gastroenterologiczne 
(American College of Gastroenterology – ACG).

Decyzja o  zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych 
(NLPZ) w  leczeniu bólu przewlekłego u  osób w  starszym wieku wymaga 
indywidualnego rozważenia. Na  tę decyzję wpływają choroby współist-
niejące, równocześnie stosowane leki i dodatkowe czynniki ryzyka. Podej-
mowanie decyzji leczenia tą grupą leków musi obejmować ocenę korzyści 
związanych z poprawą funkcjonowania i  stanu zdrowia, jakie można uzy-
skać w stosunku do możliwych działań niepożądanych. 

Kluczowe zagadnienia, jakie trzeba rozważyć przed wyborem terapii 
NLPZ, to: skuteczność przeciwbólowa, ryzyko sercowo-naczyniowe (moż-
liwość wystąpienia lub zaostrzenia  się chorób sercowo-naczyniowych), 
obciążenie dla  nerek (nefrotoksyczność), interakcje lekowe i  toksyczność 
dla  przewodu pokarmowego. U osób, u  których konieczne jest leczenie 
NLPZ, a ryzyko powikłań żołądkowo-jelitowych uznaje się za małe, rozsądne 
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może być preferowanie ibuprofenu lub naproksenu. Wydaje się, że w przy-
padku tych leków istnieją najmocniejsze dane naukowe wskazujące na ich 
względną neutralność w odniesieniu do możliwości wystąpienia ryzyka ser-
cowo-naczyniowego. Jeśli ryzyko powikłań ze strony przewodu pokarmo-
wego jest znaczące, wielu autorów zaleca równoczesne stosowanie inhibi-
tora pompy protonowej52.

Według Amerykańskiego Zrzeszenia Reumatologicznego (ACR) do czyn-
ników ryzyka krwawienia z  przewodu pokarmowego należą: wiek równy 
lub wyższy niż 75 lat, choroba wrzodowa, przebyte krwawienie z przewodu 
pokarmowego i równoczesne stosowanie glikokortykosteroidów. Do czyn-
ników ryzyka niewydolności nerek związanej z  przyjmowaniem niestero-
idowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) zalicza się: wiek 75 lat lub więcej, 
cukrzycę oraz stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny53 lub diu-
retyków (leków moczopędnych). Chorzy powinni być informowani o poten-
cjalnych skutkach niepożądanych wynikających z przyjmowania NLPZ w celu 
zwalczania bólu przewlekłego. Ponadto przed rozpoczęciem długotrwałego 
leczenia NLPZ należy poddać ocenie funkcję nerek i wątroby, zbadać mor-
fologię krwi, a następnie powtarzać te badania co najmniej 1 raz na kwartał. 

– Paracetamol 

Wobec wymienionych wyżej zagrożeń wynikających ze  stosowania 
NLPZ uważa się, że lekiem pierwszego wyboru w farmakoterapii łagodnego 
i umiarkowanego bólu przewlekłego powinien być paracetamol (jeśli osoba 
nie choruje na schorzenia wątroby). Rozważne dawkowanie może zapewnić 
kontrolę bólu porównywalną z  silniejszymi środkami uśmierzającymi ból. 
Ważne jednak, aby nie przekraczać dawki 4 g na dobę, a w przypadku choro-
by wątroby dawka powinna być mniejsza lub równa 2 g na dobę. Wiadomo, 

52 Inhibitory pompy protonowej – grupa leków stosowanych w terapii schorzeń górnego odcin-
ka przewodu pokarmowego, głównie w zapobieganiu i leczeniu choroby wrzodowej żołądka 
i dwunastnicy; ich działanie polega na zahamowaniu wytwarzania kwasu solnego przez pom-
py protonowe (specyficzne białka występujące w błonach komórkowych) obecne w komór-
kach błony śluzowej żołądka.

53 Inhibitory konwertazy angiotensyny – grupa leków stosowanych m.in. w terapii nadciśnienia 
tętniczego, niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca, cukrzycowej chorobie nerek 
oraz cukrzycy. 
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że pacjenci w starszym wieku przyjmują wiele leków dostępnych bez recep-
ty, które również mogą zawierać paracetamol, więc obliczając łączną dawkę 
paracetamolu, trzeba również uwzględnić te dodatkowe źródła. 

Paracetamol zaliczany jest do  nieopioidowych leków przeciwbólo-
wych o działaniu przeciwgorączkowym. Mechanizm jego działania nie jest 
do końca poznany. Istnieją przekonujące dowody wskazujące na ośrodko-
we działanie paracetamolu. Stosowany jest zarówno samodzielnie, jak rów-
nież w połączeniu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) lub 
opioidami w leczeniu bólu pooperacyjnego, pourazowego czy wynikające-
go z chorób zwyrodnieniowych narządu ruchu. Szereg badań klinicznych 
potwierdza wysoką skuteczność przeciwbólową paracetamolu u dorosłych.

Dostępność biologiczna paracetamolu po  podaniu doustnym wynosi 
80–90%. Jednakże wartość ta zależna jest od indywidualnych właściwości 
organizmu osób przyjmujących lek. Podania doodbytnicze z kolei nie są zbyt 
lubiane przez pacjentów i  mogą być przyczyną niższych niż terapeutycz-
ne (optymalnych z perspektywy procesu leczenia) stężeń leku w surowicy 
krwi. Przeciwwskazania do stosowania paracetamolu obejmują nadwrażli-
wość na lek, chorobę alkoholową oraz ciężką niewydolność nerek i wątroby. 
Stosowanie paracetamolu w dawkach terapeutycznych z uwzględnieniem 
przeciwwskazań i środków ostrożności praktycznie nie powoduje występo-
wania działań niepożądanych. Natomiast przedawkowanie paracetamolu 
może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nerek, a w razie braku leczenia 
– nawet do śmierci. 

– metamizol 

Metamizol należy do  grupy pochodnych pyrazolonu i  wykazuje silne 
działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Jest często stosowany w le-
czeniu bólu w monoterapii54 oraz jako lek wspomagający działanie innych 
preparatów, co pozwala na zmniejszenie dawek równocześnie stosowanych 
opioidów. Metamizol wykazuje także działanie zmniejszające napięcie mię-
śni gładkich oraz  przeciwdrgawkowe. Z  uwagi na  działanie rozkurczowe 
stosowany jest także w kamicy dróg moczowych i żółciowych. Dodatkowo 

54 Monoterapia – leczenie z wykorzystaniem jednego leku.
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metamizol działa korzystnie także na ból trzewny. W leczeniu bólu ostrego 
metamizol stosowany jest głównie dożylnie i doustnie. Może być również 
podawany domięśniowo lub doodbytniczo. 

Działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego oraz nieko-
rzystny wpływ na funkcjonowanie nerek (neurotoksyczność) po zastosowa-
niu metamizolu są mniej nasilone niż po stosowaniu niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych (NLPZ). Nie zaleca się stosowania metamizolu dłużej niż 
7 dni ze względu na ryzyko wystąpienia polekowej agranulocytozy – spadku 
we krwi liczby neutrofili, będących podstawowymi obronnymi komórkami 
organizmu. Ich brak może prowadzić do rozwoju poważnych infekcji czy za-
każeń, a nawet posocznicy (sepsy), skutkującej bezpośrednim zagrożeniem 
życia. Ostrożnie należy stosować metamizol u pacjentów z niewydolnością 
serca, z niewydolnością nerek i/lub wątroby, z chorobą wrzodową żołądka 
i dwunastnicy czy u pacjentów z astmą oskrzelową. 

Maksymalna dawka dobowa dla metamizolu wynosi 5 g. 

Opioidowe leki przeciwbólowe

W wielu opublikowanych badaniach klinicznych wykazano, że chorzy 
w wieku powyżej 65 lat często odnoszą więcej korzyści z leczenia opioida-
mi niż młodsza populacja. U chorych w starszym wieku wystąpiła poprawa 
w zakresie samopoczucia, postrzeganej niesprawności i w ogólnej ocenie 
bólu. Obserwacje te mogą częściowo rozwiać obawy lekarzy przed stoso-
waniem tej grupy leków u osób w starszym wieku. 

Ponadto opioidy są zalecane jako leki pierwszego wyboru w umiarko-
wanym i silnym bólu przewlekłym w stanowisku wydanym przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) w 2008 roku (tabela 11). Mimo to u większości 
chorych w  wieku podeszłym nie korzysta  się z  tych leków w  stopniu wy-
starczającym, z powodu obawy przed uzależnieniem. Wiadomo natomiast, 
że częstość rozwoju uzależnienia u osób, które wcześniej nie miały proble-
mów z nadużywaniem leków, jest bardzo mała.

Kolejnym powodem ograniczającym stosowanie opioidów jest moż-
liwość występowania trudnych do  przewidzenia działań niepożądanych 
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takich jak: zaparcia, sedacja (przesadne uspokojenie, senność), nudności 
czy uczucie zaburzonej równowagi. 

Tabela 11. Opioidowe leki przeciwbólowe zalecane do zwalczania bólu przewlekłego 

u osób w starszym wieku wg wytycznych AGS 2009a

Lek
Zalecana dawka 
początkowab Uwagi

Opioidy

Oksykodon 2,5–5 mg co 4–6 h

użyteczny w ostrym bólu nawracającym, 
epizodycznym lub przebijającym (jest to ból 
napadowy, występujący kilka-kilkanaście razy 
dziennie, o krótkim czasie trwania – ok. 30 min., 
o dużym natężeniu); 

morfina – preparaty 
o natychmiastowym 
uwalnianiu

2,5–10 mg co 4 h

dostępna w postaci tabletek lub roztworu 
doustnego, stosowanego najczęściej w razie 
bólu epizodycznego lub przebijającego, lub gdy 
chory nie może przełknąć tabletki;

morfina – preparaty 
o przedłużonym 
uwalnianiu

15 mg co 8–24 h 
(p. dawkowanie 
w ulotce 
informacyjnej 
danego preparatu)

zwykle stosowanie rozpoczyna się po wstępnym 
ustaleniu dawki na podstawie skuteczności 
opioidu o natychmiastowym uwalnianiu lub 
jako alternatywa dla innych długodziałających 
opioidów w razie wskazań do ich zamiany 
(rotacji); 

fentanyl w postaci 
przezskórnej

12–25 μg/h, zmiana 
plastra co 72 h

rozpoczynanie stosowania j.w.; 

buprenorfina 
w postaci przezskórnej

17,5–35 μg/h, 
zmiana plastra 
co 96 h

rozpoczynanie stosowania j.w.; mniej działań 
niepożądanych w stosunku do morfiny 
(zaparcia, nudności, wymioty, uczucie 
zmęczenia); 

Tramadol
12,5–25 mg 
co 4–6 h

stosowany w dużych dawkach i u chorych 
szczególnie podatnych może wywołać drgawki; 

a Na  podstawie: Pharmacological Management of Persistent Pain in Older Persons, „Journal 
of the American Geriatrics Society” 2009, vol. 57, nr 8, s. 1331–1346, zmodyfikowane (pominięto 
metadon, a także wspomagające leki przeciwbólowe, m.in. leki przeciwdrgawkowe, leki przeciw-
depresyjne i leki rozluźniające mięśnie szkieletowe);

b U słabszych chorych w starszym wieku, o dużej wrażliwości na leki działające na ośrodko-
wy układ nerwowy w wywiadach, należy rozważyć mniejszą dawkę początkową.
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WYBÓR OPTYMALNEgO SPOSOBu 
LECZENIA BÓLu

Ból jest integralnym elementem funkcjonowania każdego człowieka. Nie 
tylko stanowi pierwszy i często jedyny symptom toczącego się procesu cho-
robowego, ale jest także ostrzeżeniem przed grożącym niebezpieczeństwem 
(np. ciężkim poparzeniem, wyczerpaniem czy nadwerężeniem mięśni). 

Definicje medyczne określają ból jako subiektywne, bardzo nieprzy-
jemne wrażenie zmysłowe, powstające najczęściej na  skutek uszkodzenia 
lub podrażnienia tkanki i obecnych w niej tak zwanych nocyceptorów – za-
kończeń nerwowych neuronów. Bólowi często towarzyszą także objawy 
ze strony współczulnego układu nerwowego, takie jak przyspieszenie akcji 
serca czy wzrost ciśnienia tętniczego. Jest jednym z najbardziej przykrych 
i nieprzyjemnych doznań zmysłowych, jakie może odczuwać człowiek, za-
równo w wymiarze fizycznym jak i psychicznym. 

Tradycyjna koncepcja bólu, głosząca, iż jest on specyficznym wrażeniem 
o sile proporcjonalnej do stopnia uszkodzenia tkanki, zawęża problematykę 
bólu do związku bodźca z wrażeniem (odczuciem). Z badań psychologicz-
nych wynika, że ból ma cechy nie tylko wrażenia, ale ma także właściwości 
motywacyjno-emocjonalne. Na powstanie, natężenie i trwanie bólu wpły-
wają takie czynniki, jak strach, lęk, doznane uprzednio doświadczenia bólu, 
sugestia. Jak dotąd, nie znaleziono narzędzia pozwalającego obiektywnie 
określić natężenie bólu u człowieka. Należy więc przyjąć, że ból jest zawsze 
taki, jakim go opisuje pacjent, a  zespół leczący nie ma podstaw, by 
poddawać w wątpliwość opis jego cierpienia. 

Nieleczony ból nie tylko ogranicza aktywność zawodową i  społecz-
ną, ale ciągle „przypomina” o odczuwanych dolegliwościach, a każde jego 
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nasilenie jest interpretowane przez osobę cierpiącą jako postęp choroby. 
Odbiera to wiarę w skuteczność i celowość leczenia. Intensywność odczu-
wania bólu jest różna u  poszczególnych osób. Zaznacza  się wprost pro-
porcjonalna zależność pomiędzy wrażliwością danej osoby na ból, a liczbą 
zgłaszanych przez nią na bieżąco skarg na dolegliwości fizyczne i psychicz-
ne. Dlatego kliniczna ocena skuteczności postępowania przeciwbólowego 
wymaga od  personelu medycznego zastosowania metody pozwalającej 
mierzyć ból w dowolnym momencie jego trwania. 

Nie tylko sytuacja zdrowotna, ale także psychologiczna, społeczna i eko-
nomiczna osób cierpiących z powodu bólu pokazuje, że ich życie jest wyraźnie 
gorsze pod względem jakości od życia osób zdrowych. Nie wszystkie z tych 
czynników można zmienić, aby poprawić jakość życia chorego, ale z pewno-
ścią skuteczne zwalczanie bólu stwarza w tym zakresie duże możliwości. 

Bezpieczeństwo pacjenta jest wypadkową stałego i  starannego nad-
zoru procesu leczenia, stosowania coraz doskonalszych leków czy technik 
terapeutycznych. Jednym z czynników wyznaczających to bezpieczeństwo 
jest ich wpływ na funkcje ważnych dla życia narządów. 95 procent bólu od-
czuwanego przez człowieka ma charakter receptorowy, kiedy organizm re-
aguje na bodźce podrażniające zakończenia nerwów czuciowych – na przy-
kład ból trzewny (w obrębie narządów wewnętrznych). Ten rodzaj bólu jest 
uważany za normalny i pożyteczny z punktu widzenia medycyny, ponieważ 
organizm, poprzez sygnał bólowy, ostrzega, że pewne funkcje przebiegają 
w nim w sposób nieprawidłowy, co ułatwia postawienie diagnozy lekarskiej 
i leczenie. Natomiast pozostałe kilka procent to ból patologiczny, powstają-
cy w wyniku uszkodzenia nerwowego układu obwodowego lub ośrodko-
wego, do którego zaliczamy między innymi ból neuropatyczny. Trudniej niż 
w przypadku bólu receptorowego zdiagnozować jego przyczyny, jak rów-
nież trudniej skutecznie radzić sobie z jego leczeniem. 

W odniesieniu do kwestii wykorzystania opioidów w leczeniu bólu, isto-
tą wielu badań jest próba dokonania oceny, czy długotrwałe stosowanie 
tych specyfików może być wykorzystywane w  skutecznym leczeniu bólu 
odczuwanego przez pacjentów w  chorobach nienowotworowych, a  po-
przez to, weryfikacja stopnia bezpieczeństwa ich stosowania w codziennej 
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praktyce lekarskiej. Stawiając w procesie leczenia bezpieczeństwo pacjenta 
jako cel priorytetowy, starano się znaleźć alternatywne rozwiązania, gdy le-
czenie bólu przy pomocy leków nie przynosi oczekiwanych efektów i/lub 
pojawiają  się objawy niepożądane stosowanych medykamentów, trudne 
do zaakceptowania przez pacjenta i leczącego. 

Opioidy należą do grupy leków, które znane są ze swych zdolności ła-
godzenia bólu w chorobie nowotworowej i obecnie uznawane za standard 
postępowania medycznego przez Światową Organizację Zdrowia (World 
Health Organization – WHO). Również wpływ tej grupy leków na łagodzenie 
znacznego natężenia bólu u pacjentów bez choroby nowotworowej został 
wielokrotnie przedstawiony w piśmiennictwie.

Przez lata uważano, że zastosowanie silnych opioidów w bólu nienowo-
tworowym jest niewskazane. Sądzono bowiem, że długotrwałe ich stoso-
wanie może prowadzić do uzależnienia. Obecne badania wykazują, że tak 
nie jest. Ryzyko uzależnienia, określanego jako kompulsywne zachowanie, 
podejmowane pod  wpływem niedającego  się opanować wewnętrznego 
impulsu, którego celem jest gromadzenie i  używanie określonych leków 
i substancji – w przypadku używania leków stosowanych w celu zmniejsze-
nia bólu – jest niskie. 

Dodatkowo przeszkodą w stosowaniu silnych opioidów jest lęk lekarzy 
przed wystąpieniem u pacjentów depresji oddechowej (zmniejszenia czę-
stości i  objętości oddechów). Obecnie wiadomo, że  depresja oddechowa 
jest zjawiskiem trwającym bardzo krótko, jej utrzymywaniu przeciwdziała 
pojawiający  się ból i  występuje wyłącznie u  pacjentów niezażywających 
wcześniej opioidu (opioid-naive patient). Według uzgodnień Amerykańskiej 
Akademii Medycyny Bólu i Amerykańskiego Towarzystwa Bólu wstrzymy-
wanie się od stosowania silnych opioidów u chorego cierpiącego z powodu 
silnego bólu, w obawie przed depresją oddechową, jest bezzasadne. 

Kolejnym problemem jest zjawisko tolerancji, czyli konieczności sto-
sowania coraz większych dawek, by uśmierzyć ból. Faktem jest, że  przy 
dłuższym stosowaniu leków opioidowych, zjawisko to może wystąpić. Do-
świadczenie jednak uczy, że  jest to głównie związane z  rozwojem choro-
by i  większym niż do  tej pory wywołującym ból drażnieniem zakończeń 
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nerwów czuciowych, a w mniejszym stopniu jest zależne od „przyzwycza-
jenia” organizmu do przyjmowanego leku. Podczas leczenia silnymi opio-
idami mogą wystąpić objawy uzależnienia fizycznego, które, w przypadku, 
gdy nagle odstawi się opioid, mogą spowodować pojawienie się przykrych 
doznań (np. bezsenność, ziewanie, bóle mięśni, mdłości, biegunka, rozsze-
rzenie źrenic). Nie stanowi to jednak dużego problemu, gdy dawkę leku 
zmniejsza się stopniowo. 

Posiadane doświadczenie w tej dziedzinie pozwala określić, których pa-
cjentów z bólem nienowotworowym należałoby kwalifikować do leczenia 
opioidami. Uzależnienie od  opioidów jest powszechnie uznane jako fakt, 
ale zagrożenie to nie jest dostatecznie udokumentowane. Własne doświad-
czenie autora wskazuje, że zależność psychiczna jest niezwykle rzadkim zja-
wiskiem, gdy leczenie opioidami jest właściwie monitorowane. 

W badaniach własnych autora dawki opioidów były stałe po przejściu 
fazy „miareczkowania” leku (stopniowego określania właściwej dawki leku 
poprzez łagodne i monitorowane zwiększanie ilości podawanego preparatu) 
w celu uzyskania dawki skutecznie uśmierzającej ból (analgetycznej). Zado-
walająca kontrola bólu oraz leczenie przyczyn bólu (schorzeń wywołujących 
dolegliwości bólowe), w części przypadków umożliwiły zmniejszenie dawki 
opioidów. Zmniejszanie dawki nie wywoływało objawów związanych z od-
stawieniem leku. Obserwacje te są zgodne z obserwacjami innych autorów. 

W Polsce w  2001  r. Komisja ds. Monitorowania Jakości w  Ochronie 
Zdrowia, działająca przy Ministerstwie Zdrowia, zatwierdziła wytyczne po-
stępowania w bólu przewlekłym, w tym stosowanie opioidów. Pierwotnie 
publikacja została przeznaczona dla lekarzy rodzinnych i była stosunkowo 
mało dostępna. 

Obecnie bez problemów można znaleźć te założenia w publikacji Wy-
tyczne postępowania w  bólu przewlekłym Polskiego Towarzystwa Badania 
Bólu i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Są one porozumieniem 12 to-
warzystw naukowych i konsultantów krajowych. Określenie jasnych zasad 
stosowania opioidów w leczeniu bólu jest niezmiernie pomocne lekarzom 
praktykom. Opioidy w  leczeniu bardzo silnego bólu nienowotworowego 
może zastosować każdy lekarz. 
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W leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów (osteoarthritis –  OA) 
na  plan pierwszy wysuwa  się zatrzymanie postępu zmian chorobowych, 
ułatwienie chodu pacjenta i  ruchomości stawów poprzez zmniejszenie 
bólu, co wpływa na poprawę jakości życia. Ponieważ choroba zwyrodnie-
niowa stawów jest schorzeniem, którego nie da  się wyleczyć całkowicie 
– leczenie farmakologiczne jest, z jednej strony ukierunkowane na uśmie-
rzanie dolegliwości bólowych, z drugiej – dzięki leczeniu stanów zapalnych 
–  na  zahamowanie objawów i  postępu zmian chorobowych. W  skład po-
wszechnie stosowanej farmakoterapii wchodzą więc preparaty przeciwbó-
lowe i przeciwzapalne. Celem stosowania tych leków jest zmniejszenie do-
legliwości bólowych oraz utrzymanie sprawności ruchowej i minimalizacja 
ograniczeń związanych z samodzielnym funkcjonowaniem, między innymi 
tak, aby utrzymać aktywność ruchową i odpowiedni poziom samoobsługi 
w życiu codziennym. 

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest nierozłącznie związana z  ogól-
nym wzrostem liczby ludzi starszych w  społeczeństwie i  powoli, poprzez 
zwiększenie skali występowania nabiera znaczenia społeczno-ekonomicz-
nego. W  wielu badaniach starano  się znaleźć odpowiedź na  pytanie, jakie 
korzyści przyniesie zastosowanie opioidu w  formie przezskórnej (fentanyl) 
pacjentom oczekującym na zabieg operacyjny endoprotezoplastyki (wszcze-
pienia endoprotezy) uszkodzonego stawu. W pracach tych wykazano istotne 
zmniejszenie typowych dolegliwości stawowych po zastosowaniu plastrów 
fentanylu, dzięki czemu przewidywane w  przyszłości leczenie ostateczne 
– operacyjne umożliwiało pacjentom aktywny udział w zajęciach rehabilitacji 
ruchowej, zarówno przed zabiegiem operacyjnym, jak i po jego wykonaniu, 
co wiąże się z poprawą jakości życia chorego a także szybszym przebiegiem 
procesu rehabilitacji po zabiegu operacyjnym. W ostatnim czasie zaintereso-
wanie wykorzystaniem przezskórnej formy fentanylu w leczeniu bólu prze-
wlekłego w chorobach zwyrodnieniowych stawów wyraźnie wzrosło. Obec-
nie wiadomo, że lek ten może być bezpiecznie stosowany w populacji ludzi 
starszych, dodatkowo obarczonych chorobami współistniejącymi.

U chorych w wieku podeszłym często dochodzi do upośledzenia czyn-
ności nerek. Stanowi to istotne zagadnienie w farmakoterapii i bezpośrednio 
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wpływa na  skuteczność i  bezpieczeństwo stosowanych leków. U chorych 
poddawanych hemodializie stosowanie „klasycznych” opioidów może być 
kłopotliwe, ponieważ leki te zostają usunięte z organizmu podczas hemo-
dializy przez dializator. Z  tego powodu konieczne jest zwiększenie daw-
ki leku w  czasie i  pomiędzy zabiegami dializy. Lekiem, którego stężenie 
w surowicy krwi nie ulega zmianie u osób poddawanych hemodializie jest 
buprenorfina. Oznacza to brak konieczności zwiększania dawki tego leku 
w  trakcie i  pomiędzy dializami. Z  tego powodu stosowanie buprenorfiny 
u osób z przewlekłą niewydolnością nerek poddawanych hemodializie wy-
daje się być korzystne i bezpieczne. 

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek często obserwuje się 
poważne dolegliwości bólowe będące następstwem chorób towarzyszą-
cych. Davison w badaniu obejmującym 205 dializowanych chorych wykazał, 
że ból jest znaczącym problemem u ponad 50% badanych i nie jest efektyw-
nie leczony. Większość opioidowych leków przeciwbólowych charakteryzu-
je się występowaniem szkodliwych produktów przemiany materii, których 
wydalanie zależy od wskaźnika przesączania kłębuszkowego55 (glomerular 
filtration rate – GFR). Z tego powodu działania niepożądane przyjmowane-
go leku i produktów przemiany materii nasilają się przy niewydolności ne-
rek, co stwarza konieczność modyfikacji dawki wielu leków. Z drugiej strony, 
opioidy usuwane są drogą hemodializy lub ciągłej terapii nerkozastępczej, 
przez co efekt przeciwbólowy leczenia jest niepewny. Dla celów praktycz-
nych, szczególnie we wczesnym stadium dostosowywania właściwej dawki 
leku, należy pamiętać, że na etapie początkowym leczenia trudno jest na-
tychmiast osiągnąć stężenie leku zapewniające właściwy efekt przeciwbólo-
wy. Dlatego też konieczne jest ostrożne zwiększanie jego dawek. Buprenor-
fina jest dostępna na rynku farmaceutycznym zarówno w formie tabletek 
jak i plastrów. Przezskórne podawanie buprenorfiny w postaci plastrów cha-
rakteryzuje się kilkoma korzystnymi cechami: substancja jest powoli i stale 
uwalniana do systemowego krążenia zapewniając względnie stałe stężenie 

55 Wskaźnik przesączania kłębuszkowego (GFR) – ilość osocza przefiltrowanego w danym czasie 
przez kłębuszki nerkowe do postaci tzw. moczu pierwotnego; współczynnik ten pozwala na 
ocenę stopnia wydolności nerek; u człowieka prawidłowa wartość GFR wynosi 80–120 ml/
(min. x 1,72m2).
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w osoczu przez określony czas. Buprenorfina, niezależnie od drogi podania, 
eliminowana jest głównie (w około 2/3) przez przewód pokarmowy z kałem 
i w mniejszym stopniu (w około 1/3) z moczem. 

W jednym z badań porównywano stężenie buprenorfiny przed i po dia-
lizie. Wyniki obserwacji nie potwierdziły istotnych statystycznie różnic w stę-
żeniu buprenorfiny w osoczu przed i po hemodializie, tj. nie stwierdzono 
istotnego, z perspektywy leczenia, usuwania buprenorfiny drogą hemodia-
lizy. Wyniki prezentowanego badania upoważniają do stwierdzenia, że nie 
ma konieczności modyfikowania dawek w  trakcie hemodializy u  chorych 
otrzymujących przezskórnie buprenorfinę w tempie nieprzekraczającym 70 
µg na godzinę. Przyswajanie leku nie zmienia się i nie dochodzi do kumula-
cji buprenorfiny podawanej w wyżej wymienionych dawkach. We własnych 
badaniach autora nie odnotowano żadnych interakcji pomiędzy buprenor-
finą a  tramadolem. Skuteczność leczenia bólu, wg opinii pacjentów, była 
satysfakcjonująca, czego dowodem jest, że żaden pacjent nie zrezygnował 
z przyjmowania leków, jednocześnie wyrażając chęć kontynuacji leczenia.

Powszechnie zakłada się, że podstawą leczenia pacjentów z bólem prze-
wlekłym jest postawienie właściwego rozpoznania. W  wielu przypadkach 
diagnoza może być oczywista (np. neuralgia nerwu trójdzielnego, neural-
gia po przebyciu półpaśca), ale niekiedy jej postawienie sprawia trudności. 
Niemniej jednak, ból występujący u pacjentów, u których rozpoznanie jego 
przyczyn jest trudne, należy leczyć z taką samą starannością jak ból u cho-
rych z postawioną diagnozą. 

Jak już kilkakrotnie wspomniano powyżej, podstawowym sposobem 
leczenia bólu jest farmakoterapia (stosowanie leków). Efekty niepożądane 
leczenia farmakologicznego bólu są częstym czynnikiem ograniczającym jej 
skuteczność. Pacjenci otrzymujący leki opioidowe są szczególnie narażeni 
na znalezienie się w błędnym kole niewystarczającej kontroli bólu i działań 
niepożądanych, np. zawroty głowy, nudności, uczucie zmęczenia. Wyzwa-
niem dla lekarzy w stosowaniu opioidów pozostaje osiągnięcie równowagi 
pomiędzy wystarczającym uśmierzeniem bólu a nieuciążliwością terapii. 

Ograniczony efekt farmakoterapii bólu przewlekłego może być wspar-
ty innymi metodami. Jednym ze  sposobów jest postępowanie inwazyj-
ne, poprzez chirurgiczną ingerencję w  organizm. Technikami inwazyjnymi 
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powszechnie dostępnymi anestezjologom są blokady, zarówno nerwów 
obwodowych jak i zwojów współczulnych. Do tego celu zwykło się używać 
środków znieczulenia miejscowego lub neurolitycznych. W pojęciu neuroliza 
zawarte są dwa znaczenia: chemiczne zniszczenie włókien lub zwojów ner-
wowych albo zabieg chirurgiczny polegający na uwolnieniu nerwów ze zro-
stów, powodujących ich ucisk lub napinanie. Neuroliza chemiczna ma zasto-
sowanie w zwalczaniu bólu ze względu na skuteczne i  stosunkowo długie 
przerwanie dopływu do ośrodkowego układu nerwowego informacji bólo-
wych z okolic zajętych procesem chorobowym. Zmiany zachodzące we włók-
nach nerwowych w czasie neurolizy są przeważnie odwracalne. Regeneracja 
tkanki nerwowej trwa od kilku do kilkunastu tygodni, czasami dłużej. 

Radikulopatia jest procesem chorobowym w obrębie kręgosłupa, doty-
czącym wychodzących z rdzenia kręgowego korzeni rdzeniowych. Schorze-
nie to może powstać w następstwie przepukliny krążka międzykręgowego 
(tzw. uszkodzenia dysku), zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych i małych 
stawów kręgosłupa, wywołującego bóle pleców (spondyloartroza), guza lub 
urazu itp. Istnieje powszechna świadomość, iż efekt działań operacyjnych 
podejmowanych w celu leczenia radikulopatii jest nieodwracalny, dlatego 
szczególnie istotne jest wcześniejsze podjęcie wszystkich możliwych prób 
leczenia nieoperacyjnego. Skuteczność podawania leków steroidowych 
w zespołach bólowych kręgosłupa znana jest od dawna. Istnieje możliwość 
takiego stosowania leków steroidowych, które nie wiąże  się z  ryzykiem 
wystąpienia działań niepożądanych. Nawet stosunkowo dużą dawkę leku 
można podać do  przestrzeni zewnątrzoponowej kanału kręgowego, nie 
wywołując intensywnego działania ogólnego, tylko silne działanie lokalne 
w miejscu podania, zarówno przeciwzapalne jak i przeciwbólowe. Dodat-
kowo, zewnątrzoponowe podawanie środków znieczulenia miejscowego 
może przynieść korzyści zarówno terapeutyczne jak i diagnostyczne (kon-
trolowane gojenie tkanek uszkodzonych przez proces chorobowy). 

Blokada zwojów współczulnych jest jedną z  najczęściej stosowanych 
metod leczenia zespołów bólu przewlekłego współczulnie zależnego, 
w którym część bodźców bólowych jest przewodzona przez układ nerwo-
wy współczulny. Jej skuteczność wiąże się przerwaniem nieprawidłowego 
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wpływu układu współczulnego, a więc działa ona u podstaw jednej z postu-
lowanych przyczyn choroby.

Zbilansowane uśmierzanie bólu  
(analgezja multimodalna)

Innym proponowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie znanego 
zjawiska synergistycznych (wzmacniających) i  addycyjnych (sumujących) 
efektów stosowanych leków. Zaletą takiego postępowania jest stworze-
nie możliwości zarówno wielokierunkowego hamowania rozwoju procesu 
przewodzenia bólu przez zakończenia komórek nerwowych (nocycepcji), 
jak i  umożliwienie ciągłego nadzorowania przepływu informacji bólowej, 
co przekłada się na istotne zredukowanie dawek leków oraz zmniejszenie 
częstości występowania działań niepożądanych.

Multimodalne (zbilansowane) podejście do  leczenia bólu jest znaną 
koncepcją zapewniającą istotne korzyści w leczeniu bólu ostrego (np. po-
operacyjnego), jak i  przewlekłego. Racjonalne łączenie kilku leków prze-
ciwbólowych o  różnych mechanizmach działania pozwala uzyskać więk-
szą skuteczność i lepszą akceptację leczenia przez pacjenta w porównaniu 
z  równoważnymi pod względem przeciwbólowym dawkami leków stoso-
wanych w  monoterapii, z  wykorzystaniem tylko jednego leku. Łączenie 
różnych leków zwiększa skuteczność leczenia w złożonych zespołach bólo-
wych, rozwijających się na tle różnych przyczyn.

Proponowanym rozwiązaniem wykorzystania zjawiska synergizmu, 
którego efektem jest wzajemne wzmacnianie się oddziaływania przyjmo-
wanych leków, jest uśmierzanie bólu uzyskiwane poprzez równoczesne 
stosowanie dwóch preparatów z różnych grup farmakologicznych. Obecnie 
dostępne są w kraju dwa preparaty łączące tą zasadę – trwałe połączenie 
paracetamolu z kodeiną oraz paracetamolu z tramadolem. Farmakologicz-
ne uzasadnienie dla stosowania trwałego połączenia tych leków to silniejsze 
działanie przeciwbólowe (poprawa skuteczności leczenia bólu) oraz zmniej-
szenie częstości i nasilenia działań niepożądanych, a więc poprawa bezpie-
czeństwa terapii.
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Istotnym ograniczeniem do stosowania kodeiny u pacjentów w wieku 
podeszłym jest głównie jej skłonność do wywoływania zaparć wśród popu-
lacji i tak obciążonej tą dolegliwością. 

Korzyści z  trwałego połączenia paracetamolu i  tramadolu wynikają 
z  trzech uzupełniających  się mechanizmów działania przeciwbólowego: 
paracetamol słabo hamuje syntezę prostaglandyn w ośrodkowym układzie 
nerwowym, natomiast tramadol wiąże się centralnie w ośrodkowym ukła-
dzie nerwowym z receptorami opioidowymi mi oraz hamuje zwrotny wy-
chwyt noradrenaliny i  serotoniny w drogach zstępujących kontrolujących 
doznania bólowe. Wynikające z możliwego wpływu organizmu osoby przyj-
mującej lek na jego przyswajanie, farmakokinetyczne właściwości paraceta-
molu i tramadolu uzupełniają się wzajemnie, przez co brak niepożądanych 
interakcji farmakokinetycznych. Komplementarne i  addytywne (sumujące 
się) działanie przeciwbólowe to: szybki początek działania paracetamolu 
i przedłużone działanie tramadolu. Bezpieczeństwo terapii objawia się bra-
kiem działań niepożądanych typowych dla niesteroidowych leków przeciw-
zapalnych (NLPZ), m.in. owrzodzeń i krwawień z przewodu pokarmowego, 
problemów sercowo-naczyniowych czy hamowania agregacji płytek krwi. 

Tramadol jest stosowany w bólu ostrym, i/lub przewlekłym, który po-
wstaje np. w konsekwencji urazu, zmian zwyrodnieniowych w narządzie ru-
chu. Wykazuje niewielkie podobieństwo do receptorów opioidowych typu 
mi, kappa oraz delta. Powinowactwo tramadolu do receptorów typu mi jest 
około 6000 razy słabsze od morfiny. Konsekwencją tego jest fakt, że po po-
daniu tramadolu praktycznie nie obserwuje się depresji ośrodka oddecho-
wego czy objawów niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowe-
go. Inny mechanizm działania tramadolu to aktywacja zstępujących dróg 
kontroli bólu poprzez hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny i  no-
radrenaliny. Zwiększenie przez tramadol stężenia serotoniny i  noradrena-
liny w synapsach zstępujących dróg kontroli bólu powoduje zahamowanie 
przekaźnictwa impulsów bólowych w  neuronach rogów tylnych rdzenia 
kręgowego.

W badaniach eksperymentalnych na  zwierzętach wykazano efekt 
przeciwzapalny tramadolu. Efekt ten jest wykorzystywany w  terapii bólu 
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z elementem neuropatycznym, kiedy dochodzi do uszkodzenia drogi ner-
wowej, zapalenia okołonerwowego i  związanej z  tym hiperalgezji (nad-
wrażliwości bólowej). 

Preferowana droga podawania tramadolu to droga doustna. Lek po po-
daniu doustnym ulega szybkiemu wchłanianiu, osiągając szczyt stężenia 
w surowicy w czasie 2 godzin. Biodostępność po podaniu tą drogą wynosi 
68% i, w przeciwieństwie do morfiny, nie jest zmienna, jednak przy poda-
waniu przewlekłym wzrasta do około 90%. Czas działania przeciwbólowego 
po podaniu tabletek o natychmiastowym uwalnianiu wynosi do 6 godzin.

Tak więc, analgezja multimodalna/zbilansowana zakłada, że skuteczną 
kontrolę bólu uzyskuje się stosując szereg różnych leków przeciwbólowych 
i  dróg ich podawania tak, by działały one synergicznie, wzmacniając swe 
oddziaływanie i zapewniając optymalne uśmierzenie bólu.

Ból przewlekły wywołany jest między innymi przez substancje wywołu-
jące stan zapalny uwalniane z uszkodzonych tkanek i uzasadnionym postę-
powaniem jest zastosowanie metod, które mogą skutecznie zmniejszyć lub 
osłabić ich działanie.

Uwzględniając powyższe, rośnie zapotrzebowanie na  umiejętne sto-
sowanie właściwych dla potrzeb chorego technik terapeutycznych. Z tego 
powodu w kręgu zainteresowań znajdują się także techniki inwazyjnego 
leczenia bólu (tzw. blokady), w których często stosowane są leki znieczule-
nia miejscowego (LZM). Chociaż celem wykonywania blokad jest zniesie-
nie/zmniejszenie bólu, to obok czucia bólu znoszone są również wszystkie 
inne rodzaje czucia w  obszarze unerwienia zablokowanych splotów lub 
pni nerwowych. Blokady mogą być pomocne w potwierdzeniu stawianej 
diagnozy, niemniej jednak powinno się je stosować po ustaleniu precyzyj-
nego rozpoznania wstępnego. Nie powinny być jedynym sposobem lecze-
nia, lecz raczej metodą pozwalającą zmniejszyć dolegliwości chorego. Aby 
zmniejszyć natężenie bólu, blokadę można wykonać powtórnie, ale przed 
drugim lub trzecim wstrzyknięciem leku przeciwbólowego konieczna jest 
dokładna ocena stanu pacjenta. Blokady stanowią metodę uzupełniającą, 
która ułatwia realizację programu leczenia i  może pomóc uniknąć agre-
sywnej farmakoterapii. Lecznicze blokady są metodą ułatwiającą przejście 
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chorego przez fazę bólu i reakcji zapalnej oraz stwarzają szansę na wcze-
śniejsze podjęcie leczenia usprawniającego. Uważa się, że przeciwzapalne 
działanie leków znieczulenia miejscowego (LZM), podanych bezpośrednio 
w  bolesną okolicę, umożliwia zahamowanie rozwoju procesu nocycepcji 
(przewodzenia bólu), tym samym przyczyniając się do lepszego kontrolo-
wania doznań bólowych.

Podsumowanie

W leczeniu bólu u osób starszych jedynymi dostępnymi międzynaro-
dowymi wytycznymi są zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Geriatrycz-
nego (American Geriatrics Society – AGS) z 2009 r., w których zawarto kilka 
ważnych wskazówek:

– należy stosować najmniej inwazyjną drogę podania leku;
– gdy jest to możliwe, należy wybierać preparaty opioidowe o prze-

dłużonym uwalnianiu;
– należy włączać po jednym leku w małej dawce, którą następnie trze-

ba powoli zwiększać;
– należy pozostawić dostatecznie długie przerwy między włączaniem 

kolejnych leków, żeby umożliwić ocenę ich działania;
– leczenie powinno być stale monitorowane i modyfikowane w zależ-

ności od potrzeb, tak, by poprawić skuteczność i ograniczyć działa-
nia niepożądane;

– konieczna może być rotacja opioidowa, czyli zastępowanie jednych 
opioidów innymi.

W nawiązaniu do powyższych wytycznych, należy stwierdzić, że  tera-
pia multimodalna (zbilansowana) daje możliwość zwiększenia skuteczności 
w leczeniu bólu a także poprawy tolerancji i bezpieczeństwa leczenia w po-
równaniu z efektem uśmierzającym ból uzyskanym przy pomocy jednego 
leku. Łączne stosowanie paracetamolu i tramadolu ma racjonalne podsta-
wy, pozwalające uznać je za skuteczne i bezpieczne. Trwałe połączenie obu 
leków przeciwbólowych wykazuje synergistyczny (wzmacniający) efekt 
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znoszący ból. Wykazano wysoką skuteczność takiego połączenia w  lecze-
niu bólu ostrego lub/i  przewlekłego spowodowanego np. zaostrzeniem 
choroby zwyrodnieniowej stawów lub zmianami w okolicy dolnego odcin-
ka kręgosłupa. W świetle obaw o bezpieczeństwo leczenia bólu, związanych 
z  przedłużonym stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych 
(NLPZ), połączenie paracetamolu i  tramadolu, oprócz skuteczności w  le-
czeniu zespołów bólowych, odznacza  się również poprawą funkcjonowa-
nia pacjentów, tym samym wpływając na jakość ich życia. Niemniej jednak, 
w przypadku konieczności wzmocnienia działania przeciwbólowego, moż-
na włączyć NLPZ, dodatkowo poprawiając jakość analgezji.

Świadomość wielodyscyplinarnego postępowania w  leczeniu bólu 
przewlekłego pozwala na  najlepsze z  możliwych użycie znanych technik 
anestezjologicznych. Mogą one być pomocne w  diagnostyce i  leczeniu 
wielu kategorii bólu. Ze względu na działanie czynników psychologicznych 
oraz  efektu placebo, których wpływu nie można wykluczyć, pozytywny 
wynik blokady diagnostycznej należy oceniać bardzo ostrożnie, ponieważ 
prawdopodobieństwo wystąpienia efektu placebo jest większe po  zasto-
sowaniu wstrzyknięć (np. soli fizjologicznej). Powtarzalność uzyskanego 
efektu przeciwbólowego blokady diagnostycznej pozwala przypuszczać 
o ewentualnym sukcesie blokady terapeutycznej. 

Ciężar epidemii bólu przewlekłego, ujmowany w kategoriach ludzkie-
go cierpienia oraz kosztów ponoszonych przez społeczeństwo, jest bardzo 
dobrze znany profesjonalistom zajmującym się bólem przewlekłym. Jed-
nakże nie jest on powszechnie uznawany za istotny problem jednostkowy 
i społeczny. 

A przecież należy pamiętać, iż ból przewlekły trudno poddaje się trady-
cyjnym metodom leczenia. Rzadko też istnieje jedna przyczyna takich do-
legliwości, a skutkiem ubocznym bólu są pojawiające się problemy psycho-
logiczne, społeczne, duchowe, ekonomiczne. Mówi się wtedy o wtórnych 
skutkach choroby. Dlatego typowe metody leczenia, oparte na działaniach 
fizykalnych (osłuchiwanie, oglądanie, opukiwanie, obmacywanie –  pal-
pacja), mogłyby być nieskuteczne. O sukcesie w uśmierzeniu odczuwane-
go bólu decyduje postawa lekarza, właściwy dobór leków, odpowiednie 
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dawkowanie i  czas stosowania. Wymaga to podstawowych wiadomości 
o bólu oraz znajomości farmakodynamiki (oddziaływanie leku na organizm) 
i farmakokinetyki (oddziaływanie organizmu na lek) podawanych prepara-
tów. Duże znaczenie w leczeniu bólu przewlekłego mają czynniki genetycz-
ne, determinujące cechy indywidualne osoby i  biochemię bólu (zdolność 
osoby do radzenia sobie z bólem, tzw. odporność na ból).

Istotnym jest, by pamiętać również, iż przewlekły i nawracający ból sta-
nowi odrębny problem zdrowotny, „chorobę samą w  sobie”, którą należy 
zwalczać wszelkimi dostępnymi współczesnej medycynie metodami. 
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NOWOTWORY W WIEKu PODESZłYM

Każdego roku, na całym świecie, u ponad 10 milionów ludzi rozpozna-
je  się chorobę nowotworową. W  Polsce co  roku z  powodu nowotworów 
umiera około 90 tys. osób. Ból towarzyszący chorobie nowotworowej jest 
wciąż poważnym problemem, chociaż nie dotyczy każdego pacjenta z tym 
rozpoznaniem. W  przybliżeniu, jedna trzecia pacjentów, u  których rozpo-
częto leczenie nowotworu i dwie trzecie z zaawansowanym nowotworem 
złośliwym doświadcza bólu. 

Konsekwencjami nieuśmierzonego bólu są liczne spustoszenia organi-
zmu, jak również postępujące zmniejszanie sprawności codziennego funk-
cjonowania i wykonywania podstawowych czynności. Pojawia się społecz-
na izolacja, cierpienie emocjonalne czy duchowe. W  wielu przypadkach, 
nieleczony ból nowotworowy może doprowadzić pacjenta do zaprzestania 
potencjalnie skutecznego leczenia nowotworu, ostatecznie wywierając 
wpływ na jego czas przeżycia. Chorzy bardziej obawiają się bólu i cierpienia 
niż samej śmierci. Najbliżsi także cierpią, będąc świadkami bólu i udręki do-
świadczanej przez ukochane osoby.

Wielu pracowników ochrony zdrowia stereotypowo wiąże starość 
ze złym stanem zdrowia i kiepskim rokowaniem na przyszłość, zaburzenia-
mi funkcji poznawczych, obniżoną jakością życia, ograniczoną oczekiwa-
ną długością życia i zmniejszeniem wartości społecznej. W związku z tym, 
u osób starszych wykonuje się mniej badań przesiewowych w kierunku wy-
stępowania nowotworów, rzadziej określa się stopień zaawansowania roz-
poznanego nowotworu, stosuje mniej agresywne leczenie, a nawet często 
wcale nie podejmuje się terapii.

Nie wiadomo, czy zwiększona zachorowalność na nowotwory u osób 
w wieku podeszłym wynika ze zmian biologicznych związanych z procesami 
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starzenia się, czy też raczej jest efektem przedłużonego oddziaływania 
na ich organizm czynników rakotwórczych (karcynogenów). Obie te teorie 
znajdują potwierdzenie w praktyce medycznej. Często zmiany w układzie 
odpornościowym prowadzą do zmniejszenia zdolności organizmu do wcze-
snego rozpoznania i  niszczenia zmutowanych komórek nowotworowych. 
Osłabione funkcje immunologiczne (obronne) organizmu mogą narażać 
osoby starsze na  ryzyko zakażeń wirusowych prowadzących do  rozwoju 
nowotworów, np. mięsaka Kaposiego czy chłoniaków. Niektóre nowotwory 
(np. żołądka, płuc, skóry, jelita grubego) są niewątpliwie związane z długo-
trwałym wystawieniem organizmu na  oddziaływanie karcynogenów. Wy-
stępowanie tych nowotworów w populacji ludzi starszych jest ściśle związa-
ne z czasem trwania i stopniem narażenia na wpływ substancji toksycznych. 

Ponadto osoby starsze mogą wiązać objawy nowotworu z procesem 
starzenia się, opóźniając wizytę u  lekarza i  postawienie diagnozy. Jed-
nocześnie zdarza się, że kiedy pacjent w podeszłym wieku szuka porady 
lekarskiej, lekarze mają tendencję do  mniej intensywnego poszukiwania 
rozpoznania niż u osoby młodszej. Tak więc, chociażby z  tych powodów, 
wyższa śmiertelność wśród osób starszych nie jest zaskakująca. Badania 
przesiewowe w kierunku nowotworów powinny być wykonywane zgodnie 
z wytycznymi podanymi w tabeli 12. 

Tabela 12. Zalecenia Amerykańskiego Stowarzyszenia Walki z Rakiem  

(American Cancer Society) dotyczące wczesnego wykrywania nowotworów 

u osób bez objawów choroby

Postępowanie Płeć Wiek Częstość

1 2 3 4
Sigmoidoskopia – badanie 
endoskopowe ostatnich 
60–80 cm jelita grubego 
(preferowane użycie głębo-
kiego instrumentu)

mężczyźni, 
kobiety

50 lat i więcej co 3–5 lat

Badanie kału na krew uta-
joną 

mężczyźni, 
kobiety

50 lat i więcej co roku

Badanie palcem per rectum 
(przez odbyt)

mężczyźni, 
kobiety

40 lat i więcej co roku
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1 2 3 4
Badanie gruczołu krokowe-
go*

mężczyźni 50 lat i więcej co roku

Badanie cytologiczne wy-
mazu z szyjki macicy (test 
Papanicolau)

kobiety

wszystkie kobiety, które są lub były seksualnie ak-
tywne lub osiągnęły 18 r.ż., powinny co roku mieć 
wykonany test Papanicolau wraz z badaniem 
ginekologicznym; jeśli wyniki kolejnych trzech lub 
więcej badań są w normie, test Papanicolau może 
być wykonywany rzadziej 

Badanie ginekologiczne kobiety

18–40 r.ż.

powyżej 40 r.ż.

co 1–3 lata wymaz z te-
stem Papanicolau;

co roku

Biopsja endometrium (wyły-
żeczkowanie jamy macicy)

kobiety
w okresie menopauzy, 
jeżeli dotyczy grup 
ryzyka**

w okresie menopauzy 
i później

Samodzielne badanie piersi kobiety 20 lat i więcej co miesiąc

Badanie palpacyjne piersi kobiety
20–40 r.ż.
powyżej 40 r.ż.

co 3 lata
co roku

Mamografia *** kobiety
40–49 r.ż.
powyżej 50 r.ż.

co 1–2 lata
co roku

Poradnictwo zdrowotne 
i kontrolne badania lekarskie 
w kierunku nowotworu ****

mężczyźni, 
kobiety

powyżej 20 r.ż.
powyżej 40 r.ż.

co 3 lata
co roku

* U mężczyzn w wieku 40 lat i więcej powinno się przeprowadzać badanie palpacyjne per 
rectum i oznaczać stężenie swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy. Jeśli wynik 
któregoś z tych badań jest nieprawidłowy, należy rozważyć dalszą diagnostykę.

** W  wywiadzie: niepłodność, otyłość, brak owulacji, nieprawidłowe krwawienia maciczne, 
terapia estrogenowa nieuzupełniona progestagenami lub leczenie tamoksyfenem. 

*** Skrining mammograficzny (mammograficzne badania przesiewowe) u kobiety powinno się 
rozpocząć przed 40 r.ż.

**** Należy uwzględniać badanie w kierunku nowotworów: tarczycy, jąder, prostaty, jajników, 
układu chłonnego, jamy brzusznej i skóry.

Wg American Cancer Society, Cancer Facts & Figures – 1993. 

Podstawą decyzji diagnostycznych i terapeutycznych odnoszących się 
do choroby nowotworowej nie powinien być wyłącznie wiek danej osoby. 
Powinno się brać pod uwagę również, związane z procesem starzenia się, 
osłabienie czynności takich narządów jak np. nerek, płuc i  układu immu-
nologicznego oraz zdolność pacjenta do tolerowania zabiegów i leczenia. 
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W schematach leczenia i dawkowania leków powinno się brać pod uwagę 
nie tylko wiek, ale także fizjologię, stan zdrowia i życzenia chorego. 

Podsumowując, osoby w wieku starszym są leczone rzadziej niż ludzie 
młodsi i często mniej intensywnie. Jedną z przyczyn jest potencjalne ryzyko 
związane z leczeniem, zdarza się również, że starsi pacjenci niechętnie pod-
dają się rygorom leczenia. Dlatego też istnieje potrzeba badań podstawo-
wych i klinicznych nad nowotworami u osób w wieku senioralnym, w celu 
lepszego rozpoznania tego zagadnienia oraz by dostosować praktykę lekar-
ską do stwierdzonych potrzeb. 

Inną przyczyną wysokiej umieralności osób w podeszłym wieku na cho-
roby nowotworowe jest fakt, że starsi pacjenci mogą odmawiać zabiegów 
diagnostycznych czy terapeutycznych, ponieważ nie rozumieją postępu 
w medycynie i uważają, że choroba nowotworowa jest nieuleczalna. Nie-
kiedy jednak decyzja, żeby powstrzymać  się od  leczenia lub zaakcepto-
wać leczenie mniej agresywne, jest słuszna. Pacjenci i ich rodziny powinni 
otrzymać szczegółowe wyjaśnienie dotyczące ryzyka i korzyści płynących 
z  leczenia wraz z poradą o programach wspierających, do których należą 
poradnictwo rodzinne, grupy wsparcia i świadczenia lecznicze w domu pa-
cjenta lub w hospicjum.
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ZWALCZANIE BÓLu 
JAKO PRAWO CZłOWIEKA

U podstaw leczenia bólu leży koncepcja promująca uśmierzanie bólu 
jako istotny problem zdrowia publicznego. Ból nowotworowy i nienowotwo-
rowy, zarówno ostry, jak i przewlekły, jest często niedostatecznie zwalczany 
z powodów kulturowych, edukacyjnych, politycznych czy organizacyjnych. 
Warto więc zadać pytanie, czy zwalczanie bólu można propagować jako pod-
stawowe prawo człowieka, w oparciu o dobrą praktykę kliniczną i etyczną. 

U podłoża powstawania prawa do właściwego leczenia bólu leżą dwa 
kluczowe czynniki. Pierwszym jest gromadzenie dowodów naukowych, 
że gdy ból jest właściwie leczony, może być opanowany. Drugim są już ist-
niejące ogólne przepisy prawne, począwszy od międzynarodowych praw 
człowieka, poprzez wzrost znaczenia praw konsumenckich, praw dla grup 
mniejszości narodowych, aż po promowanie indywidualizmu itp. Trudno 
jest formułować prawo, którego istota nie jest dokładnie sprecyzowana. 
Ale czy w  praktyce medycznej nie twierdzi się, że  pacjenci mają prawo 
do leczenia bólu stosownie do wiedzy klinicznej, moralnego przekonania 
lub ustaw prawnych? 

Podstawowe prawa człowieka zawarte są w międzynarodowych umo-
wach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do najważniejszych z nich nale-
żą Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Universal Declaration of Human 
Rights – 1948 r.), Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych (In-
ternational Covenant on Civil and Political Rights – 1966 r.) i Międzynarodowy 
Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (International Cove-
nant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR, 1966 r.). 
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Jedna z ustaw tego Paktu (ICESCR) jasno określa prawo „każdego do ko-
rzystania z  najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia fizycznego i  psy-
chicznego”. Pakt zobowiązuje jego sygnatariuszy do zapewnienia dostęp-
nych środków, które to gwarantują, ale nie zawiera żadnego wyraźnego 
przepisu, na podstawie którego można by nieść ulgę w bólu. Niemniej jed-
nak można by uznać, że prawo do niesienia ulgi w bólu może być domyśl-
nie zawarte w prawie do zdrowia. Pojęcie zdrowia było definiowane przez 
różne organizacje międzynarodowe. W 1949 r. dekret Światowej Organiza-
cji Zdrowia (WHO) zdefiniował zdrowie jako „stan całkowitego fizycznego, 
umysłowego i  społecznego dobrostanu, a nie tylko nieobecność choroby 
lub kalectwa”. W myśl tej definicji niesienie ulgi w bólu wydaje się być kwe-
stią oczywistą i nie ma potrzeby, by wymagało oddzielnego podkreślenia. 

Przy założeniu, że ulga w bólu jest rozumiana jako powszechne prawo 
„do najwyższych osiągalnych standardów zdrowia”, powstają dwa pytania. 
Po pierwsze, czy można, cytując ICESCR, udowodnić, że prawo do niesienia 
ulgi w bólu nie jest przestrzegane? Po drugie, czy i jakimi środkami dyspo-
nuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, by nakłonić służbę zdrowia da-
nego kraju do zapewnienia stosownego leczenia bólu?

Nie ma żadnego bezpośredniego mechanizmu egzekwowania praw 
zawartych w  ICESCR. Międzynarodowa społeczność ocenia zgodność 
z konwencją poprzez analizę sprawozdań przedłożonych przez każdy kraj 
do Komisji ds. Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych. Po-
szczególne kraje są zobligowane do przedstawienia problemów, które na-
potykają w spełnianiu warunków konwencji, włączając „sprzeczne z postę-
pem, daremne aspiracje i trudności”. Szczególne znaczenie ma uzyskiwanie 
odpowiednich informacji statystycznych. Komisja jest zainteresowana da-
nymi odnośnie do leczenia bólu ostrego i przewlekłego, jak też możliwościa-
mi zwalczania bólu w ośrodkach wiejskich i mniejszych miejscowościach, 
w  tym również związanymi z  regulacjami prawnymi odnośnie dostępno-
ści opioidów. Komisja, w swoim Ogólnym Komentarzu nr 14, z roku 2000, 
stwierdza, że kraje sygnatariusze mają określone „podstawowe obowiązki” 
w ochronie zdrowia, które powinny realizować, nie zważając na środki. Obo-
wiązki te polegają na tym, by zapewnić dostęp do obiektów świadczących 
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usługi zdrowotne, artykułów i usług na równych prawach, zagwarantować 
dostępność podstawowych leków przeciwbólowych wg zasad propono-
wanych przez WHO oraz przyjąć i wprowadzić w życie narodową strategię 
zdrowia publicznego. W kontekście leczenia bólu, ta autorytatywna inter-
pretacja wydaje się zobowiązywać sygnatariuszy Paktu do zapewnienia do-
stępu do  leków uśmierzających ból, włączając w  to opioidy (morfina jest 
zaklasyfikowana przez WHO jako podstawowy lek przeciwbólowy), by za-
pewnić wszystkim ludziom leczenie bólu na równych prawach, i by włączyć 
leczenie bólu do strategii zdrowia publicznego56. 

W oparciu o  prawa międzynarodowe, klauzula właściwego leczenia 
bólu jest uwzględniana w wewnętrznych aktach prawnych poszczególnych 
krajów. Konstytucje wielu krajów gwarantują obywatelom prawo do  za-
pewnienia odpowiedniej opieki medycznej. Natomiast żadna konstytucja 
nie mówi wyraźnie o prawie do łagodzenia cierpienia, jakim jest ból. Stąd 
też podmioty, szczególnie stowarzyszenia lub organizacje pozarządowe, 
które zauważą nieprawidłowości w tym obszarze, nie mogą złożyć bezpo-
średniej skargi do  organizacji międzynarodowych, że  leczenie bólu w  ich 
kraju jest nieodpowiednie. Mogą jednak przedłożyć konkretną informację 
o tych zaniedbaniach. 

Uznanie ogólnego prawa do leczenia bólu można wyraźne wzmocnić 
poprzez inicjatywę krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń leczenia 
bólu i  opieki paliatywnej przedstawiając Komisji znaczącą, kluczową rolę 
leczenia bólu w osiągnięciu ogólnego zdrowia. Jest to pośredni sposób wy-
wierania moralnego nacisku na rządy poszczególnych krajów, aby można 
było realizować podstawowe potrzeby leczenia bólu.

W ostatnich latach organizacje zajmujące  się leczeniem bólu wydały 
zalecenia lub wytyczne dotyczące leczenia bólu. Większość z nich jest zgod-
na co do tego, że pacjent powinien uzyskać właściwą ulgę w bólu, jak też 
że ma do tego prawo. Takie podejście daje pacjentowi możliwość określenia 
i  wyrażenia dolegliwości bólowych, które odczuwa, po  to, by zostały one 
należycie ocenione, zdiagnozowane, a  następnie właściwie leczone przez 
specjalistów zajmujących się leczeniem bólu. 

56 www.unic.un.org.pl/incb/2003.5.php; odczyt: maj 2003 r.
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Nie ma żadnego pojedynczego, uniwersalnego „prawa” mówiące-
go o  niesieniu ulgi w  bólu. Zamiast tego, jest zbiór „praw” nakazujących, 
zgodnie z prawem, uśmierzać ból u każdego człowieka, który go odczuwa. 
Głoszenie prawa do ulgi w bólu już istnieje, ale pojawiła się również idea 
stworzenia jednej strategii, określającej ogólnoświatowe i jednolite zasady 
leczenia bólu. Jednakże przejście od  powszechnego dążenia do  niesienia 
ulgi w bólu jako pragnienia gwarantowanego prawem, do przyszłości, gdzie 
ulga w bólu będzie powszechną rzeczywistością, będzie wymagać dużego 
wysiłku i zaangażowania. 

Idea powszechnego leczenia bólu pozostanie niekompletna tak długo, 
jak długo nie nastąpi zmniejszenie prawnych i systemowych barier regula-
cyjnych, które w wielu krajach ograniczają dostępność do opioidów i pod-
noszą koszt leczenia przeciwbólowego.
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BÓL PO STRACIE BLISKIEJ OSOBY 
– SPOSOBY PRZEŻYWANIA, fAZY 
REAKCJI, SPOSOBY RADZENIA SOBIE 
ZE STRATą

Gdy kogoś tracimy, pojawia  się uczucie smutku, żalu, pustki, czuje-
my, że  zostaliśmy pozbawieni czegoś bardzo istotnego. Gdy umiera bli-
ska osoba, wiemy, że jest to stan nieodwracalny wobec którego jesteśmy 
bezsilni, mamy prawo do smutku, żalu, ponieważ czujemy się opuszczeni 
i osieroceni. 

Żałoba nie jest chorobą, to naturalny stan w  sytuacji straty, jednakże 
wpływa ona na sposób naszego funkcjonowania i wymaga dużego wysiłku, 
aby zaakceptować zaistniałe okoliczności. Czasami jednak reakcja żałoby 
jest zbyt silna czy zbyt długa – wówczas rozpoznaje się ją jako zaburzenie 
psychiczne. Kiedy zaczyna się depresja? Może to ocenić lekarz psychiatra. 
W tabeli 13 przedstawiono różnice pomiędzy naturalną reakcją żałoby a de-
presją. 

Tabela 13. Różnice pomiędzy reakcją żałoby a depresją

Żałoba Depresja

1 2

Prawidłowa identyfikacja ze zmarłym, nie-
znaczna ambiwalencja wobec zmarłego

Nadmierna identyfikacja ze zmarłym, narasta-
jącą ambiwalencja i nieuświadomiona złość 
na zmarłego

Płacz, utrata masy ciała, osłabienie popędu 
seksualnego, wycofanie, bezsenność, drażli-
wość, osłabienie koncentracji i uwagi

Objawy są podobne
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Tabela 13. (cd.)

1 2

Myśli samobójcze występują rzadko Często występują myśli samobójcze

Poczucie winy odnosi się jedynie do własnego 
postępowania z osobą zmarłą, nie ma poczu-
cie bezwartościowości

Poczucie winy odnosi się do wszystkich sfer 
życia, utrzymuje się przekonanie, że jest się 
osobą bezwartościową lub złą

Wywoływanie u innych współczucia i sympatii Udzielane wsparcie wywołuje irytację

Objawy ustępują wraz z upływem czasu zwy-
kle po 6–12 miesiącach

Objawy nie ustępują, mogą się utrzymywać 
przez lata

Podatność na choroby somatyczne Podatność na choroby somatyczne

Dobra reakcja na wsparcie i kontakty spo-
łeczne

Brak reakcji na wsparcie, unikanie kontaktów 
społecznych

Leki przeciwdepresyjne są nieskuteczne Leki przeciwdepresyjne są skuteczne

Nieprawidłowa reakcja żałoby została zakwalifikowana do  zaburzeń 
adaptacyjnych, oznacza to, że rozpoznaje się ją nie tylko na podstawie kry-
teriów i przebiegu, ale także na podstawie czynników przyczynowych: wy-
jątkowo stresującego wydarzenia życiowego albo istotnej zmiany życiowej, 
prowadzących do pojawienia się stałych nieprzyjemnych okoliczności. 

Zaburzenie adaptacyjne to „stan subiektywnego distresu57 i  zaburzeń 
emocjonalnych zwykle przeszkadzający w  społecznym funkcjonowaniu 
i  działaniu, pojawiający  się w  okresie adaptacji do  istotnych zmian życio-
wych lub do  następstw stresującego wydarzenia życiowego (włączając 
wystąpienie poważnej choroby fizycznej lub zagrożenie nią). Czynnik stre-
sujący może zaburzać integralność społecznego usytuowania osoby (na-
stępstwa osierocenia lub separacji) lub szerszego systemu społecznego 
oparcia i systemu wartości (migracja, status uchodźcy). Czynnik stresujący 
może dotyczyć danej osoby lub też całej grupy albo społeczności. Indywi-
dualne predyspozycje lub wrażliwość odgrywają tu większą rolę w kształto-
waniu ryzyka wystąpienia i charakteru objawów niż w przypadku innych za-
burzeń. Zaburzenia zaczynają się zwykle w ciągu 1 miesiąca od wystąpienia 
stresującego wydarzenia, a czas trwania objawów nie przekracza zazwyczaj 
6 miesięcy. 

57 Distres – przykre, powodujące cierpienie i dyskomfort wydarzenie odczuwane przez człowieka. 
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Odczuwając smutek po stracie bliskiej osoby szukamy pomocy u leka-
rza rodzinnego czy psychiatry. Takich kontaktów wynikających z  powodu 
normalnej reakcji żałoby, właściwej dla danej kultury i danej osoby, która 
zazwyczaj nie przekracza 6 miesięcy, nie rozpoznaje się jako zaburzenia psy-
chicznego. Jednakże reakcje żałoby uważane, ze względu na swoją for-
mę lub treść, za nieprawidłowe, należy rozpoznawać jako zaburzenie 
adaptacyjne. Nasilone reakcje, trwające dłużej niż 6 miesięcy należy roz-
poznawać jako zaburzenie adaptacyjne – przedłużona reakcja depresyjna 
(F43.21).

Aby ocenić, czy reakcja żałoby przebiega nieprawidłowo i postawić wła-
ściwe rozpoznanie, należy bardzo starannie ocenić związek pomiędzy:

1. Formą, treścią i nasileniem występujących objawów;
2. Poprzedzającą historią życia i osobowością danej jednostki;
3. Wydarzeniem stresowym, sytuacją lub kryzysem życiowym. 
Obecność tego trzeciego czynnika należy ustalić w  sposób pewny, 

a przesłanki, że zaburzenie nie wystąpiłoby bez jego działania, powinny być 
dostateczne mocne. Kiedy czynnik stresowy jest stosunkowo słaby lub jeśli 
nie można wykazać między nim a reakcją żałoby związku czasowego (okres 
trwania krótszy niż 3 miesiące), nie można uznać żałoby za zaburzenie ada-
ptacyjne. 

Reakcja żałoby może przybierać różne formy:
– Krótka reakcja depresyjna (F43.2058): przemijający, łagodny stan 

depresyjny o czasie trwania nieprzekraczającym 1 miesiąca; 
– Reakcja depresyjna przedłużona (F43.21): łagodny stan depresyj-

ny występujący w reakcji na przedłużające się narażenie na streso-
wą sytuację, lecz o czasie trwania nieprzekraczającym 2 lat;

– Reakcja mieszana lękowo-depresyjna (F43.22): nasilone objawy 
zarówno lękowe, jak i depresyjne, których intensywność nie prze-
kracza jednak poziomu określonego dla zaburzenia lękowego i de-
presyjnego mieszanego;

58 Jest to kod schorzenia według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Proble-
mów Zdrowotnych ICD 10, opracowanej przez WHO. 
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– Zaburzenia adaptacyjne głównie z zaburzeniami innych emocji 
(F43.23): objawy obejmują zwykle kilka typów emocji takich jak: lęk, 
depresja, martwienie się, napięcie czy gniew. Objawy lęku i depresji 
nie spełniają kryteriów innych zaburzeń;

– Zaburzenia adaptacyjne głównie z  zaburzeniami zachowania 
(F43.24): głównym składnikiem zaburzeń jest zmiana zachowania 
prowadząca do zachowania agresywnego lub dyssocjalnego (anty-
społecznego); 

– Zaburzenia adaptacyjne z mieszanymi zaburzeniami zachowa-
nia i emocji (F43.25);

– Zaburzenie adaptacyjne z innymi określonymi objawami domi-
nującymi (F43.28). 

Smutek, żal, żałoba to określenia stosowane zamiennie, gdy chcemy 
opisać nasze uczucia związane ze stratą. Najczęściej myślimy o stracie bli-
skiej osoby, śmierci kogoś ukochanego, ale reakcja żałoby może wystąpić 
również z innych powodów takich jak:

1. Utrata kogoś kochanego w wyniku separacji, rozwodu, uwięzienia, 
wyjazdu;

2. Utrata przedmiotu, z którym jesteśmy silnie związani emocjonalnie 
np. utrata znacznego dobytku, cenionej pracy czy ważnej pozycji, 
przeprowadzka;

3. Utrata wymarzonego obiektu miłości np. obumarcie płodu, śmierć 
dziecka z wadami rozwojowymi;

4. Poczucie straty w następstwie urazu narcystycznego np. po ampu-
tacji, utrata części ciała po wypadku.

Przeżywanie żałoby, smutku po śmierci bliskiej osoby, jest opisywane 
na wiele sposobów. Wydaje się, że najbardziej wyraziste i właściwe są cha-
rakterystyki prezentujące różne etapy przechodzenia przez ten czas. Jedna 
z klasyfikacji żałoby mówi o pięciu etapach:

1. Stadium szoku i zaprzeczenia (pierwszy miesiąc);
2. Stadium fałszywej akceptacji bliskiej osoby (drugi miesiąc);
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3. Stadium pseudoorganizacji nowego życia (trzeci miesiąc);
4. Stadium depresji (do ósmego miesiąca);
5. Stadium reorganizacji (powyżej ósmego miesiąca).
Nie jest to jedyna klasyfikacja. Literatura przedmiotu podaje kilka kon-

cepcji dotyczących przebiegu żałoby, należą do nich:

Fazy reakcji żałoby wg J. Bowlby: 

– Faza 1 Odrętwienie lub protest. Uczucia żalu, lęku, złości. Może 
trwać kilka godzin, dni lub miesięcy;

– Faza 2 Tęsknota i przeżywanie straty. Świat wydaje się pusty i bez-
sensowny, ale poczucie własnej wartości pozostaje nienaruszone, 
zaabsorbowanie utraconą osobą, niepokój ruchowy, płaczliwość 
i złość. Może trwać kilka miesięcy lub lat;

– Faza 3 Dezorganizacja i rozpacz. Podejmowanie bezsensownych 
działań, stale utrzymujący  się niepokój, wzrost zaabsorbowania 
stanem somatycznym, wycofanie, introwersja (zamknięcie w sobie) 
i drażliwość, nawracające wspomnienia;

– Faza 4 Reorganizacja. Tworzenie nowych związków i celów. Smu-
tek ustępuje i jest zastępowany przez miłe wspomnienia.

Fazy reakcji żałoby wg C.m. Parker

– Faza 1 Alarm. Reakcja na stres, zmiany wegetatywne, np. wzrost ci-
śnienia krwi i przyśpieszenie akcji serca;

– Faza 2 Odrętwienie. Przeżywanie straty wydaje się niezbyt głębo-
kie, ale jest to forma ochrony przed cierpieniem;

– Faza 3 Tęsknota. Poszukiwanie lub przypominanie utraconej osoby. 
Podobna do fazy 2; 

– Faza 4 Depresja. Następuje utrata nadziei na przyszłość, pojawia się 
poczucie braku sensu życia, dochodzi do wycofania się z kontaktów 
z rodziną i znajomymi;

– Faza 5 Wyzdrowienie i reorganizacja. Uzmysłowienie sobie, że ży-
cie trwa nadal, ale zachodzi potrzeba dostosowania  się do  nowej 
sytuacji. 
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Fazy reakcji żałoby wg H. Alexander:

– Szok – może się wyrażać negowaniem zaistniałej sytuacji – niewiarą 
w to, co się wydarzyło lub odrętwieniem – brakiem czucia, nieumie-
jętnością działania; osierocony czuje  się tak, jakby ziemia usunęła 
mu się spod stóp; szokowi mogą towarzyszyć: skurcz żołądka, utrata 
apetytu, skłonność do irytacji, bóle głowy, brak koncentracji;

– Poszukiwanie – osierocony w pewien sposób zaczyna szukać zmar-
łej osoby, a ponieważ nie może jej znaleźć, cierpi, marnieje; rozumie, 
że  poszukiwania nie mają sensu, ale na  poziomie emocjonalnym 
pragnie dalszego poszukiwania; sprawia to, że „widzi” twarz ukocha-
nego zmarłego na ulicy, w tłumie, niekiedy to poszukiwanie polega 
na częstych powrotach na cmentarz; występuje również brak zain-
teresowania jedzeniem, pracą, rodziną;

– Gniew –  związany z  obwinianiem kogoś za  śmierć bliskiej osoby; 
pretensje do lekarzy, albo siebie samego o zaniedbania (że nie zro-
biło się wszystkiego, co było można), obwinianie Boga lub zmarłe-
go; śmierć bliskiej osoby zabiera poczucie bezpieczeństwa, a to pro-
wadzi do agresji i gniewu;

– Depresja – normalna reakcja na stratę, może być długotrwała; po-
jawia się, kiedy do człowieka dociera, co się stało, kiedy zaczyna ak-
ceptować śmierć bliskiej osoby; może się przejawiać w płaczu, nie-
ustannym zmęczeniu, bezsenności, braku koncentracji; często jest 
opisywana jako „świat bez kolorów”; jest to poważny stan, z którego 
nie zawsze da się wyjść o własnych siłach – czasem potrzeba pomo-
cy lekarza lub innego specjalisty;

– Postanowienie – etap, w którym do pewnego stopnia człowiek go-
dzi się z utratą, akceptuje ją i stara się dostosować do nowej sytuacji; 
mogą się pojawić nawroty żalu, ale też dobre wspomnienia związa-
ne ze zmarłym.

Fazy reakcji żałoby wg Kübler – Ross:

– równowaga (po usłyszeniu informacji o śmierci bliskiej osoby prze-
chodzi w kolejną fazę);
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– szok;
– zaprzeczanie – próba uniknięcia nieuniknionego;
– gniew – eksplozja emocji;
– targowanie się – bezskuteczne poszukiwanie jakiegoś rozwiązania;
– depresja (w  momencie ostatecznego uświadomienia sobie, tego, 

co nieuniknione);
– próbowanie – próba znalezienia realnego wyjścia z sytuacji;
– akceptacja (umożliwia znalezienie dalszej drogi funkcjonowania 

w nowej sytuacji).

Fazy reakcji żałoby wg V. Kasta:

– faza nieuznawania – pierwsze doświadczenie po stracie bliskiej 
osoby – zaprzeczenie, odrętwienie i obojętność; cechą charaktery-
styczną tej fazy jest ambiwalencja uczuć;

– faza intensywnych emocji –  dominują: gniew, smutek, strach, 
niepokój a  nawet radość; gniew związany jest z  poczuciem winy 
– żałobnik poszukuje winnego w swoim otoczeniu, ale także w so-
bie; radość wywołują wspomnienia dobrych chwil przeżywanych 
ze zmarłym;

– faza poszukiwania i oderwania – żałobnik dokonuje konfrontacji 
ze stratą, by w końcu móc ten stan zaakceptować; ten etap pozwala 
na „rozliczenie” się ze zmarłym i odnalezienie w sobie siły do dalsze-
go życia;

– faza nowego stosunku do siebie i świata – końcowy etap prze-
żywania żałoby; żałobnik znów zaczyna odczuwać radość życia, na-
wiązuje relacje z ludźmi.

Opisanie, jak możemy przeżywać żałobę, nie jest, jak widać, łatwe. Poja-
wiają się w nas różne odczucia i emocje zależne od naszej indywidualnej sy-
tuacji. Jednakże wszystkie schematy wskazują, że prawidłowo przebiegają-
cy proces żałoby kończy się pogodzeniem ze stratą i nauczeniem się, w jaki 
sposób żyć dalej. Jeśli tego nie jesteśmy w stanie osiągnąć, pojawia się nie-
prawidłowy sposób przeżywania żałoby. 
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Nieprawidłowe przeżywanie żałoby

Czynniki mogące przyczyniać się do nieprawidłowego przeżywania ża-
łoby:

– Samooskarżanie się po śmierci bliskiego; 
– Pragnienie własnej śmierci;
– Wysoki poziom żalu, tęsknoty;
– Wysoki poziom gniewu i złości;
– Krótka choroba żałobnika poprzedzająca śmierć bliskiej osoby;
– Niskie pochodzenie społeczne. 

Gdy cztery tygodnie po śmierci bliskiej osoby kilka wymie-
nionych czynników występuje jednocześnie, należy wdowie/
wdowcowi zalecić konsultację z psychologiem.

v	Niewłaściwie przeżywana żałoba to zablokowanie przeżywania 
żalu, osoba zaprzecza, że jest smutna, że nie potrafi żyć bez bliskiej 
osoby. Wyrazem tego może być podejmowanie nowych wyzwań 
np. założenie nowej rodziny, podjęcie dodatkowych zobowiązań, 
diametralna zmiana stylu życia. 

v	Innym niewłaściwym sposobem przeżywania żałoby jest opóźnie-
nie przeżywania żałoby, nieprawidłowa reakcja żałoby jest odro-
czona w czasie i pojawia się np. w rocznicę śmierci bliskiej osoby lub 
w związku z innymi wydarzeniami przypominającymi zmarłą osobę. 
Żałobnik nie okazuje swoich emocji, nie chce przyznać się do smut-
ku, żalu, złości czy bezsilności wobec zaistniałej sytuacji. W  sferze 
zachowania nieprawidłowa reakcja żałoby może manifestować się 
nadmierną aktywnością, zaś w sferze emocji nadmierną idealizacją 
zmarłego, wrogością czy wręcz agresją wobec osób i okoliczności 
związanych ze śmiercią. Gniew może być także skierowany na oso-
bę zmarłą, za opuszczenie, osamotnienie, za pozostawienie nieza-
pełnialnej pustki. 

v	Niewłaściwa reakcja żałoby to także wycofywanie  się z  kontak-
tów z  otoczeniem, zrywanie dotychczasowych relacji. Skrajną re-
akcją mogą być próby samobójcze jako wyraz chęci połączenia się 
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ze zmarłą osobą. U starszych osób próba samobójcza może polegać 
na  zaniechaniu przyjmowania leków, odmawianiu przyjmowania 
pokarmów czy płynów, rzadziej podejmują one bardziej gwałtowne 
działania np. powieszenie, przyjęcie leków. 

v	Wyrazem niewłaściwego przeżywania żałoby może być także za-
ostrzenie się istniejących już chorób somatycznych czy wręcz poja-
wienie się nowych dolegliwości. 

v	Gdy intensywność reakcji jest bardzo duża, może dojść do  prze-
rwania przeżywania żałoby, pojawia  się lęk przed dalszym do-
świadczaniem uczuć, a wszystkie emocje zostają zamienione na za-
maskowany żal bądź chorobę somatyczną. 

v	Nieprawidłowa reakcja żałoby może objawiać się także chroniczną 
żałobą. Człowiek nie jest w stanie pogodzić się z odejściem bliskiej 
osoby, czasami dom czy mieszkanie staje się sanktuarium zmarłego, 
nic nie wolno w nim zmienić, wszystko ma pozostać w stanie, jaki 
zostawiła osoba zmarła. Taka reakcja może być wynikiem choroby 
psychicznej np. depresji. 

v	W nieprawidłowej reakcji żałoby każda z faz może przebiegać nie-
prawidłowo – są one dłuższe, często ulegają utrwaleniu, nie docho-
dzi do  zakończenia procesu przeżywania. Taka sytuacja prowadzi 
do dezorganizacji życia. 

Kobiety i mężczyźni w odmienny sposób przeżywają żałobę 
związaną z utratą życiowego partnera/współmałżonka. 

Wdowa 

Kobieta w roli wdowy może odzwierciedlać tradycyjny wzorzec żony, 
który poprzez śmierć współmałżonka uległ załamaniu. Kobieta koncen-
truje  się wówczas na  przeszłości, idealizuje zmarłego –  są to zachowania 
utrudniające przeżycie żałoby. Istotnym czynnikiem w tej sytuacji staje się 
fakt posiadania przez wdowę środków utrzymania. Jeśli jest niezależna fi-
nansowo, rośnie prawdopodobieństwo, iż  będzie skupiała  się na  nowych 
obowiązkach, a zmarły nie stanie się centrum jej uwagi. Kobietom łatwiej 
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jest uzewnętrzniać emocje, istnieje bowiem społeczne przyzwolenie na ich 
płacz, gniew, rozżalenie. 

Silverman w przebiegu żałoby u wdów wyróżnia trzy stadia:
– Pierwsze to wstrząs, odrętwienie, niedowierzanie – odczucia te 

mają pomóc w  wejściu w  rolę wdowy, długość tego stanu zależy 
od faktu czy śmierć męża nastąpiła w wyniku nagłej czy długotrwa-
łej choroby. 

– Drugie stadium nazwane zostało „kurczeniem  się w  sobie” 
– wdowa ma poczucie utraty części siebie, co może przejawiać się 
brakiem apetytu, bezsennością lub, rzadziej, odwrotnie – nadmier-
nym apetytem i nadmierną sennością, może odczuwać zniecierpli-
wienie, niepokój, gniew, wyrzuty sumienia, niechęć do przebywa-
nia z ludźmi, ale i z samą sobą. Niektóre kobiety starają się być stale 
zmęczone w wyniku podejmowania różnorodnych rodzajów aktyw-
ności, ponieważ wówczas emocje nie są dla nich tak dokuczliwe. To 
stadium wymaga przeżycia uczucia żalu.

– Trzecie stadium nazwano akomodacją –  jest to odkrywanie no-
wych sposobów patrzenia na życie. Wdowa pozwala sobie na przy-
jemności, śmiech, ponownie korzysta z  życia bez poczucia winy, 
że  bez męża nie można cieszyć  się życiem czy też robić planów 
na przyszłość. 

Wdowiec 

Mężczyźni w  żałobie są bardziej powściągliwi w  ujawnianiu uczuć 
i  emocji. Zgodnie ze  stereotypem mają mężnie znosić przeciwności losu. 
Rzeczywistość jest jednak inna, mężczyźni podobnie jak kobiety odczu-
wają smutek, żal po stracie bliskiej osoby, czują się opuszczeni, nie wiedzą, 
w jaki sposób mają żyć samotnie dalej. Wdowcy jednak odmiennie niż ko-
biety manifestują swoją żałobę – częściej zgłaszają problemy somatyczne, 
trudniej jest im mówić o swoich emocjach. „Niemęskie” jest przyznanie się 
do trudności w prowadzeniu domu czy wychowywaniu dzieci. 

Badania pokazują, że wielu wdowców w wieku powyżej 65 lat, w okre-
sie żałoby umiera z  powodu urazów, nadużywania alkoholu lub chorób 
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związanych z  układem krążenia, młodsi cierpią z  powodu depresji, zabu-
rzeń lękowych czy niewydolności socjalnej. Gdy wdowiec pracuje zawodo-
wo, może przesadnie koncentrować się na pracy. W sytuacji, gdy nie radzi 
sobie ze smutkiem, częściej sięga po alkohol, leki, narkotyki, może również 
nadużywać różnych form zachowań seksualnych. Wdowcy częściej niż wdo-
wy ponownie wchodzą w związki, zwłaszcza gdy żona pełniła również rolę 
powiernika, przyjaciela, rekompensując nową relacją poczucie osamotnie-
nia. Wielu mężczyzn traktuje żałobę jako sytuację, w której coś się popsuło 
i należy podjąć jakieś działanie, by tę sytuację naprawić. Ponieważ nie jest to 
„zwykła naprawa”, wdowiec potrzebuje zachęty, wsparcia, a czasami wska-
zówek, jak ma sobie poradzić ze smutkiem. 

Pomimo indywidualnego sposobu przeżywania żałoby, wszyscy ludzie 
wykorzystują te same mechanizmy obronne osobowości –  w  ten sposób 
organizm pomaga nam przejść trudne momenty życia. 

W żałobie możemy obserwować:
1. Mechanizm zaprzeczania, który polega na  oddalaniu od  siebie 

realności śmierci bliskiej osoby, braku wewnętrznej zgody na  jej 
śmierć; w skrajnych wypadkach mogą pojawiać się złudzenia wzro-
kowe lub halucynacje, gdy żałobnik widzi zmarłą osobę; 

2. Mechanizm identyfikacji polegający na  przejmowaniu zacho-
wań, zwyczajów osoby zmarłej; żałobnik zaczyna ubierać się w sty-
lu zmarłego, używać takich samych powiedzeń, a  nawet uskarżać 
na te same dolegliwości;

3. Mechanizm ucieczki, który polega na  odizolowaniu się; żałobnik 
uważa, że jest niegodny, by spotykać się z  ludźmi, czuje się winny 
śmierci bliskiego i nie może spojrzeć innym w oczy; ucieczka może 
także wiązać  się z  próbami samobójczymi jako wyrazem zwróce-
nia się przeciwko sobie;

4. Mechanizm projekcji polegający na  przypisywaniu zmarłemu 
swoich emocji, przypisywaniu zmarłemu złych intencji – „zmarł mi 
na złość, a ja muszę teraz cierpieć”;
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5. Mechanizm somatyzacji, który polega na zamianie cierpienia psy-
chicznego na cierpienie fizyczne;

6. Reakcje upozorowane polegające na  nieautentycznie pozytyw-
nym podejściu do śmierci jak np. pochwalne nekrologii, budowanie 
monumentalnych grobowców, idealizowanie osoby zmarłej. 

Pomoc psychologiczna polega na zmianie nieprawidłowych mechani-
zmów obronnych na inne, nieszkodzące osobie pogrążonej w żałobie. 

Żałoba jest zawsze trudnym okresem, ale są rzeczy, które mogą po-
móc przejść przez ten proces. Należy skupiać się przede wszystkim na tych 
czynnościach, które pozwolą łatwiej poradzić sobie ze  stratą. Uważa się, 
że w takiej sytuacji pomocna jest rozmowa, która umożliwia „wyrzucenie 
z  siebie” negatywnych emocji i  przeżyć. „Duszenie” uczuć w  sobie może 
przyczynić  się do  wystąpienia nieprawidłowości w  procesie przeżywania 
żałoby. 

Wsparcie, którego oczekuje osoba pogrążona w żałobie, jest oferowa-
ne przede wszystkim przez rodzinę, znajomych, ale wsparcia szukać można 
także u przewodników duchowych lub też w społeczności lokalnej. Warto 
porozmawiać o swoich odczuciach. Są osoby, które wolą rozmawiać na ten 
temat z kimś spoza rodziny, ponieważ czasem łatwiej jest opowiadać o swo-
im smutku obcej osobie. Kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowot-
nej może być również dobrym początkiem. W tym okresie żałobnik może 
stać się bardziej podatny na choroby. Należy dobrze się odżywiać, wypoczy-
wać i dbać o siebie. Należy pamiętać o własnym zdrowiu. Jeśli pojawią się 
problemy ze zdrowiem, trzeba skonsultować się z lekarzem, nie należy tego 
odkładać na później. W okresie żałoby nie należy podejmować ważnych de-
cyzji pochopnie np. o przeprowadzce lub pozbyciu się jakiś rzeczy. Lepiej 
oswoić się najpierw z myślą o śmierci bliskiego. Szczególne daty, np. urodzi-
ny czy rocznice, mogą przywoływać emocje. Być może zaplanowanie, w jaki 
sposób chciałoby się obchodzić te okazje, okaże się pomocne.

Poniżej przedstawiona została propozycja zasad pomocnych podczas 
przechodzenia przez etap żałoby. 
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Zasady postępowania wobec osób w żałobie:
1. Należy zachęcać je do uzewnętrzniania uczuć. Pozwolić rozmawiać 

o  ukochanych osobach. Pomocne może być wspominanie miłych 
zdarzeń związanych ze zmarłym.

2. Nie należy zabraniać płaczu czy okazywania złości.
3. Należy rozmawiać z osobą pogrążoną w smutku w małej grupie lu-

dzi, którzy znali zmarłego.
4. Nie zaleca się wypisywania leków przeciwlękowych i przeciwdepre-

syjnych. W sytuacji, gdy pojawia się niepokój, lepiej rozmawiać i po-
zwolić mówić, niż podawać tabletkę. Czasami, przy dużym poziomie 
napięcia, można rozważyć podanie leku, ale zawsze pod kontrolą le-
karską. Nigdy nie należy sięgać po tabletki na własną rękę. 

5. U osoby pogrążonej w żałobie lepsze są wizyty częstsze i krótsze niż 
rzadsze i dłuższe. 

6. Reakcja żałoby może być odroczona, tj. wystąpić jakiś czas po śmier-
ci ukochanej osoby, może przejawiać się zaburzeniami zachowania, 
pobudzeniem, chwiejnością emocjonalną lub nadużywaniem al-
koholu czy substancji psychoaktywnych. Taka reakcja może poja-
wić się w rocznicę śmierci ukochanej osoby.

7. Należy uwzględnić, że osoba po samobójczej śmierci osoby bliskiej 
może nie ujawniać uczuć, obawiając się negatywnej oceny otocze-
nia.

8. Reakcja żałoby może nastąpić z wyprzedzeniem i tym samym łago-
dzić jej objawy w chwili wystąpienia straty.

Rola lekarza rodzinnego 

Osoba, która straciła kogoś bliskiego, poszukuje wsparcia i  pomocy. 
Pierwsze kroki zazwyczaj kieruje do członków rodziny, jednakże gdy poja-
wiają się jakieś dolegliwości, zwłaszcza bólowe, udaje się do swojego lekarza. 
Dla osób samotnych lekarz może być najbliższym powiernikiem i jedynym 
wsparciem. Wczesne wykrycie objawów niedomagania pozwoli zapobiec 
kryzysom zdrowotnym, a zapewnienie właściwej opieki w chorobie pomoże 
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przejść okres żałoby. Dobra znajomość pacjenta, jego rodziny i problemów 
zdrowotnych ułatwi działanie lekarzowi. Lekarz jest w  stanie zauważyć 
niepokojące objawy czy nietypowe zachowania. Szczególnym sygnałem, 
zwiastującym możliwość podjęcia przez żałobnika działań zagrażających 
jego zdrowiu czy życiu, powinny być dla  lekarza pojawiające się w wypo-
wiedziach osoby przeżywającej żałobę pytania o  sens dalszego życia czy 
też rozważania o  chęci dołączenia do  zmarłego. Konieczna jest wówczas 
konsultacja ze specjalistą, a lekarz rodzinny powinien wesprzeć swym auto-
rytetem bliskich, gdy pacjent odmawia wizyty u psychiatry. 

Zasady wsparcia osób w żałobie przez lekarza rodzinnego:
1. Należy osobę będącą w  żałobie zachęcać do  rozmowy o  przyczy-

nach czy okolicznościach śmierci bliskiego, o pogrzebie – to pomoże 
osobie w żałobie w uświadomieniu sobie poniesionej straty. Lekarz 
powinien zachęcić do rozmowy, a następnie słuchać, nie przerywa-
jąc i nie zmuszając do mówienia. 

2. Należy pomóc w  zaakceptowaniu i  przeżywaniu bólu po  stracie 
bliskiego, w  wyrażaniu tzw. problematycznych uczuć takich jak 
złość, poczucie winy, niepokój, bezradność. Należy zwrócić uwagę 
na złość – jeżeli pacjent ją odczuwa, należy pomóc w jej uwolnieniu, 
aby nie została skierowana na inne osoby, podczas gdy jej adresa-
tem jest zmarły. Zapytany wprost o odczuwanie złości pacjent może 
zaprzeczać. Bardziej celowe w tej sytuacji będzie pytanie: „Za czym, 
co  jest związane ze zmarłym, tęsknisz, a za czym nie?”. Lekarz po-
winien także dopytać, czy pacjent miewa myśli samobójcze będące 
realizacją potrzeby bycia ze zmarłym. 

3. Należy pomóc w nauce życia bez zmarłego, poprzez analizę ról, ja-
kie odgrywał zmarły lub decyzji, jakie podejmował. Po śmierci bli-
skiego, osoba w żałobie może przejąć część tych ról, może samo-
dzielnie podejmować decyzje, musi też wprowadzić własne zasady, 
chociaż mogą być one oparte o zasady stosowane przez zmarłego. 
Szczególne miejsce w omawianiu straty bliskiego i jego ról zajmuje 
utrata partnera seksualnego –  jest to ważne bez względu na wiek 
żałobnika.
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4. Należy pomóc pacjentowi w  emocjonalnym zdystansowaniu się, 
nieoznaczającym jednak zapomnienia zmarłego.

5. Posługując  się własnym autorytetem, należy pacjenta zapewnić, 
że  przeżycie żalu, żałoby, smutku wymaga czasu, poinformować, 
że mogą pojawić się chwile, kiedy te emocje szczególnie się nasilą. 

6. Wykorzystując swoją wiedzę, lekarz powinien zapewnić, że  róż-
ne emocje czy reakcje są normalne, a pacjenci odczuwający je nie 
„oszaleli”.

7. Należy pomóc pacjentowi zaakceptować indywidualność przeży-
wania żałoby, podkreślając, że jest to proces jedyny i niepowtarzal-
ny. 

8. Należy zapewnić dostępność wsparcia ze  strony własnej i  odpo-
wiednich służb.

9. Należy zapytać pacjenta, w jaki sposób w przeszłości, przed śmiercią 
bliskiego, radził sobie w trudnych sytuacjach, czy w celu poprawy 
nastroju sięgał po różne używki takie jak papierosy, alkohol, narko-
tyki. Osobę w żałobie należy poinformować, że używki najczęściej 
pogłębiają negatywne emocje i nie ułatwiają powrotu do normal-
nego życia.

10. Zadaniem lekarza jest identyfikacja zachowań patologicznych. Po-
winien uzyskać od  pacjenta informację, czy jego obecna reakcja 
na stratę jest podobna do tej z przeszłości.

Rodzina jako grupa w procesie żałoby

Strata bliskiej osoby to nie tylko strata indywidualna, to także zmiany 
w grupie, jaką jest rodzina. Bliscy muszą poradzić sobie z żalem i stratą i na 
nowo stworzyć zasady funkcjonowania. To, w jaki sposób poradzimy sobie 
ze śmiercią bliskiej osoby zależy od okoliczności jej odejścia, sposobu po-
wiadomienia o śmierci. W  literaturze (Arndt i Gruber) wyróżniono trzy ro-
dzaje zadań dla rodziny będącej w żałobie: 

1. Poradzenie sobie każdego z członków rodziny z osobistymi więzia-
mi, jakie łączyły go ze zmarłym;
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2. Modyfikacja struktury rodziny, nowy podział obowiązków i przeję-
cie ról dotychczas zarezerwowanych dla zmarłego;

3. Nawiązanie nowych relacji z otoczeniem, ale już bez zmarłego. 

Śmierć małżonka jest traktowana jako strata, zmiana, wywołująca naj-
większe szkody psychofizyczne. Oznacza przecież utratę towarzysza życia 
i wymusza zmianę dotychczasowego sposobu funkcjonowania, na co nie 
wszyscy są gotowi. Powszechnie panuje przekonanie, iż rozpoczynanie ży-
cia „od nowa” po zakończeniu wieloletniego związku z powodu śmierci jed-
nego ze współmałżonków, jest bardzo trudne, co znajduje potwierdzenie 
również w badaniach naukowych. Cechami wdowieństwa są osamotnienie 
i poczucie izolacji, jeśli ten proces trwa dłużej dochodzi również do zmiany 
pozycji towarzyskiej. 

Małżeństwo jest z reguły postrzegane nie jako relacja dwóch indywidu-
alności – męża i żony, ale jako całość. Po śmierci jednego ze współmałżon-
ków, otoczenie nadal myśli i ocenia tę drugą osobę przez pryzmat związku, 
w którym pozostawała. W pierwszych miesiącach żałoby nie należy nakła-
niać do szybkiej zmiany, należy dać osobie opuszczonej czas, powinna ona 
unikać podejmowania ważnych, przełomowych decyzji, można zachęcać 
ją do  zajmowania  się codziennymi obowiązkami czy też kontynuowania 
posiadanego hobby, lecz bez wywierania zbytniej presji. Czynnikiem, któ-
ry może utrudniać budowanie nowej przyszłości, może być bardzo proza-
iczna sprawa, jak noszenie obrączki. Wielu badaczy uważa, że jej noszenie 
po śmierci współmałżonka jest wyrazem emocjonalnego trwania związku 
ze zmarłym i negacją zachodzących zmian. To symboliczne ogniwo łączą-
ce z przeszłością. Zmiana tej sytuacji wymaga jednak dużej delikatności i, 
o czym należy pamiętać, decyzja zawsze należy do żałobnika. 

medytacja 

Są jednak osoby, które niechętnie uzewnętrzniają swoje uczucia, 
które mają problemy z  przyznaniem  się do  swoich słabości. Preferują sa-
motne przeżywanie swojej żałoby. W  takich sytuacjach pomocna może 
być medytacja. Dostępnych jest wiele porad, poniżej tekst medytacyjny 
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zaproponowany przez Louise L. Hay w książce pt. Medytacje leczące duszę 
i ciało: 

„Jestem pogodzony/a z myślą o odejściu ukochanej osoby. Żal z powo-
du utraty kogoś bliskiego trwa przynajmniej rok. Jest to pora na przeżycie 
wyjątkowego święta, poświęconego tylko tej osobie. Daję sobie czas i prze-
strzeń, w których odbędzie się to naturalne i normalne ludzkie przeżycie. Je-
stem delikatny/a wobec siebie. Po prostu pozwalam sobie żyć z tym żalem. 
Po roku smutek stopniowo zanika. Jestem świadomy/a, że nie mając niko-
go na własność, nigdy nie mogę go stracić. A w czasie, który zda się krótki 
jak mgnienie, połączę się ponownie z tą duszą. Czuję się teraz otoczony/a 
miłością. Sam również obdarzam nią tych, którzy odeszli, gdziekolwiek są. 
Wszystko umiera. Drzewa, zwierzęta, ptaki, rzeki, a nawet gwiazdy rodzą się 
i umierają. Ja także podlegam tym prawom. Wszystko dzieje się we właści-
wym czasie, miejscu i kolejności”. 

Syndrom pustego grobu

Specyficzną reakcję żałoby można obserwować, gdy rodzina traci ko-
goś bliskiego, ale okoliczności śmierci uniemożliwiają złożenie zmarłego 
w grobie, ze względu na brak jego ciała. Właściwe przeżycie procesu żałoby 
powinno zmierzać do  zaakceptowania straty i  powrotu do  życiowej rów-
nowagi. Ogromną wagę dla  rozpoczęcia  się tego procesu ma możliwość 
pożegnania ze zmarłym, a niestety, okoliczności śmierci taką możliwość wy-
kluczają. 

Śmierć, w której ciało osoby zmarłej przepada bezpowrotnie, może być 
wynikiem katastrofy, wypadku w ekstremalnych warunkach (np. wypadek 
w górach, katastrofa statku na morzu, zjedzenie przez dzikie zwierzę). Taka 
sytuacja wywołuje tzw. syndrom pustego grobu. Pojawiają się wątpliwości, 
niepokój, niedowierzanie, pytania o to, czy na pewno zmarł nasz bliski?, czy 
to możliwe? Czy to on/ona? Może ktoś  się pomylił? Rodzinie jest bardzo 
trudno przyjąć do wiadomości fakt śmierci kogoś bliskiego – jednocześnie 
wierzą i nie wierzą w jego śmierć. Taki stan zawieszenia może trwać wiele 
lat. Dzieje się tak dlatego, że możliwość zobaczenia zwłok, pożegnania się 
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ze zmarłym, pochówek, są kluczowe dla otwarcia procesu żałoby, gdyż rytu-
ał pogrzebu pozwala wyrazić emocje, a grób zapełnić pustkę.

Nagła, nienaturalna utrata osoby bliskiej i brak pochówku rodzi ogrom-
ny niepokój, ciągłe pytania; może przerodzić  się w  syndrom posttrauma-
tyczny (PTSD), który czasem ujawnia się wiele lat po bolesnym przeżyciu. 
Jednakże jeśli mamy wsparcie, możliwy jest powrót do względnej równo-
wagi, sytuacja ta nie musi zrujnować życia: Niemożliwe jest o  tym zapo-
mnieć i przejść do porządku dziennego. Fakt takiej utraty towarzyszy nam 
zawsze, ale nie musi przeradzać się w traumę, jeśli mamy inne dobre relacje, 
z których czerpiemy oparcie.

Syndrom pustego grobu to zespół cech charakterystycznych dla osób 
osieroconych, które nie miały możliwości uczestniczyć w rytuale pożegnania 
osoby zmarłej. Przejawia się w postaci permanentnej koncentracji na stracie 
oraz cierpienia spowodowanego brakiem możliwości powiązania swej roz-
paczy z konkretnym miejscem. W obliczu takiej sytuacji ważną rolę odgry-
wa możliwość symbolicznego pożegnania, możliwość posiadania miejsca 
pamięci, pamiątek – jest to konieczne do umożliwienia wejścia w prawidło-
wy proces żałoby. Warto też skorzystać z pomocy terapeuty – specjalista, 
towarzysząc w trudnych chwilach, wspiera w poszukiwaniu i dostrzeżeniu 
innych obszarów życia, relacji dających oparcie, które pozwolą przywrócić 
sens istnienia.

Powtarzająca się żałoba

Kolejną niezwykłą sytuacją usposabiającą do przedłużonej i/lub niepra-
widłowej reakcji żałoby jest utrata w krótkim czasie kilku członków rodzi-
ny lub innych bliskich. Człowiek wielokrotnie doświadcza wówczas smut-
ku, samotności, bezsilności – wszystkich negatywnych odczuć związanych 
z żałobą. Dla osób wrażliwych okoliczności te mogą prowadzić do nasilonej 
reakcji depresyjnej, wymagającej pomocy psychiatry czy psychologa. 
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BÓL PSYChOgENNY – MEChANIZMY 
POWSTAWANIA I TERAPII

Ból psychogenny ma podłoże psychologiczne, chociaż jest odczu-
wany tak, jak każdy ból mający przyczynę somatyczną. 

Przy próbach wyjaśnienia zjawiska bólu można oceniać mechanizmy 
neurofizjologiczne. Wówczas ból jest wynikiem reakcji pomiędzy recepto-
rami bólu (np. na skórze, czy narządach wewnętrznych) a ośrodkami bólo-
wymi w mózgu i  jest traktowany jako biologiczny odruch bezwarunkowy 
– odruch, na który nie mamy bezpośredniego wpływu. W takim ujęciu ból 
jest ważną informacją o stanie ciała i jest traktowany jako sygnał zagroże-
nia zdrowia, jest odczuwany jako coś przykrego. W  takiej sytuacji bólowi 
towarzyszy odruchowa reakcja obronna polegająca na unikaniu czynnika 
wywołującego ból. Odczucie bólu informuje nas, gdzie nastąpiło uszkodze-
nie ciała, na tej podstawie określamy także jego intensywność i czas trwa-
nia. Można wyróżnić bóle bardzo silne, trudne do zniesienia, krótkotrwałe 
i ostre oraz długotrwałe, nękające. 

Ale obecność bólu ma też charakter pośredni i jest całościowym podej-
ściem człowieka do doznań bólowych. Pojawiają się pytania o to, co się dzie-
je, jakiego rodzaju jest to zagrożenie, jakie będą jego skutki. Ocenom tym 
towarzyszą różne emocje – lęk, bezradność, złość, rozdrażnienie. Do odczu-
cia bólu dołączają się jego elementy fizjologiczne takie jak napięcie mięśni, 
przyspieszone tętno, wzrost ciśnienia i uruchamia się reakcja alarmowa stre-
su. Doznania te powodują, że ludzie podejmują działania likwidujące ból. 

Ból może mieć jednak także charakter psychogenny – wówczas wyobra-
żenie o  uszkodzeniu ciała wywołuje ból bez jego obiektywnej przyczyny. 
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Zaburzenie to występuje u  ludzi w  każdym wieku, częściej jednak doty-
czy kobiet. Częściej występuje u  osób już cierpiących na  inne schorzenie 
psychiatryczne np. depresję, zespół stresu pourazowego czy uzależnienie 
od alkoholu. Prawdopodobieństwo wystąpienia bólu psychogennego jest 
większe, jeżeli podobne objawy mieli inni członkowie rodziny. Zaburzenie 
to jest bardzo trudne do rozpoznania ze względu na możliwość symulowa-
nia dolegliwości. 

Objawem bólu psychogennego jest silny ból, który uniemożliwia ak-
tywność życiową, a jednocześnie nie występują żadne przyczyny organicz-
ne, które tłumaczyłyby jego występowanie. Osoba cierpiąca nigdy świado-
mie nie przyczynia się do powstania bólu. 

Ból psychogenny jest reakcją organizmu na stres. Jedną z metod tera-
peutycznych jest, o ile to możliwe, unikanie nadmiernego zdenerwowania. 
Ustabilizowany, spokojny tryb życia chroni przed wystąpieniem bólu 
psychogennego, ponieważ nie są znane inne sposoby zapobiegania 
bólom tego typu. Czynniki psychiczne odgrywają istotną rolę w zapocząt-
kowaniu dolegliwości bólowych, w  ich nasilaniu się, zaostrzeniach i prze-
wlekłości. Ból psychogenny prowadzi do zmian w sposobie funkcjonowania 
zarówno społecznego, zawodowego, jak i rodzinnego. Czasami odczuwa-
nie bólu wiąże  się w  symboliczny sposób z  emocjonalnym problemem. 
Typowym przykładem może być „złamanie” serca z powodu nieszczęśliwej 
miłości, odrzucenia przez ukochaną osobę, którego efektem jest pojawia-
jący się ból czy ściskanie w klatce piersiowej. Inny przykład: gdy jesteśmy 
przeciążeni obowiązkami, dźwigamy na barkach mnóstwo problemów, ob-
jawem bólu psychogennego będzie ból kręgosłupa. Gdy znikają problemy, 
zazwyczaj znika też ból. 

Pacjenci, pomimo odczuwanych dolegliwości, bardzo często nie zga-
dzają się z diagnozą lekarską i odmawiają udziału w terapii. Wykonują różne 
specjalistyczne badania, często bardzo kosztowne i nieprzyjemne, aby zna-
leźć organiczną przyczynę bólu, ponieważ nie mogą pogodzić się z faktem, 
iż problem tkwi w ich psychice. Domagają się tabletek przeciwbólowych lub 
przyjmują je bez uzgodnienia z lekarzem. Wielu szuka niekonwencjonalnych 
metod pomocy, korzystając z porad bioenergoterapeutów, znachorów czy 
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też przyjmuje niesprawdzone specyfiki w przeświadczeniu, że to przyniesie 
ulgę w ich cierpieniach. Leczenie bólów psychogennych trwa bardzo często 
przez wiele lat, mogą pojawiać się nawroty. 

Najlepszym sposobem na  przezwyciężenie bólu psychogennego 
jest zaprzestanie myślenia o nim. 

Najskuteczniejszą formą leczenia jest psychoterapia, ponieważ nie każ-
dy chory może sobie sam z tym problemem poradzić. Dla wielu ludzi jed-
nak mówienie o swoich problemach, słabościach może być bardzo trudne. 
Alternatywną formą terapii jest sztuka, a zwłaszcza rysunek. W obrazach ła-
twiej jest wyrazić swoje emocje – nawet jeśli osoba nie potrafi rysować, do-
bór kolorów jest pomocny terapeucie w procesie leczenia. Spośród innych 
stosowanych sztuk doskonałym sposobem wyrażania emocji jest śpiew, ta-
niec lub teatr. 

Podobnie jak przy zaburzeniach somatyzacyjnych, również w  przy-
padku bólu psychogennego bardzo ważne jest wsparcie rodziny, przyja-
ciół. Świadomość wagi problemu, zrozumienie ze  strony bliskich i  wiara 
w prawdomówność osoby cierpiącej, stanowią pierwszy krok w walce z tą 
ciężką, ale nie zawsze traktowaną poważnie, chorobą.

Zaburzenie bólowe stanowi duży problem diagnostyczny zwłaszcza 
dla lekarzy, postawienie właściwej diagnozy wymaga często współpracy 
lekarzy kilku specjalności –  internisty, chirurga, neurologa i  psychiatry 
–  muszą oni wytłumaczyć dolegliwości somatyczne, szczególnie bólo-
we, pojawiające  się bez uchwytnej przyczyny organicznej. Trudności 
diagnostyczne mogą wynikać także z faktu, że na obraz kliniczny dole-
gliwości bólowych wpływać mogą również objawy uboczne (zarówno 
ze sfery somatycznej, jak i psychicznej) związane z próbami leczenia tych 
dolegliwości (działanie jatrogenne59), a także z próbami samodzielnego 
leczenia  się przez pacjentów np. poprzez przyjmowanie alkoholu czy 
narkotyków. 

59 Schorzenie wywołane ubocznym działaniem leku lub powstałe w wyniku autosugestii pacjen-
ta słowami lekarza. 
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Kryteria diagnostyczne bólu psychogennego

Istnieją dwa systemy klasyfikujące zaburzenia psychiczne. Pierwszy 
z nich, DSM-IV, zalicza ból psychogenny, określany jako zaburzenie bólowe 
(pain disorder) do tzw. zaburzeń somatopodobnych (somatoform disorder). 
W tej grupie zaburzeń znajdują się również inne zaburzenia somatopodob-
ne, a więc: zaburzenie z somatyzacją (somatization disorder), hipochondria 
(hipochondriasis), zaburzenie dysmorficzne (body dysmorphic disorder). Dru-
gi system klasyfikacyjny, ICD-10, określa ból psychogenny jako uporczywe 
bóle psychogenne. Czynnikiem wyróżniającym tę grupę schorzeń jest ten-
dencja do manifestowania dolegliwości somatycznych bez uchwytnej przy-
czyny organicznej oraz  niezdolność osób cierpiących na  nie do  przyjmo-
wania wyjaśnień o psychicznym podłożu tych dolegliwości. Dawniej grupa 
tych zaburzeń była określana terminem „nerwic narządowych”. 

uporczywe bóle psychogenne 

Dominującą cechą tych zaburzeń jest uporczywy, silny i  przykry ból, 
którego geneza nie może być w pełni wyjaśniona procesami fizjologicznymi 
ani obecnością zaburzeń somatycznych. Ból występuje w związku z konflik-
tem czy problemami psychospołecznymi, których nasilenie pozwala sądzić, 
że stanowią podstawową przyczynę zaburzeń. Objawy te powodują zwięk-
szenie zainteresowania cierpiącym – zarówno jego osobą, jak i stanem zdro-
wia. Bóle muszą utrzymywać się co najmniej 6 miesięcy.

System klasyfikacyjny DSM-IV opisuje ból psychogenny jako zaburze-
nie bólowe, jako zaburzenie somatopodobne spełniające wszystkie poda-
ne niżej kryteria:

1. Skupienie uwagi na  bólu pochodzącym z  jednego lub kilku ściśle 
określonych miejsc ciała. 

2. Ból ten powoduje znaczące pogorszenie funkcjonowania, np. zawo-
dowego czy społecznego. Pacjenci wyłączają się z życia w sposób 
dramatyczny, nieadekwatny do ich stanu somatycznego.
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3. Czynniki psychiczne odgrywają znaczącą rolę w zapoczątkowaniu, 
nasileniu, zaostrzeniach czy przewlekłości powyższych dolegliwości 
bólowych. Pomimo że dla lekarzy, terapeutów i osób bliskich cho-
rym widoczny jest związek przyczynowy pomiędzy wystąpieniem 
czynnika stresowego a dynamiką bólu psychogennego, sami cho-
rzy zaprzeczają takim powiązaniom, nie przyjmując do wiadomości 
oczywistych dowodów.

4. Odczucia bólowe nie są celowo produkowane, ból psychogenny nie 
jest formą symulacji dolegliwości bólowych.

5. Dolegliwości bólowe nie są efektem wyraźnych (widocznych na pla-
nie pierwszym) zaburzeń: nastroju, lękowych, psychotycznych czy 
dyspareunii60. W przebiegu zaburzeń lękowych, depresji, schizofre-
nii pojawiają się różne odczucia somatyczne, w tym również bólo-
we, ale wówczas mamy do czynienia z tymi właśnie zaburzeniami 
na planie pierwszym, a dopiero na drugim planie z „maskami” tych 
zaburzeń.

Diagnostyka różnicowa bólu psychogennego

Dla każdego lekarza zasadniczym problemem jest pytanie: w  jakich 
okolicznościach należy podejrzewać u pacjenta zaburzenie bólowe jakim 
jest ból psychogenny. Osoby w wieku senioralnym cierpią z powodu róż-
nych dolegliwości, w których jednym z objawów może być ból np. zmiany 
zwyrodnieniowe kręgosłupa, niewydolność krążenia, cukrzyca, miażdżyca. 
Choroby te wywołują ból mający charakter bólu przewlekłego czy nawra-
cającego, ból może także zmieniać lokalizację i natężenie. Współistnienie 
zaburzeń depresyjnych lub lękowych dodatkowo może utrudniać właści-
wą diagnozę. Nie zawsze też tzw. „wędrujące bóle” świadczą o ich nerwico-
wym podłożu. 

Pomocne w diagnozie może być porównanie objawów i czynników ry-
zyka z innymi zaburzeniami o podobnej przyczynie. 

60 Zaburzenie o podłożu seksualnym, polegające na odczuwaniu bólu podczas stosunku.
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Ból psychogenny:

– Główna dolegliwość – ból (bóle); 
– Czynniki psychiczne odgrywają decydującą rolę w genezie i dyna-

mice dolegliwości. Początek zaburzeń – w każdym wieku;
– Proporcja chorujących kobiet do mężczyzn (k/m) – 1:1;
– Przebieg – zróżnicowany, często przewlekły;
– Zaburzenia występujące w rodzinie: depresja, alkoholizm, ból psy-

chogenny;
– Cechy dodatkowe zaburzenia: niesprawność, izolacja społeczna, 

poszukiwanie terapii. Zaburzenia psychiczne współistniejące: nad-
używanie substancji przeciwbólowych i psychoaktywnych, depre-
sja, lęk.

Zaburzenie lękowe z napadami paniki:

– Objawy pobudzenia autonomicznego, szczególnie w klatce piersio-
wej. Dolegliwości bólowe w okolicy serca;

– Początek zaburzeń – druga i trzecia dekada życia; 
– Epidemiologia (występowanie) – 2–3% populacji ogólnej;
– Proporcja chorujących kobiet do mężczyzn (k/m) – kobiety częściej;
– Przebieg – często przewlekły, nawroty po wielu latach;
– Zaburzenia występujące w rodzinie: zaburzenia lękowe, nadużywa-

nie benzodiazepin (leków o działaniu m.in. przeciwlękowym, uspo-
kajającym, nasennym, przeciwdrgawkowym); 

– Cechy dodatkowe zaburzenia: niesprawność, izolacja społeczna, 
poszukiwanie terapii, częste wizyty w oddziałach pomocy doraźnej 
(SOR);

– Zaburzenia psychiczne współistniejące: nadużywanie benzodiaze-
pin, depresja, fobia społeczna.

Epizod depresyjny z objawami somatycznymi:

– Ból (bóle) jako jedna z głównych dolegliwości. W obrazie klinicznym 
widoczne są podstawowe psychiczne objawy depresji (anhedonia 
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– brak lub utrata zdolności odczuwania przyjemności, przygnębie-
nie) oraz wtórne objawy somatyczne (zaburzenia snu, spadek łak-
nienia);

– Czynniki psychiczne odgrywają istotną rolę, ale zwykle tylko przy 
pierwszym epizodzie. Początek zaburzeń – w każdym wieku; 

– Epidemiologia – co najmniej 10–12% populacji ogólnej; 
– Proporcja chorujących kobiet do mężczyzn (k/m) – 2:1; 
– Przebieg – zróżnicowany, bardzo często przewlekły; 
– Zaburzenia występujące w rodzinie: depresja, alkoholizm; 
– Cechy dodatkowe zaburzenia: niesprawność, izolacja społeczna;
– Zaburzenia psychiczne współistniejące: nadużywanie alkoholu, za-

burzenia lękowe.

Objawy somatyczne w przebiegu zaburzeń psychotycznych 
(np. urojenia hipochondryczne):

– Dziwaczne dolegliwości bólowe, z ich urojeniową interpretacją;
– Początek zaburzeń – w czwartej, piątej dekadzie życia;
– Przebieg – często przewlekły;
– Zaburzenia psychiczne współistniejące: utrwalone zaburzenia uro-

jeniowe, zaburzenia otępienne, zaburzenia świadomości pod  po-
stacią majaczenia.

Zaburzenie somatyzacyjne:

– Różnorodne dolegliwości somatyczne;
– Czynniki psychiczne odgrywają decydującą rolę w genezie i dyna-

mice dolegliwości;
– Początek zaburzeń – przed 30 rokiem życia; 
– Epidemiologia – do 2% w populacji kobiecej; 
– Proporcja chorujących kobiet do mężczyzn (k/m) – częściej kobiety;
– Przebieg – przewlekły; 
– Zaburzenia występujące w rodzinie: zaburzenie z somatyzacją, an-

tysocjalne zaburzenie osobowości, nadużywanie substancji psy-
choaktywnych;
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– Cechy dodatkowe zaburzenia: chaotyczna linia życia, częste zmiany 
lekarzy prowadzących;

– Zaburzenia psychiczne współistniejące: nadużywanie substancji 
przeciwbólowych i psychoaktywnych, depresja, lęk paniczny, zabu-
rzenia osobowości.

Zaburzenie konwersyjne – dawniej histeria:

– Objawy sugerujące ogniskowe uszkodzenie mózgu w postaci zabu-
rzeń funkcji ruchowych lub czuciowych;

– Czynniki psychiczne związane ze  stresem odgrywają decydującą 
rolę w genezie i dynamice dolegliwości;

– Początek zaburzeń – zwykle między 10 a 35 rokiem życia; 
– Epidemiologia – nawet do 25% populacji pacjentów ambulatoryj-

nych;
– Proporcja chorujących kobiet do mężczyzn (k/m) – kobiety częściej 

niż mężczyźni, nawet 10:1; 
– Przebieg – nawrotowy;
– Zaburzenia występujące w rodzinie: konwersja; 
– Zaburzenia psychiczne współistniejące: depresja, zespół stresu po-

urazowego (PTSD).

Zaburzenie hipochondryczne:

– Obawa lub przekonanie o organicznym, nieuleczalnym podłożu do-
legliwości bólowych. Czynniki psychiczne odgrywają decydującą 
rolę w genezie i dynamice dolegliwości;

– Początek zaburzeń – okres wczesnej adolescencji (okres dorastania);
– Epidemiologia – 4–9% populacji pacjentów ambulatoryjnych;
– Proporcja chorujących kobiet do mężczyzn (k/m) – 1:1;
– Przebieg – zróżnicowany, często przewlekły;
– Zaburzenia występujące w  rodzinie: częste choroby somatyczne 

w rodzinie w okresie dzieciństwa; 
– Cechy dodatkowe zaburzenia: częste choroby w  dzieciństwie, po-

szukiwanie terapii; 
– Zaburzenia psychiczne współistniejące: depresja, lęk.
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Postępowanie terapeutyczne

Nie ma leków, które znoszą bóle psychogenne. 

Postępowanie terapeutyczne powinno pozwolić zrozumieć mecha-
nizm powstawania bólów psychogennych tak, aby osoby chore nie sięga-
ły po środki w powszechnym mniemaniu uznawane za pomocne. Pacjenci 
cierpiący na to schorzenie mają tendencję do wymuszania środków prze-
ciwbólowych czy uspokajających od lekarzy, zdarza się że otrzymują nawet 
przeciwbólowe leki opioidowe takie jak morfina, a pomimo tego nie odczu-
wają ulgi w cierpieniu. 

Stąd też: 
1. Pierwszym zaleceniem terapeutycznym będzie unikanie wprowa-

dzania pacjentów na  drogę uzależnień od  środków przeciwbólo-
wych, uspokajających; 

2. Kolejne zalecenie to próba zmiany nastawienia pacjenta z postawy 
zorientowanej na „usuwanie bólu” i  ukierunkowanie go na  podej-
ście „lepsze życie z bólem”;

3. Bardzo ważne jest unikanie zachowań jatrogennych. Lekarze po-
winni unikać „szukania choroby tam, gdzie jej nie ma”. 

 W leczeniu bólów psychogennych lekarz jest zobowiązany jasno 
powiedzieć pacjentowi, że nie ma choroby somatycznej, a nie, jak 
to się czasami dzieje, zachowywać się w sposób asekuracyjny – „wy-
niki badań są niejednoznaczne, być może to jest …” – takie określe-
nia skłaniają pacjenta do większej koncentracji na dolegliwościach 
bólowych i dalszym poszukiwaniu przyczyn somatycznych, oddala-
jąc w ten sposób właściwą terapię; 

4. Do leczenia należy włączyć terapię zaburzeń psychicznych, nakłada-
jących się na ból psychogenny – jeśli występują objawy depresyjne: 
leki antydepresyjne, najczęściej z grupy selektywnych inhibitorów 
zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI); jeśli występują objawy lęku 
– leki przeciwlękowe np. buspiron;

5. Postępowanie powinno być kompleksowe i obejmować psycho-
terapię, terapię rodzinną oraz leczenie biologiczne (leki). 
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Dla skuteczności leczenia pomocna jest znajomość zależności po-
między bólem a  procesami poznawczymi i  emocjonalnymi. Ludzie bar-
dziej odczuwają ból w samotności i mniej boją się bólu, gdy przebywają 
w otoczeniu innych osób. Na ból można więc oddziaływać poprzez zmia-
nę emocjonalnego podejścia do  doznań bólowych lub zmianę sytuacji 
rodzinnej i społecznej osoby chorej. 

Jedną z  teorii na  ten temat opracowali Melzack i Wall i  nazwali ją 
teorią kontroli wejścia. W  przeprowadzonych badaniach wykazali, 
że  możliwe jest hamowanie doznań bólowych poprzez kontrolę spra-
wowaną przez ośrodkowy układ nerwowy. W  mózgu znajdują  się sub-
stancje łagodzące ból – endorfiny. Poprzez odpowiednie podejście czło-
wiek może pobudzać wydzielanie endorfin i  zmniejszać uczucie bólu. 
Człowiek może także, przez niektóre swoje zachowania, nasilać ból. Oso-
by, które koncentrują  się tylko na  bólu –  analizują ból, stale skarżą  się 
na ból, rozpamiętują ból, rezygnują z ruchu i spędzają dużo czasu w łóż-
ku – same pogarszają swój stan poprzez zachowania powodujące kon-
centrację na  bólu i  cierpieniu. Zmiana takiego zachowania przynosi 
ulgę w cierpieniu. 

Jednakże zachowania te są najczęściej utrwalone i  samodzielnie 
człowiek może mieć trudności z ich modyfikacją. Metodą zmiany jest wa-
runkowanie instrumentalne. Terapeuta uczy pacjenta odwracania uwagi 
i ukierunkowania jej na bodźce przyjemne, doznania i oczekiwania pozy-
tywne. Metoda psychologicznego modyfikowania bólu jest powszechnie 
wykorzystywana w  poradniach leczenia bólu. Stosuje  się trening relak-
sacyjny wykorzystując fakt, że ból można zmniejszyć obniżając napięcie 
psychiczne i mięśniowe. Ból można też kontrolować za pomocą hipnozy. 
Metody terapii poznawczej wykorzystują techniki zmiany wyobrażeń, 
tj. wykształcenie innego sposobu myślenia o  bólu –  z  procesem tym łą-
czy się odwracanie uwagi od bólu. Otrzymywane wsparcie społeczne rów-
nież może sprzyjać obniżeniu cierpień bólowych pod warunkiem, że nie 
wzmacnia ono zachowań bólowych. 
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Nie ma leku (grupy leków), które stanowią standard leczenia bólu 
psychogennego. 

Aby łatwiej zrozumieć, na czym polega zaburzenie bólowe, poniżej opis 
dolegliwości pacjenta, które mogą wskazywać na  rozpoznanie bólu psy-
chogennego:

Pięćdziesięciosześcioletni mężczyzna, kawaler, bezdzietny, matka 
zmarła 5 lat temu, ojciec zmarł dwa lata temu na nowotwór gruczołu kro-
kowego. Nie ma stałej partnerki. Jest jedynakiem. W szkole uczył się śred-
nio, „aż do  ósmej klasy, gdy zachorował na  serce... był leczony przez 
kardiologa, który mówił, że to nerwica serca, a jego łapały ataki bólo-
we”. Potem, w okresie technikum i pierwszych lat pracy zawodowej „miał 
jedyny dobry okres w swoim życiu”. Kiedy, w wyniku zamknięcia zakładu, 
stracił pracę, pojawiły się „kłopoty ze zdrowiem”. Dolegliwości zaczęły się 
od bólu żołądka, rozpoznano u niego chorobę wrzodową, „ale wrzodu 
nie stwierdzono”. Przez ponad rok łykał leki przeciwwrzodowe, stosował 
dietę. Po  kilku miesiącach przerwy „dolegliwości wrzodowe powróciły, 
tym razem ze  zgagą, uczuciem pełności... okresowo miał wymioty”. 
Dwukrotnie hospitalizowany na  oddziale gastrologicznym, „zgodził  się 
nawet na  gastroskopię... ale ta niczego nie wykazała”. Spróbował le-
czyć  się na  zasadzie „klin klinem” i  zaczął pić alkohol, głównie czerwone 
wino. Po kilku miesiącach przestraszył się, „że może dostać raka wątro-
by”. Od około dwóch lat przyjmuje leki uspokajające. Od roku jest to es-
tazolam, bierze dziennie 6–8 tabletek tego leku. Próbował go odsta-
wić, ale „nie wychodziło... czuł się rozdrażniony”. Od około dwóch lat 
odczuwa bóle w okolicy jąder, zaczął obawiać się, że może to być rak, 
„tym bardziej, że ma częste parcie na mocz”.

Pacjent nie dostrzega związku pomiędzy dolegliwościami bólowymi 
a stresującymi sytuacjami w jego życiu – decyzja o wyborze szkoły, utrata 
pracy czy śmierć ojca. Stale domaga się nowych badań, podawania leków 
przeciwbólowych, a  trakcie spotkań z psychologiem mówi: „dobrze rozu-
miem, że moje bóle to choroba psychiczna, ale jak pani zamierza mi po-
móc”. Nie przyjmuje argumentów, że to on sam powinien sobie pomóc, a nie 
oczekiwać „cudownego leku”, który go uzdrowi, od lekarza i psychologa. 
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ZABuRZENIA WYSTĘPuJąCE 
POD POSTACIą SOMATYCZNą 
– ZABuRZENIE BÓLOWE, 
SOMATYZACJA, hIPOChONDRIA

Jest to grupa zaburzeń, w  których choruje dusza, choć objawy przy-
pominają chorobę ciała. Osoba cierpiąca zgłasza liczne skargi oraz doma-
ga się kolejnych badań, pomimo, że ich wyniki nie wskazują na odstępstwa 
od normy, a  lekarze zapewniają o braku fizycznych podstaw do występo-
wania objawów. Pacjentowi trudno jest zrozumieć istotę tych schorzeń, po-
trzeba taktu i cierpliwości, aby przekonać go do leczenia specjalistycznego. 
Nawet, gdy pojawienie i  utrzymywanie  się objawów ściśle wiąże  się 
z przykrymi wydarzeniami życiowymi lub z trudnościami i konfliktami, 
pacjent zazwyczaj przeciwstawia się sugestiom o możliwości ich psy-
chologicznego uwarunkowania. Bywa tak nawet w obecności wyraźnych 
objawów depresyjnych czy lękowych. Stopień, w jakim pacjent może zrozu-
mieć psychologiczne czy somatyczne podłoże występujących u niego ob-
jawów, jest często źródłem rozczarowania i frustracji, zarówno dla pacjenta, 
jak i dla lekarza. 

W schorzeniach należących do tej grupy, nawet jeżeli z zaburzeniami 
psychicznymi współistnieją jakiekolwiek zaburzenia somatyczne, nie wyja-
śniają one ani natury i nasilenia objawów, ani związanego z nim cierpienia 
i zaabsorbowania osoby cierpiącej. Często obserwuje się zachowanie przy-
ciągające uwagę, przesadnie emocjonalne, teatralne (histrioniczne), szcze-
gólnie u pacjentów rozżalonych z powodu nieudanych prób przekonania 
lekarzy o fizycznych przyczynach ich zaburzeń i o potrzebie dalszych badań.
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Do tej grupy zaburzeń należą:

Zaburzenie somatyzacyjne 

Główną cechę tych zaburzeń stanowią wielorakie, nawracające i często 
zmieniające się skargi somatyczne, które zazwyczaj utrzymują się kilka lat, 
zanim pacjent zostanie skierowany do psychiatry. Większość pacjentów ma 
za sobą długą i skomplikowaną historię kontaktów z placówkami opieki zdro-
wotnej i opieki specjalistycznej, obejmującą liczne, niewykazujące odstępstw 
od normy, wyniki badań specjalistycznych, a nawet bezsensowne operacje. 
Objawy mogą dotyczyć wszelkich układów i  części ciała, ale do  najczęst-
szych należą objawy ze strony układu trawiennego (ból, wzdęcia, odbijanie, 
wymioty, nudności) oraz nieprzyjemne doznania jak swędzenie, pieczenie, 
cierpnięcie, drętwienie, bolesność lub wykwity skórne – wysypki. Pospolite 
są też dolegliwości związane ze sferą seksualną i bolesne miesiączki. 

Przebieg zaburzeń jest przewlekły i zmienny, choroba wiąże się z dłu-
gotrwałymi zaburzeniami funkcjonowania społecznego, rodzinnego, w ob-
szarze kontaktów międzyludzkich. Zaburzenie częściej występuje u kobiet.

Aby rozpoznać to schorzenie:
– objawy muszą utrzymywać się co najmniej 2 lata; 
– objawów nie można wyjaśnić występowaniem żadnej wykrywalnej 

choroby somatycznej;
– skoncentrowanie się na objawach powoduje cierpienie, wywołuje 

liczne konsultacje lekarskie;
– przy braku możliwości konsultacji lekarskiej dochodzi do uporczy-

wego, samodzielnego przyjmowania leków lub licznych wizyt u do-
stępnych „uzdrawiaczy”;

– następuje uporczywe odrzucanie zapewnień lekarzy o  braku 
choroby. 

Najczęstsze zgłaszane dolegliwości: 
Objawy żołądkowo-jelitowe
– ból brzucha;
– nudności;
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– uczucie wzdęcia lub wypełnienia gazami;
– niesmak w ustach lub obłożony język;
– skargi na wymioty lub odbijanie się pokarmów;
– skargi na częste lub luźne stolce albo na płynną wydzielinę z od-

bytu. 

Objawy sercowo-naczyniowe
– krótki oddech mimo braku wysiłku;
– bóle w klatce piersiowej.

Objawy moczowo-płciowe 
– dyskomfort lub ból podczas oddawania moczu lub skargi na częste 

oddawanie moczu;
– nieprzyjemne wrażenia w obrębie narządów płciowych lub wokół 

nich (swędzenie, pieczenie, ból);
– skargi na niezwykłą lub obfitą wydzielinę z pochwy.

Objawy skórne lub bólowe
– plamistość lub zmiana zabarwienia skóry;
– pobolewanie kończyn, dłoni, stóp lub stawów;
– nieprzyjemne wrażenia drętwienia lub swędzenia. 

Zaburzenie hipochondryczne

Istotną cechą tych zaburzeń jest trwałe zaabsorbowanie pacjenta moż-
liwością występowania u  niego jednej lub wielu, poważnych i  postępują-
cych, chorób somatycznych. Pacjent ujawnia utrwalone skargi somatyczne 
i  trwale skupia  się na  ich przejawach somatycznych. Prawidłowe czy po-
spolite odczucia i  przejawy są często interpretowane jako nieprawidłowe 
i przykre, a cała jego uwaga skupiona jest często na jednym czy dwóch na-
rządach lub układach organizmu. Pacjent może dokładnie określać konkret-
ne zaburzenie czy zmianę somatyczną, której się obawia, ale mimo to, przy 
każdej wizycie u  lekarza, w różny sposób opisuje te same objawy. Zespół 
ten równie często występuje u kobiet, jak u mężczyzn. Zaburzenie rzadko 
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występuje po raz pierwszy po 50 roku życia. Przy łagodniejszym nasileniu 
objawów pacjenci pozostają pod opieką lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej i mogą poczuć się wręcz urażeni sugestią wizyty u psychiatry. Obja-
wy muszą utrzymywać się minimum 6 miesięcy. 

Zaburzenia autonomiczne występujące pod postacią 
somatyczną

Objawy zgłaszane przez pacjenta przypominają zaburzenia układu lub 
narządu, który jest głównie lub wyłącznie unerwiony i kontrolowany przez 
układ nerwowy autonomiczny (którego działanie i  reakcje są niezależne 
od woli człowieka) tj.: 

– serce i układ sercowo-naczyniowy; 
– górny odcinek układu pokarmowego (przełyk i żołądek); 
– dolny odcinek układu pokarmowego; 
– układ oddechowy; 
– układ moczowo-płciowy. 

Zazwyczaj w schorzeniu tym występują dwa typy objawów, jednak ża-
den z nich nie wskazuje na rzeczywiste zaburzenie dotkniętego narządu czy 
układu. 

1. Pierwszy typ, na którym najczęściej opiera się powyższe rozpozna-
nie, charakteryzują obiektywnie dostrzegalne oznaki pobudzenia 
układu autonomicznego, takie jak: 
• przyśpieszona akcja serca; 
• pocenie się – poty gorące lub zimne;
• suchość w jamie ustnej;
• rumienienie się lub wypieki;
• drżenie. 

2. Drugi typ objawów charakteryzują symptomy bardziej indywidual-
ne, subiektywne i niespecyficzne, takie jak: 
• występowanie wędrujących bólów;
• pobolewanie w klatce piersiowej, w okolicy przedsercowej;
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• pieczenie;
• ciężkość;
• ściskanie;
• odczucia wzdęcia albo rozdymania;
• czkawka;
• połykanie powietrza;
• wiatry;
• hiperwentylacja lub utrudnienie oddechu;
• częste oddawanie moczu;
• dyskomfort podczas oddawania moczu;
• przyśpieszona praca jelit;
• gniecenie w żołądku.

U części pacjentów równolegle z  zaburzeniami autonomicznymi wy-
stępuje również stres psychologiczny lub aktualne trudności czy problemy. 
Jednakże u większości nie można wykazać takiego związku.

Do specyficznych zaburzeń z tej grupy należą:
Zespół Da Costy – zespół chorobowy, na który składa się kłujący ból 

w klatce piersiowej, uczucie niepokoju i zmęczenia, kołatanie serca, dusz-
ność, zawroty głowy, hiperwentylacja, parestezje kończyn (np. drętwienie, 
mrowienie, zmiany temperatury skóry). Występujący ból jest niezwiązany 
z wysiłkiem fizycznym, często przerywany jest krótkimi epizodami ostrego 
bólu o przeszywającym charakterze, lokalizuje się zazwyczaj w okolicy ko-
niuszka serca. Inne nazwy tego zaburzenia to: astenia nerwowo-krążenio-
wa, dystonia neurowegetatywna, astenia krążeniowo-oddechowa. Opisany 
przez Da Costę jako „nerwica sercowa”. 

Zespół Da Costy ma najczęściej podłoże genetyczne (wada wrodzona). 
Osoba chorująca odczuwa przewlekłe zmęczenie przy najmniejszym wysił-
ku, ma zawroty głowy przy wstawaniu, skłonność do  omdleń oraz  częste 
bóle głowy. Objawy są bezpośrednio związane z nieprawidłową pracą serca 
(palpitacje i skoki ciśnienia tętniczego). Uczucie kłucia w obrębie koniusz-
ka serca jest spowodowane zaciskaniem się aorty i zaburzeniami dopływu 
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krwi do komór sercowych. To schorzenie jest wynikiem silnych stanów emo-
cjonalnych, depresyjno-nerwicowych. Zespół Da Costy może się także poja-
wiać u osób podatnych na stres i utrzymywać się latami. Do zespołu Da Co-
sty należą także objawy takie jak: zaburzenia snu, lęki nocne oraz problemy 
z krążeniem. 

Zespół jelita drażliwego (łac. colon irritabile; ang. Irritable Bowel Syn-
drome, w skrócie IBS) – przewlekła (trwająca przez co najmniej trzy miesią-
ce) idiopatyczna61 choroba przewodu pokarmowego o charakterze czyn-
nościowym62 charakteryzująca  się bólami brzucha i  zaburzeniami rytmu 
wypróżnień, nieuwarunkowana zmianami organicznymi lub biochemicz-
nymi. Zespół ten został dokładnie opisany przez Oslera w 1892 roku i był 
przez niego nazwany mucous colitis.

Gastroenterolodzy zgodnie stwierdzają, że  zaburzenia czynnościowe 
układu pokarmowego należą do  najczęstszych schorzeń w  ich specjal-
ności (do 50% osób zgłaszających się na leczenie). IBS występuje u około 
10–20% dorosłych ludzi, 2/3 z tej liczby to kobiety. Ocenia się, że w Polsce 
IBS dotyczy około 13% dorosłej populacji. Choroba zaczyna się przeważnie 
w  wieku 30–40 lat. Duża liczba pacjentów, pomimo dokuczliwości obja-
wów wywołanych czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowe-
go, nie zgłasza się do lekarza (tylko 10–25% osób szuka pomocy u lekarza). 
Pierwotna przyczyna występowania schorzenia nie jest znana. 

Czynniki patofizjologiczne, które mogą mieć wpływ na  wystąpienie 
choroby, to:

– nadmierny rozrost flory bakteryjnej (SIBO), pojawiający  się nawet 
w 84% przypadków choroby; 

– zaburzenia czucia trzewnego i funkcji motorycznej jelit, co potwier-
dzają badania:
• niski próg bólowy odbytnicy rozszerzanej balonem;

61 Powstająca spontanicznie lub mająca niejasne, nieznane podłoże. 
62 Zaburzenie obejmuje mechanizm regulacji nerwowo-odruchowej czynności organu lub 

narządu.
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• zwiększona odpowiedź ruchowa jelita grubego na pobudzanie 
niektórymi lekami (prostygmina), hormonami (cholecystokinina) 
lub pokarmem;

– zmiany w sferze psychicznej (u 70–90% pacjentów chorych na IBS 
występują zaburzenia osobowości, niepokój lub depresja);

– spożywanie pokarmów ubogoresztkowych (z niewielką zawarto-
ścią błonnika);

– przebycie infekcji jelitowej (np. czerwonki –  u  osób tych stwier-
dzono zwiększenie liczby komórek endokrynnych jelit i zawartości 
w nich serotoniny);

– rola mózgu jest nie do końca wyjaśniona – nowe badania wykazują 
zmiany aktywności w obszarach kory mózgowej odpowiedzialnych 
za odczuwanie bólu.

Sytuacje stresowe wyzwalają objawy, do których najczęściej należą:
– ostre, skurczowe, nękające bóle brzucha (zazwyczaj podbrzusza 

i  lewego dołu biodrowego). Prawie nigdy nie budzą w nocy. Nasi-
lają się po posiłkach. Mogą towarzyszyć biegunkom. Ulgę przynosi 
wypróżnienie lub oddanie gazów;

– biegunka – stolce mogą być wodniste lub półpłynne, ale rzadko do-
chodzi do zwiększenia ich objętości. Zazwyczaj występuje po posił-
kach, stresie psychicznym i w godzinach porannych;

– zaparcie – u chorych bez biegunki. Częstotliwość wypróżnień jest 
zmniejszona, stolec oddawany jest z wysiłkiem. Po oddaniu stolca 
często pojawia się uczucie niepełnego wypróżnienia;

– wzdęcie brzucha;
– domieszka śluzu w kale;
– odbijanie i gazy;
– nudności i wymioty;
– zgaga;
– bóle głowy;
– uczucie zmęczenia;
– zaburzenia miesiączkowania;
– częstomocz;
– „przelewania w brzuchu”. 
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Syndrom Stendhala –  rodzaj zaburzenia somatyzacyjnego, przeja-
wiający się przyśpieszonym biciem serca, zawrotami głowy, dezorientacją, 
a nawet halucynacjami powstającymi u niektórych osób na widok wspa-
niałości, dzieł sztuki i zabytków zgromadzonych na małej przestrzeni. Na-
zwa tego zjawiska wywodzi się od przypadłości opisanej w pamiętnikach 
francuskiego pisarza Stendhala. Będąc we Florencji, po zwiedzeniu galerii 
Uffizi, odwiedzeniu grobu Dantego w kościele Świętego Krzyża, obejrzeniu 
„Dawida” Michała Anioła, zaczął odczuwać słabości. Musiał po tych wraże-
niach kilka dni spędzić w łóżku z gorączką, a kiedy zdecydował się wyjść 
ponownie na ulice miasta – doznawał znów, jak sam to opisał, „gwałtowne-
go kołatania serca”.

Podobnym zjawiskiem występującym u niektórych osób w innych sy-
tuacjach jest także reakcja na „przesyt wyboru” podczas zakupów albo wra-
żenia odbierane niekiedy podczas słuchania muzyki z okresu romantyzmu.

Neurastenia 

Występują dwie podstawowe, zachodzące na siebie, odmiany neura-
stenii. 

W pierwszej dominującą cechę stanowią skargi na  wzmożone zmę-
czenie po  wysiłku umysłowym, często związane z  pewnym obniżeniem 
sprawności zawodowej i  efektywności w  wykonywaniu codziennych za-
dań. Męczliwość psychiczna jest najczęściej opisywana jako nieprzyjemne 
dla  przeżywającego pojawienie  się rozpraszających skojarzeń czy wspo-
mnień, trudności w koncentracji i ogólnie mniej efektywne myślenie. 

W drugim typie pacjenci podkreślają cielesne uczucie osłabienia fizycz-
nego i wyczerpania nawet po minimalnym wysiłku fizycznym, któremu to-
warzyszy uczucie bólów mięśniowych i niemożność odprężenia się. 

W obu typach neurastenii występują rozmaite nieprzyjemne doznania 
fizyczne takie jak: zawroty głowy, napięciowe bóle głowy oraz  poczucie 
ogólnego rozchwiania, a ponadto martwienie się pogarszaniem samopo-
czucia psychicznego i fizycznego, drażliwość, anhedonia oraz depresja i lęk 
o różnym nasileniu, często bywa zaburzona pierwsza i środkowa faza snu. 
Odpoczynek, relaksacja lub zabawa nie uwalniają pacjenta od objawów. 
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Czas trwania zaburzenia obejmuje co najmniej 2 miesiące. Wśród symp-
tomów neurastenii pojawiają się co najmniej dwa z poniższych objawów:

– uczucie pobolewania lub bólu mięśni;
– zawroty głowy;
– napięciowe bóle głowy;
– zaburzenia snu;
– niezdolność do odprężenia się;
– drażliwość. 

Postępowanie lecznicze w grupie zaburzeń somatyzacyjnych pole-
ga na:

1. Dobrym i rozsądnym kontakcie terapeutycznym z lekarzem podsta-
wowej opieki zdrowotnej, co ma zapewnić właściwe postępowanie 
diagnostyczne oraz udzielenie wstępnej pomocy psychologicznej.

2. Zasadniczą metodą terapeutyczną jest psychoterapia. U osób star-
szych skuteczność psychoterapii może być mniejsza, gdyż czasami 
trudno jest zmienić utrwalone wzorce reagowania czy postępowa-
nia. Niekiedy pomocna może być właściwa edukacja i wyjaśnienie 
przez lekarza zasad funkcjonowania organizmu ludzkiego, swego 
rodzaju „odczarowanie” stereotypów i  mitów odnośnie fizjologii 
człowieka. 

 Proponowane metody terapeutyczne to:
• Psychoterapia krótkoterminowa zorientowana na  pro-

blem, o charakterze poznawczo-behawioralnym, której celem 
powinno być wyjaśnienie przyczyn i  mechanizmów występo-
wania dolegliwości, uświadomienie pacjentowi, że  choruje 
dusza, a  nie ciało i  przerwanie „błędnego koła” –  wyrwanie 
pacjenta z roli chorego. Zmiana zachowania poprzez uczenie 
się. Ten rodzaj terapii prowadzi do  zmniejszenia stresu i  lęku. 
Najczęściej stosowane oddziaływania terapeutyczne to terapia 
relaksacyjna, nauka pozytywnego myślenia, desensytyzacja 
(odwrażliwianie na  bodźce czy sytuacje wywołujące lęk), tre-
ning asertywności, autoterapia. 
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• Terapia rodzin, jeśli podstawą zaburzenia jest niewłaściwie funk-
cjonująca rodzina, a objawy somatyczne są nieświadomą próbą 
zwrócenia na siebie uwagi innych. Leczeniem powinna być obję-
ta cała rodzina. W wielu przypadkach inni członkowie rodziny nie 
dostrzegają wagi problemów i odmawiają udziału w terapii. Taka 
sytuacja wymaga determinacji ze strony terapeuty.

• Psychoterapia systematyczna restrukturująca (indywidual-
na i/lub grupowa) –  celem terapii jest zmiana cech osobowo-
ści, które kształtują tendencję do  wchodzenia w  rolę chorego. 
Ten rodzaj terapii może być trudny do przeprowadzenia u osób 
starszych, ze względu na sztywność utrwalonych zachowań. Nie-
mniej jednak coraz więcej osób w wieku senioralnym uczestni-
czyło w psychoterapii w przeszłości, znają jej zasady i są gotowi 
podjąć wysiłek wprowadzenia zmian. 

3. Farmakoterapia –  jest stosowana jako uzupełnienie psychoterapii 
w celu łagodzenia objawów napięcia wewnętrznego, zaburzeń snu, 
obniżenia nastroju. Stosowane leki nie zmniejszają doznań bólo-
wych. Zależnie od  nasilenia objawów i  rodzaju zaburzenia należy 
rozważyć zastosowanie farmaceutyków takich jak:
• preparaty ziołowe o działaniu uspokajającym; 
• preparaty homeopatyczne;
• leki przeciwdepresyjne (w  zespole przewlekłego bólu –  trójcy-

kliczne leki przeciwdepresyjne, przy silnym przeżywaniu lęku 
– inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny);

• leki neuroleptyczne –  mogą być pomocne w  zaburzeniu hipo-
chondrycznym;

• leki o  działaniu adrenolitycznym –  np. beta-blokery, skuteczne 
w  zaburzeniach ze  znacznym pobudzeniem układu współczul-
nego.

Każda osoba odczuwająca dolegliwości bólowe może próbować pomóc 
sobie sama, zwłaszcza, gdy przyczyną cierpienia jest stres. Najczęściej spo-
tykaną przypadłością jest ból głowy. Jeśli chcemy sobie pomóc, w pierwszej 
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kolejności musimy określić czynniki wywołujące u  nas stres. Mogą to być 
okoliczności i trudności czy wymagania życia codziennego (choroba, nieza-
płacony rachunek, konieczność przeprowadzki, brak kontaktów z dziećmi, 
nowy sprzęt w domu) – co warto podkreślić – nie tylko te, których nie ak-
ceptujemy, ale również te, które sprawiają nam przyjemność czy ekscytują, 
tzw. „pozytywny” stres (ślub dorosłego dziecka, urodzenie wnuka, wygrana 
na loterii, wakacyjny wyjazd). 

Prostym i niedocenianym sposobem pomocy jest rozmowa o proble-
mie – uwolnienie zablokowanych emocji przynosi ulgę. Uświadomienie so-
bie, że ból to wynik stresu, a nie poważnej choroby somatycznej, zmniejsza 
napięcie i lęk – uspokaja, uświadomienie i akceptacja przynosi ulgę. Wiele 
badań potwierdziło, że  u  osób mających możliwość kontaktów między-
ludzkich, dzielenia się sekretami, zmniejsza się zapadalność na infekcje wi-
rusowe w porównaniu z osobami, które takiej sposobności nie miały. Nie-
wyrażone emocje i uczucia wpływają na układ neuroendokrynny, co może 
blokować układ odpornościowy organizmu i sprzyjać infekcjom. Rozmowa 
to sposób na kontrolowanie czynników wywołujących stres. 

Gdy czujesz  się zmęczony codziennymi kłopotami, długotrwałymi 
stresami i tracisz dystans do tego, co Ci się przydarza, osoba z Twojego 
otoczenia, jako neutralna, może pomóc Ci zastanowić  się nad proble-
mem, nabrać dystansu, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy sprawa, któ-
rą  się martwisz, to rzeczywiście problem, co  możesz zmienić samemu 
i kiedy powinieneś szukać pomocy u innych. 

Kolejny sposób na zniwelowanie czy zmniejszenie bólów wywołanych 
stresem to zaplanowanie sobie „czasu na zamartwianie”. 

Czasami pomocne może okazać się odsunięcie złych myśli czy uczuć 
na później. Kiedy martwisz się stale, nie jesteś w stanie wykorzystać do-
brze swojego czasu i odbierasz sobie możliwość doświadczenia jakiejkol-
wiek przyjemności. 
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Kiedy chcesz przestać  się martwić, spróbuj zastosować poniższą in-
strukcję:

„Stop! Moje zmartwienie jest uzasadnione, ale teraz nie jest odpo-
wiednia chwila na zajmowanie się nim. Mam inne sprawy do załatwienia. 
Wyobrażę sobie, że biorę to zmartwienie, wkładam do pudełka i wsuwam 
do szuflady. Następnie zamykam szufladę, być może zamykam ją na klucz. 
Będzie tam sobie siedziało do momentu, kiedy podejmę decyzję, że przy-
szedł właściwy moment, by ją otworzyć”. 

Codziennie ustal, na  jak długo, od  kliku chwil do  kilku godzin, bę-
dziesz mógł otworzyć swoją szufladę zmartwień. Jeśli Twoim zmartwie-
niem jest ból –  odwiedź lekarza i  przeprowadź właściwą diagnostykę, 
zmień styl życia. 

Martwienie się leży w ludzkiej naturze, a odczuwany niepokój prowa-
dzi do rozwiązania problemu. 

Po upływie wyznaczonego czasu ponownie schowaj problem do szu-
flady. Dobrze wybierz czas na zamartwianie się, tak, abyś mógł znaleźć 
rozwiązanie swoich problemów.

Relaksacja to kolejny sposób na zmniejszenie dolegliwości bólowych. 
Poniżej instrukcja, jak się zrelaksować:

„Usiądź wygodnie oparty, skoncentruj  się na  swoim oddechu, mię-
śniach i przenieś do takiego miejsca w swoim umyśle, gdzie jest spokojnie 
i bezpiecznie. Przez dziesięć minut oczyszczaj swoje ciało. Powiedz sobie: 
Nie czas teraz na to, aby zajmować się swoimi najgłębszymi niepoko-
jami. Teraz jest czas na relaksującą przerwę, aby uporządkować myśli 
i zebrać siły do podjęcia zadania, które przede mną stoi. 

Użyj w  podobny sposób wypowiadanego do  siebie tekstu, jeśli bu-
dzisz się w nocy, martwiąc się różnymi sprawami. Noc służy wypoczynkowi, 
relaksowi czy intymności”. 

Wizualizacja

Podczas stosowania metod relaksacyjnych pomocna może być wizuali-
zacja. Jest to sposób na przekształcenie stanu relaksacji w stan kontroli nad 
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bólem. Wizualizacja zależy od bogactwa wyobraźni człowieka. Od niego za-
leży, jaką scenę będzie sobie wyobrażał, jakich użyje kształtów, przedmio-
tów, kolorów, dźwięków i  zapachów. Każdy powinien wymyślić swój spo-
sób, na początek można wypróbować poniższe przykłady:

„Podczas oddychania przeponą. Spróbuj wyobrazić sobie, że widzisz 
czyste powietrze wpływające głęboko w Twoje płuca, wypełniające Twoje 
ciało życiodajnym tlenem. Z każdym wdechem wyobrażaj sobie, jak napię-
cie opuszcza Twoje ciało. Napięcie to może przybrać formę widzialną, taką 
jak dym albo odpływająca chmura. Gdy wykonujemy taką wizualizację, każ-
dy cykl oddechowy sprawia, że ciało jest trochę bardziej rozluźnione i coraz 
spokojniejsze”.

„Podczas rozluźniania mięśni. Wyobraź sobie swoje mięśnie jako za-
ciśniętą ciasno gumę, która jest stopniowo rozluźniana. Możesz dokonać 
oglądu ciała fragment po fragmencie, wyobrażając sobie, jak mięśnie w każ-
dym z rejonów stają się miękkie i elastyczne niczym galaretka lub gąbka. 
Albo wyobraź sobie swoje ciało w postaci sztywnego manekina, który stop-
niowo przemienia się w miękką szmacianą lalkę”.

„Podczas rozgrzewania dłoni. (…) Wyobraź sobie, ze  zanurzyłeś je 
w  ciepłej wodzie albo że  leżą na  gorącym kamieniu i  ogrzewa je gorące 
słońce. Albo po porostu przywołaj wrażenie ciepła spływającego po Twoich 
ramionach aż do dłoni”. 

Zaburzenia pozorowane 

Zaburzenia pozorowane stanowią zamierzone wytwarzanie lub naśla-
dowanie objawów czy niewydolności fizycznych. 

Osoba, pomimo braku potwierdzonych zaburzeń, choroby lub nie-
sprawności fizycznej bądź psychicznej, pozoruje objawy w sposób powta-
rzający się lub stały. W odniesieniu do zaburzeń somatycznych, może to pro-
wadzić do samouszkodzeń w postaci nacięć czy otarć w celu spowodowania 
krwawienia lub do wstrzykiwania sobie toksycznych substancji. Naśladowa-
nie bólu i dowodzenie obecności krwawienia mogą być tak przekonujące, 
że mimo stale negatywnych wyników badań, w wielu szpitalach i klinikach 
ponawiane są badania i zabiegi operacyjne. 



Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną…

166

Motywacja do takich zachowań jest mało zrozumiała i przypuszczalnie 
wewnętrzna, a  stan ten można interpretować jako zaburzenie w  zakresie 
zachowania związanego z chorobą oraz rolą chorego. Osoby z tego rodzaju 
wzorcem zachowania wykazują też inne wyraźne nieprawidłowości w za-
kresie osobowości i związków z innymi ludźmi. Pacjenci tacy przedstawiają 
kłamliwe relacje wobec nieistniejących chorób. Gdy zbieramy wywiad, oka-
zuje się, że pacjent był wiele razy w szpitalu, możemy w badaniu zobaczyć 
liczne blizny pooperacyjne. Bardzo często opuszczają szpital przed końcem 
kuracji, aby za kilka dni znaleźć się w innym szpitalu. Gdy chcą zostać przy-
jęci ponownie, podają fałszywe personalia. 

W tej grupie zaburzeń wyróżniamy: zespół pacjenta wędrującego 
po szpitalach, bardziej znany jako

Zespół Münchhausena – choroba polegająca na wywoływaniu u sie-
bie objawów somatycznych w celu wymuszenia na personelu medycznym 
przyjęcia do szpitala. Pacjenci domagają się zabiegów lub operacji chirur-
gicznych, co prowadzi do deformacji zdrowego organizmu. Zespół występu-
je u osób, u których pojawiają się także zaburzenia osobowości oraz u osób 
z tendencjami masochistycznymi lub obsesyjnymi. Osoba chce wejść w rolę 
chorego. U osób tych obserwuje się zaburzenie w zakresie związków z inny-
mi ludźmi. 

W przypadku zespołu Münchhausena ból jest świadomie wywoływany 
przez pacjenta, który, w związku z tym, oczekuje fachowej pomocy medycz-
nej. Inaczej dzieje się u chorych zmagających się z bólem psychogennym, 
ponieważ ból fizyczny pojawia się samoistnie i naprawdę jest odczuwany. 

Można wyróżnić kilka typów zespołu Münchhausena: 

Typ krwotoczny 

Histeria krwotoczna (Syndroma haemorrhagicum histrionicum). Pre-
zentowane objawy to najczęściej wymioty krwią, krwotok z płuc lub objawy 
hemofilii. Osoby z  tą formą zaburzenia prowokują krwawienia z  nosa lub 
połykają krew zwierzęcą i prowokują wymioty.
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Typ brzuszny 

Wędrująca operacja jamy brzusznej (Laparotomia migrans). Powo-
dem operacji jest najczęściej podejrzenie niedrożności jelit, spowodowane 
połknięciem ostrego przedmiotu. Osoby z tą formą zaburzenia mają często 
bogate doświadczenie pacjentów chirurgicznych.

Typ neurologiczny 

Neurologiczny zespół diabelski (Syndroma neurologicum diabolicum). 
Symulowane objawy to napady bólów głowy, utraty świadomości i padacz-
kopodobne.

Typ skórny 

Symulacja dotyczy chorób skóry.

Symulacja

Symulacja –  to zamierzone i  motywowane przez zewnętrzne stre-
sy i  pobudki wytwarzanie lub udawanie objawów i  niesprawności fizycz-
nych lub psychologicznych. Najczęstsze motywy zewnętrzne prowadzące 
do symulacji: procesy sądowe i chęć ich oddalenia lub umorzenia, uzyska-
nie niedozwolonych leków, unikanie służby wojskowej, przeniesienie z celi 
więziennej do  szpitala więziennego i  uzyskanie większej swobody, próby 
osiągnięcia korzyści płynących z choroby czy poprawienia sobie warunków 
życiowych np. mieszkaniowych.

Według podręcznika DSM-IV-TR symulację należy podejrzewać, mając 
do czynienia z jakąkolwiek kombinacją następujących okoliczności:

– medyczno-prawny kontekst (np. skierowanie do lekarza lub psycho-
loga klinicznego przez prokuratora);

– znaczna rozbieżność między objawami relacjonowanymi przez pa-
cjenta a wynikami obiektywnego badania;

– brak współpracy podczas badania i nieprzestrzeganie zaleceń doty-
czących dalszego postępowania;

– występowanie cech osobowości antyspołecznej.
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Niektóre testy psychologiczne zawierają skale kontrolne, mające za za-
danie odróżnianie symulacji zaburzeń osobowości od rzeczywistego zabu-
rzenia. Skale te posługują się pytaniami o symptomy, które rzadko wystę-
pują przy rzeczywistych zaburzeniach, jednak osobie bez przygotowania 
medycznego kojarzą się z chorobami psychicznymi. Symulanci mają w ta-
kich skalach średnio istotnie wyższe wyniki od osób z prawdziwymi zabu-
rzeniami. Nadmierna symulacja unieważnia wyniki testu.

W postępowaniu terapeutycznym zalecane jest unikanie konfrontacji, 
pozwala to pacjentowi „wyjść z twarzą”. Terapeuta unika mówienia pacjen-
towi wprost, że symuluje – pozwalając mu, poprzez różne sugestie, na rezy-
gnację z symulowania. 
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OBJAWY BÓLOWE JAKO WYRAZ 
ZABuRZEń DEPRESYJNYCh 
I LĘKOWYCh

Ból i zmęczenie to najpowszechniej odczuwane dolegliwości. Gdyby za-
pytać o to wszystkich dorosłych ludzi, jedna trzecia skarżyłaby się z powodu 
bólu, a około 4% powiedziałoby, że dolega im silny ból trwający co najmniej 
od  tygodnia. Również osoby cierpiące na  depresję często odczuwają ból. 
Niekiedy ból staje się głównym objawem choroby. Jednocześnie pacjenci 
odczuwający przewlekły ból, wykazują zwiększone ryzyko zachorowania 
na  depresję, niezależnie od  przyczyn ich bólu. U około połowy pacjen-
tów odczuwających ból występują objawy depresji, jedna trzecia musi się 
z tego powodu leczyć. Przewlekły ból znacznie zwiększa ryzyko zachorowa-
nia na depresję. Badania wykazały także, że jeżeli ktoś wcześniej chorował 
na depresję, w dalszym okresie życia będzie bardziej narażony na wystąpie-
nie chronicznego bólu. 

Aby rozpoznać depresję, u  osoby powinny występować podstawowe 
objawy depresji. Pojawienie  się objawów wtórnych ułatwia postawienie 
właściwej diagnozy.

Objawy podstawowe depresji

– Obniżenie podstawowego nastroju:
• smutek, przygnębienie; 
• przykre przeżywanie ogółu wydarzeń; 
• anhedonia; 
• zobojętnienie;
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– Obniżenie napędu psychomotorycznego:
• spowolnienie myślenia i tempa wypowiedzi; 
• poczucie obniżonej sprawności pamięci i  intelektu (pseudode-

mencja); 
• abulia (niemożność podejmowania decyzji i działania);
• zahamowanie ruchowe, utrata energii życiowej, siły i  poczucie 

zmęczenia fizycznego;
– Zaburzenia rytmów okołodobowych i objawy somatyczne: 

• wczesne budzenie się, sen płytki, przerywany, nadmierna sen-
ność w ciągu dnia;

• zaburzenia dobowego rytmu samopoczucia;
• bóle głowy (potyliczne);
• wysychanie w jamie ustnej;
• zaparcia;
• spadek masy ciała (co najmniej 3 kg w ciągu miesiąca).

Objawy podstawowe depresji – lęk 

– Objawy psychiczne:
• niepokój;
• poczucie napięcia;
• obawy;
• trwożliwe oczekiwanie na przykre wydarzenie;
• poczucie zagrożenia;
• uczucie oszołomienia;
• zaburzenia koncentracji uwagi;
• obawa przed utratą kontroli nad sobą, lęk przed śmiercią; 

– Objawy behawioralne:
• w wyrazie twarzy: napięcie, cierpienie, trwoga, przerażenie;
• niepokój ruchowy: manipulacyjny, lokomocyjny;
• podniecenie ruchowe lub znieruchomienie (w stanie paniki);

– Objawy somatyczne:
• tachykardia, palpitacje serca; 
• wzrost ciśnienia tętniczego;
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• płytki oddech;
• dyskomfort w okolicy serca i/lub nadbrzusza;
• wzmożona potliwość;
• zblednięcie powłok skórnych;
• częste oddawanie moczu;
• wzmożona perystaltyka jelit, biegunka, nudności;
• parestezje (mrowienie, drętwienie, uczucie zimna lub gorąca); 
• zawroty głowy. 

Objawy wtórne depresji

– Depresyjne zaburzenia myślenia:
• poczucie winy (urojenia grzeszności, winy, kary);
• negatywna ocena własnej osobowości, zdrowia, szans na wyle-

czenie (urojenia hipochondryczne, nihilistyczne);
• negatywna ocena własnej sytuacji, przyszłości, przeszłości (uro-

jenia klęski, katastrofy);
• zniechęcenie do życia, myśli i tendencje samobójcze;

– Zaburzenia aktywności złożonej:
• zmniejszenie liczby i zakresu zainteresowań; 
• obniżenie zdolności do pracy;
• osłabienie kontaktów z otoczeniem;
• izolowanie się;
• zaniedbanie.

Depresje osób starszych mają zwykle przewlekły charakter oraz specy-
ficzny obraz kliniczny. Osoby starsze bardzo często nie chcą mówić o od-
czuwanym smutku, przygnębieniu, uznając uczucia te za  objaw słabości, 
co wynikać może ze sposobu ich wychowania. Dlatego łatwiej jest im mówić 
o dolegliwościach somatycznych, zwykle o charakterze hipochondrycznym. 
Należą do nich różnego rodzaju dolegliwości bólowe (na przykład bóle gło-
wy, okolicy przedsercowej, bóle kończyn lub mięśni), osłabienie łaknienia, 
zaburzenia snu, zaparcia. 

Przy ocenie zaburzeń snu należy pamiętać, że fizjologicznie z wiekiem 
następuje redukcja snu i u osób starszych często występuje sen przerywany 
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(na przykład spowodowany potrzebą oddawania moczu). Wskazywać 
na depresję mogą natomiast pesymistyczne „rozmyślania” w czasie bezsen-
nych nocy czy uczucie stałego zmęczenia w ciągu dnia. 

Również częstym zjawiskiem jest współwystępowanie depresji wieku 
podeszłego z chorobami somatycznymi i chorobami ośrodkowego układu 
nerwowego, co może prowadzić do zaostrzenia wcześniej istniejących obja-
wów. W porównaniu z osobami zdrowymi lub z osobami o niewielkim nasi-
leniu dolegliwości somatycznych, częstość występowania depresji wzrasta 
dwukrotnie u osób ze średniociężkimi lub ciężkimi chorobami somatyczny-
mi. Szczęśliwie, skutecznie lecząc depresję można tej sytuacji przeciwdzia-
łać. Leki przeciwdepresyjne są skuteczne w leczeniu depresji u pacjentów, 
u  których występuje chroniczny ból. Wywierają także wpływ na  niektóre 
rodzaje bólu, nawet wtedy, kiedy depresja mu nie towarzyszy.

Trudności lub niechęć mówienia o swoich problemach powoduje, 
że u osób w wieku podeszłym zawsze, gdy występuje przewlekły ból, 
należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia depresji. 

Ból może być „maską depresji”.

W depresjach maskowanych objawy podstawowe mogą mieć małe na-
silenie, niektóre objawy nie występują, a dominować może jeden lub dwa 
objawy. Termin „depresje maskowane” został stworzony w związku z różno-
rodnością obrazów klinicznych depresji i trudnościami w jej rozpoznawaniu. 

Gdy obserwujemy wyraźną zmianę nastroju, zaburzenia myślenia typu 
depresyjnego i  charakterystyczną zmianę codziennego funkcjonowania, 
objawiającą się spowolnieniem tempa życia i wycofaniem, nie ma trudno-
ści diagnostycznych. W przypadku, gdy zmiany są mało nasilone, a nawet 
niemożliwe do stwierdzenia, postawienie właściwej diagnozy nie jest łatwe. 
Na pierwszy plan wysuwają się wtedy objawy somatyczne albo psychiczne, 
które mogą sugerować występowanie innych zaburzeń. W takim wypadku 
mówi się o depresji maskowanej lub „maskach depresji”. 

Zjawisko to możemy wytłumaczyć faktem, że  depresja jest zabu-
rzeniem wielu funkcji organizmu i  wiele „masek” to po  prostu objawy 
samej depresji lub dolegliwości ściśle z  tą chorobą związane. Depresje 
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maskowane nie mogą być uważane za nietypowe czy niezwykłe ani z po-
wodu charakteru objawów, ani nawet z powodu częstości występowania. 
Takie obrazy kliniczne występują bowiem w  co najmniej połowie przy-
padków tej choroby u osób starszych. Dla niektórych osób stanowią cha-
rakterystyczny i  powtarzający  się zespół chorobowy. Dla innych są tylko 
wstępem do  zespołu jawnego –  albo jego fazą końcową. Powszechność 
i  mylący obraz depresji maskowanych jest głównym powodem błędów 
diagnostycznych lub rozpoznawania choroby ze znacznym opóźnieniem. 

Pomocne mogą być wybrane kryteria diagnostyki tzw. depresji masko-
wanej, a więc w tym opisie – somatycznych odpowiedników depresji. 
I tak, depresję maskowaną rozpoznajemy m.in. gdy:

1. występują inne z objawów depresyjnych (podstawowe);
2. zaburzenia somatyczne występują cyklicznie w  typowym dla  de-

presji rytmie (dobowym lub rocznym);
3. pozytywny jest wywiad rodzinny co do depresji;
4. nieskuteczna jest „celowana” terapia w odniesieniu do podejrzewa-

nego zespołu somatycznego;
5. brakuje dostępnych dowodów na organiczne podłoże dolegliwości 

(Potoczek, 1999).
Objawy lub zespoły objawów występujące w depresji i mogące sugerować 
inne schorzenie, czyli tzw. maski depresji:

Często będące w  pierwszej kolejności przedmiotem zainteresowania 
innych specjalności:

– bezsenność;
– dolegliwości przypominające objawy bólu wieńcowego;
– napady braku tchu, duszności;
– ataki słabości i zaburzeń równowagi;
– biegunki, zespół jelita drażliwego;
– brak apetytu, jadłowstręt, utrata wagi;
– kolki żółciowe;
– świąd skóry i narządów płciowych;
– bóle głowy, brzucha, inne zespoły bólowe;
– ujawnienie się lub zaostrzenie nadciśnienia tętniczego. 
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Zawsze, gdy objawy chorób somatycznych nie ulegają poprawie 
po zastosowanym właściwym leczeniu, należy rozważyć możliwość de-
presji maskowanej. 

Kolejną grupą zaburzeń psychicznych, w których pacjenci doznają uczu-
cia bólu, są zaburzenia lękowe. Dominującym objawem jest napięcie we-
wnętrzne, uczucie strachu, lęku. Uczucia te powodują jednak, że  pacjenci 
bardziej uważnie niż zwykle obserwują swoje ciało i jego reakcje. Gdy w tym 
czasie doświadczają jakichkolwiek dolegliwości bólowych, pojawia się zja-
wisko agrawacji, czyli wyolbrzymiania dolegliwości. Jeśli temu uczuciu 
towarzyszy lęk, że osoba może zachorować na jakąś śmiertelną chorobę lub 
może umrzeć, każdy ból może paraliżować działania pacjenta. Zaburzenia 
lękowe przybierają różną postać, mogą mieć charakter napadowy lub stale 
utrzymującego się lęku – wówczas i dolegliwości bólowe pojawiają się okre-
sowo lub utrzymują się przewlekle.

Zaburzenie lękowe z napadami lęku – lęk paniczny (F 41.0)

Podstawowym objawem tego zaburzenia są „nawracające napady 
ostrego lęku (stany paniki), które nie są ograniczone do jakiejś szczególnej 
sytuacji czy okoliczności, a  więc niemożliwe do  przewidzenia”. Podobnie, 
jak w innych zaburzeniach lękowych, podstawowe objawy obejmują: 

– Objawy wzbudzenia autonomicznego:
• nagłe wystąpienie przyspieszonego bicia serca;
• pocenie się; 
• drżenie lub dygotanie;
• suchość w jamie ustnej; 

– Objawy z zakresu klatki piersiowej i brzucha: 
• ból lub dyskomfort w klatce piersiowej;
• utrudnienie oddychania;
• uczucie dławienia się;
• nudności i nieprzyjemne doznania brzuszne;

– Objawy obejmujące stan psychiczny:
• zawroty głowy, brak równowagi, wrażenie omdlewania, uczucie 

oszołomienia;
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• poczucie obcości własnej osoby (depersonalizacja) lub otoczenia 
(derealizacja);

• obawa przed śmiercią, utratą kontroli czy chorobą psychiczną;
– Objawy ogólne:

• uderzenia gorąca, zimne dreszcze;
• poczucie drętwienia lub swędzenia. 

Zaburzenia lękowe uogólnione – nerwica lękowa (F 41.1)

„Podstawową cechą jest tu uogólniony i  uporczywy lęk niezwiązany 
z  sytuacjami zewnętrznymi (lęk «wolnopłynący»). Dominujące objawy są 
zróżnicowane. Obejmują one skargi na stałe uczucie zdenerwowania, drże-
nie, napięcie mięśniowe, pocenie się, zawroty głowy, przyspieszone bicie 
serca i uczucie «niepokoju» (discomfort) w nadbrzuszu, nieokreślone dole-
gliwości bólowe. Pacjent często wypowiada obawy, że sam lub ktoś z jego 
bliskich wkrótce zachoruje lub będzie miał wypadek”.

Zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane (F 41.2)

Rozpoznanie to stosujemy, gdy objawy lęku i depresji występują jed-
nocześnie, ale żadne z nich nie przeważa w sposób zdecydowany i żaden 
z objawów, rozważany z osobna, nie uzewnętrznia się w stopniu uzasadnia-
jącym każde z tych rozpoznań.

Ponieważ dolegliwości bólowe w zaburzeniach lękowych dość często 
mają charakter napadowy, pacjenci kojarzą takie bóle raczej z zaostrzeniem 
chorób somatycznych niż z problemem psychiatrycznym. Zastosowanie le-
ków przeciwlękowych szybko przynosi ulgę w dolegliwościach, które czę-
sto trapią pacjentów latami. 
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SYNDROM WYPALENIA 
EMOCJONALNEgO JAKO WYRAZ 
PRZEWLEKłEgO OBCIąŻENIA 
OPIEKuNÓW – METODY 
TERAPEuTYCZNE

Mówiąc o starszych osobach, nie można zapominać o  tych, którzy 
sprawują opiekę nad starszym i  często chorym człowiekiem. Jest to 
opieka długotrwała, często wyczerpująca i, niestety, zazwyczaj samotna. 
W zdecydowanej większości przypadków starszy człowiek może samo-
dzielnie funkcjonować tylko do  pewnego czasu. W  miarę starzenia  się 
i pojawiania się kolejnych dolegliwości, staje się on coraz bardziej zależ-
ny od pomocy, jaką otrzyma od innych – najczęściej najbliższych. 

Z danych wynika, że około 70% opiekunów cierpi z powodu ciągłego 
stresu, a  około 50% z  powodu depresji. Mówi  się o  statystycznie istotnej 
nadumieralności opiekunów. Wieloletnia opieka wypala ich psychicznie. 
Choć opiekun i osoba starsza są stale razem, to jednak opiekun czuje się 
osamotniony psychicznie. Nie zawsze może też oczekiwać wdzięczności 
od osoby, którą się opiekuje. 

Termin „wypalenie” pojawił się w literaturze naukowej za sprawą ame-
rykańskiego psychiatry, H. J. Freudenbergera. „Zauważył on, że  pewne 
dolegliwości somatyczne i emocjonalne oraz zakłócenia behawioralne wi-
doczne u pracowników opieki społecznej współwystępują ze sobą. Zespół 
ten nazwał «syndromem wypalenia». 

Do jego objawów Freudenberger zaliczył: 
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• poczucie psychicznego i fizycznego wyczerpania, 
• niecierpliwość, 
• nadmierną skłonność do irytacji, 
• znudzenie i cynizm, 
• izolowanie się i tłumienie uczuć, 
• postawę wyższości i nieomylności z jednoczesnym poczuciem nie-

docenienia, 
• podejrzliwość, 
• zakłócenia orientacji, 
• zaburzenia psychosomatyczne”.

Syndrom wypalenia można opisać na trzech płaszczyznach, którymi są:
– zmęczenie – emocjonalne i fizyczne; 
– cynizm i negatywny stosunek do innych ludzi; 
– negatywna ocena siebie w pracy, wyrażająca się w stwierdzeniach 

typu: „co ja tutaj robię?”, „źle mi idzie”, „nieważne, ile pracuję, i tak nie 
przynosi to efektów”. 

Aby odkryć przyczyny wypalenia, należy przyjrzeć  się sześciu obsza-
rom, w  których może pojawić  się niezgodność między osobą a  środowi-
skiem pracy/opieki:

– przeciążenie pracą/opieką;
– kontrola – jak duży mamy wpływ na to, co i jak robimy; brak kontroli 

powoduje poważny stres;
– uznanie i nagroda – poczucie niewystarczającej nagrody lub braku 

uznania może być jednym z czynników powodujących wypalenie;
– relacje między pracownikami/członkami rodziny (konflikty, brak 

wsparcia społecznego);
– sprawiedliwość społeczna – jeśli ludzie mają poczucie krzywdy, bo 

są omijani przy awansach czy premiach, nie mają możliwości podej-
mowania nowych działań albo decyzji, nie mają czasu dla siebie, nie 
mają czasu na  przyjemności, wówczas pojawia  się złość, wrogość 
i większy stres;
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– wartości (co jest dla nas naprawdę ważne w pracy/opiece nad naj-
bliższą osobą).

W teorii wypalenia zawodowego uznaje się, że  jest ono odpowiedzią 
na chroniczny stres w sytuacjach, w których mamy ciągły kontakt z ludźmi 
i jesteśmy zaangażowaniu emocjonalnie w ich problemy.

Konsekwencją wypalenia się w pracy/opiece są:
– zmiany kondycji psychicznej, określane jako wyczerpanie emocjo-

nalne,
– zmiany w relacjach z innymi ludźmi,
– zmiany dotyczące samooceny.

Osoby, które profesjonalnie lub rodzinnie mają stały kontakt z inny-
mi ludźmi, a  także ich problemami i  kłopotami, z  ludźmi oczekującymi 
stałej pomocy, są narażone na stres oraz związany z nim syndrom wypa-
lenia się. Taki rodzaj pracy wybierają w około 80% osoby „zorientowane 
na uczucia”. 

Człowiek „zorientowany na uczucia”, w odróżnieniu od „zorientowane-
go na myślenie”, wybiera na ogół zawód zapewniający mu kontakt z innymi 
ludźmi, gdyż daje mu on szansę zaspokojenia podstawowych dla siebie po-
trzeb: afiliacji, ciepłych i harmonijnych stosunków z innymi. Osoba „zorien-
towana na uczucia” pragnie zaspokajać potrzeby swoich podopiecznych. Ta-
kie osoby nie pozostają obojętne na problemy swoich klientów, pacjentów 
czy uczniów, głęboko je przeżywają, a po jakimś czasie zaczynają odczuwać 
zmęczenie, frustrację i rozczarowanie, próbują się dystansować i przyjmują 
postawę obojętności, odrzucenia, a niekiedy nawet wrogości. Próba emo-
cjonalnego dystansowania się może w końcu doprowadzić do utraty wła-
ściwych relacji z podopiecznymi, co spotyka się ze społeczną dezaprobatą 
i  jeszcze bardziej pogłębia stan psychicznego obciążenia, wpędzając taką 
osobę w krąg „błędnego koła”. 

Badania przeprowadzone na grupie pracowników socjalnych, psychote-
rapeutów, prawników, pielęgniarek, lekarzy i policjantów przez Ch. Maslach 
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wykazały, że osoby, które pracują z ludźmi przeżywającymi i relacjonujący-
mi własne problemy, są narażone na  doświadczenie chronicznego stresu 
i frustracji. Taka sytuacja może doprowadzić do wypalenia sił. „Syndrom ten 
objawia  się wyczerpaniem emocjonalnym, depersonalizacją i  poczuciem 
braku kompetencji. Kluczowym aspektem syndromu wypalenia jest wzra-
stające poczucie emocjonalnego wyczerpania. Jeśli tzw. zasoby emocjo-
nalne danej osoby ulegną drastycznemu obniżeniu, to psychicznie staje się 
ona niezdolna do  niesienia pomocy. Następnym aspektem omawianego 
syndromu jest rozwój depersonalizacji innych osób, przez co autorka rozu-
mie np. negatywne, cyniczne nastawienie i sposób myślenia o ludziach, któ-
rym  się pomaga. Brak współczucia, lub nawet dehumanizacja, prowadzić 
mogą do  przekonania, iż  ludzie „zasłużyli” na  problemy i  trudności, które 
ich dotykają. Depersonalizacja innych osób jest związana z emocjonalnym 
wyczerpaniem. Trzeci aspekt zespołu wypalenia – poczucie obniżenia kom-
petencji –  odnosi  się do  negatywnego oceniania samego siebie, głównie 
w zakresie jakości własnej pracy z  innymi. Brak satysfakcji z wykonywanej 
pracy oraz niedocenianie posiadanych umiejętności są wyznacznikami tego 
aspektu wypalenia”.

Rozwój zespołu wypalenia sił zależy od warunków, w jakich przebiega 
opieka, od stopnia jej trudności, ale także tego, czy możliwe są efektywne 
sposoby odpoczynku i regeneracji sił.

Zdolność do samodzielnego radzenia sobie z zespołem wypalenia sił 
jest jednym z  czynników ułatwiającym pracę z  osobami wymagającymi 
opieki. Istnieje wiele metod pozwalających zmniejszyć lub ograniczyć 
jego destrukcyjny wpływ. Występują jednak znaczne różnice pomiędzy 
różnymi ludźmi, dlatego to, co dla jednej osoby stanowi przeszkodę nie 
do pokonania, dla drugiej jest mało istotnym problemem, bez większego 
znaczenia dla jej prawidłowego funkcjonowania w rolach rodzinnych czy 
zawodowych. 

Syndrom wypalenia się nie dotyczy tylko i wyłącznie osób przeciążo-
nych specyficznymi warunkami pracy. Zjawisko to dotyka również ludzi, 
którzy doświadczają długotrwałego stresu niezwiązanego z  wykonywaną 
pracą zawodową.
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Obecność zespołu wypalenia sił obserwuje się także wśród opiekunów 
osób niepełnosprawnych. Szczególną grupę stanowią pod tym względem 
rodzice dzieci o zaburzonym rozwoju. Są oni narażeni na kontakt ze spe-
cyficznymi stresorami w środowisku rodzinnym, a przy tym nie mają moż-
liwości zmiany swojego położenia. Wieloletnie zajmowanie  się dzieckiem 
niepełnosprawnym obciąża rodziców poważnymi kosztami fizycznymi 
i psychicznymi. 

Można wyróżnić trzy główne przyczyny wystąpienia syndromu wypa-
lenia sił:

– „brak odpoczynku, chwili wytchnienia wskutek konieczności ciągłe-
go zajmowania się dzieckiem, bez możliwości bycia zastąpionym;

– poczucie braku pomocy ze strony innych, osamotnienia i, związane 
z nim, poczucie wyłącznej odpowiedzialności za los dziecka;

– odczuwany przez rodziców brak właściwych umiejętności radzenia 
sobie z opieką nad dzieckiem”.

Zwiększającą się grupą, obciążoną opieką, stają się opiekunowie osób 
chorych na choroby otępienne. Otępienie ma charakter postępujący i do-
tychczas stosowane leki jedynie spowalniają postęp choroby, nie leczą jej. 
Choroba dotyczy całej rodziny. Najbliżsi obserwują postępujący proces 
przemiany aktywnych ludzi w pozbawione umiejętności działania i myśle-
nia osoby. Widząc takie zmiany, mogą także odczuwać lęk o własne zdrowie, 
obawiają się, że czeka ich taki sam los. 

Przekonania te i obawy częściej pojawiają się, gdy osoba najbliższa wy-
maga całodobowej opieki, potrzebuje pomocy przy karmieniu, podawaniu 
leków, ubieraniu czy utrzymywaniu w czystości przy czynnościach fizjolo-
gicznych. Niełatwo jest także znosić i odpowiednio reagować na irracjonal-
ne czy agresywne zachowania ukochanej osoby. Oznacza to także prawie 
całkowitą rezygnację z życia prywatnego, a niekiedy zawodowego. 

Pacjenci z demencją wymagają ciągłej troski i nadzoru osób z najbliż-
szego otoczenia. „Pozostawieni sami sobie okazują  się nie tylko bezradni 
życiowo, ale mogą uczynić sobie krzywdę. Przy bardziej zaawansowanym 
procesie chorobowym są całkowicie niesamodzielni – nie potrafią wykonać 
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najprostszych czynności samoobsługowych, nie panują nad czynnościami 
wydalania, są bezradni wobec najłatwiejszych zadań życiowych”.

Istota opieki rodzinnej polega na tym, że „normalnie funkcjonują-
ca rodzina stanowi układ najbardziej korzystny i najlepiej dostosowa-
ny do potrzeb ponadpodmiotowych”, ponadjednostkowych.

Opieka rodzinna w szczególnym stopniu i zakresie zaspokaja następu-
jące potrzeby:

• bezpieczeństwa, polegającą na  konieczności ciągłego zachowy-
wania stanu nienaruszalności cenionych wartości, związanych bez-
pośrednio z własną osobą oraz z osobami najbliższymi w rodzinie;

• akceptacji takim, jakim się jest, niezależnie od posiadanych wad 
i braków oraz ich rozpoznania, której zaspokajanie stanowi koniecz-
ny warunek dla nawiązania prawidłowego stosunku opiekuńczego, 
osiągnięcia statusu pożądanego członka grupy rodzinnej;

• przynależności i  miłości, której spełnianie niesie poczucie, 
że jest się lubianym, kochanym przez najbliższe otoczenie i poszcze-
gólne osoby, uznawanym za  kogoś „niezastąpionego”, drogiego, 
którego obecność niesie zadowolenie i radość, a oddalenie – smu-
tek, jak również poczucie wzajemności tych uczuć oraz  intymnej 
więzi emocjonalnej z najbliższymi;

• pozytywnego oddźwięku psychicznego, będącego oczekiwa-
niem od  otoczenia zrozumienia i  podzielenia pobudek naszego 
działania, dążeń, pragnień, radości, trosk i niepokojów, współodczu-
wania naszych stanów psychicznych, syntonii emocjonalnej tak, aby 
rodziło się poczucie wspólnoty duchowej, w której nic, co nasze, nie 
jest obce pozostałym członkom rodziny;

• uznania dla wszystkich konstruktywnych poczynań, zaangażo-
wania, wysiłku, twórczej inicjatywy, szlachetnych intencji oraz zna-
czących osiągnięć w różnych dziedzinach działalności i w rozwijaniu 
wartościowych dyspozycji osobowościowych;
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• wyłączności, tak ze względu na posiadanie lub doświadczenie ta-
kich wysoko cenionych wartości, jak matka, ojciec, ich uczucia rodzi-
cielskie, pewne przywileje, tolerancja, wzajemne porozumienie;

• ekspresji emocjonalnej, która objawia się jako konieczność wyra-
żania, wypowiadania swym bliskim własnych stanów psychicznych, 
uczuć, dokonywania „spowiedzi serca”, dzielenia się z nimi swoimi 
radościami, rozterkami i troskami dla osiągnięcia stanów uspokoje-
nia, pełni przeżyć, zrzucenia z siebie „ciężaru”, równowagi psychicz-
nej;

• pomocy i oparcia w chorobie, w szczególnych trudnościach i nie-
powodzeniach, wobec doznanej niesprawiedliwości i  krzywdy, 
w chwilach rozterki duchowej i załamania psychicznego;

• intymności i  rozluźnienia, która pozwala na  rozwinięcie czysto 
osobistej sfery życia, zażyłość i pełne zbliżenie z otoczeniem, zwie-
rzanie się z pełnym zaufaniem;

• stabilizacji, której treścią jest nastawienie na pewną stałość i nie-
zmienność najbliższego otoczenia, oczekiwania niezakłóconego 
nagłymi zmianami, trwania w określonej strukturze i kształcie osób, 
rzeczy i zjawisk;

• dobrej perspektywy, na którą składa się oczekiwanie pomyślności 
życiowej na dalszych etapach życia.

Choroby otępienne powodują w rodzinach duże spustoszenia. Docho-
dzi do rozpadu małżeństwa, rodzeństwo oddala się od siebie, a dzieci i ro-
dzice nie mogą  się porozumieć. Opieka nad osobą chorą na  otępienie to 
także stopniowe odchodzenie kogoś bliskiego, co oznacza konieczność po-
wolnego, a często pełnego cierpienia, pożegnania z ukochaną osobą. 

„Wszyscy, którzy zetknęli  się z  chorobą Alzheimera, znają cierpienia 
i trudności, jakie ona sprowadza. Nigdy nie ma się wrażenia, że zrobiło się 
wystarczająco dużo i nie przestaje się siebie obwiniać za to, czego się nie 
zrobiło. Przychodzi chwila, gdy już nic się nie wie. Najbardziej naturalną re-
akcją jest wówczas obrona przed wątpliwościami przez odrzucenie wszyst-
kiego, co może być interpretowane jako krytyka”.
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Wiele sytuacji daje się opanować miłością, zrozumieniem i akceptacją, 
ponieważ tylko wówczas chorzy czują  się bezpiecznie w  swoim świecie, 
znajdują tam oparcie, mogą dzielić  się z  kimś wspomnieniami z  dalekiej 
przeszłości i czują się akceptowani. Krótko mówiąc „osoby z chorobą Alzhe-
imera wymagają oczywiście leków, ale przede wszystkim wsparcia i miłości”.

W początkowym stadium otępienia chorzy reagują agresywnie i zło-
śliwie, ponieważ zauważają swoją niemożność rozpoznania, określenia 
i  nazwania różnych rzeczy. Powstaje głęboki rozdźwięk pomiędzy oce-
ną chorego a  stanem faktycznym. Poczucie bezradności może wyzwolić 
w  chorym agresję i  złość. Pomoc udzielana choremu w  dobrej intencji 
przez opiekuna, najczęściej członka rodziny, wywołuje często postawę 
obronną, a także agresję.

Niekiedy chorzy chowają swoje osobiste rzeczy w różne miejsca i nie 
potrafią sobie o tym później przypomnieć. Skutkiem tego są nieustanne po-
szukiwania. Dopóki chorzy nie mogą odnaleźć przedmiotu, który zapodzia-
li, dopóty reagują podejrzliwością. Obwiniają członków rodziny o to, że za-
brali lub wręcz ukradli poszukiwaną rzecz. Opiekun czy członek rodziny nie 
powinien brać tych ataków do siebie. Należy znosić je cierpliwie i spokojnie. 
Chory po prostu już nie pamięta, że zapodział gdzieś rzecz, lecz jedynie za-
uważa jej brak. Jest dla niego oczywiste, że ktoś go okradł. W tej sytuacji 
bardzo ważny dla chorego i dla poczucia jego zaufania wobec innych jest 
fakt, aby sam znalazł zagubioną rzecz.

Wraz z rozwojem choroby zmienia się istotnie mowa i  jej rozumienie. 
Rozmowa z chorym sprawia coraz więcej kłopotów. Początkowo występują 
trudności w doborze słów. Jeśli chory nie może znaleźć właściwego określe-
nia rzeczy, opisuje je. Chory zauważa te zaburzenia i często wycofuje się co-
raz bardziej. Dlatego zadaniem opiekuna jest dążenie do podtrzymywania 
rozmowy z nim i zachęcanie do wypowiedzi. Należy unikać podpowiadania 
słowa, którego osoba chora właśnie szuka, ponieważ spowoduje to tylko 
zwiększenie poczucia jej nieudolności.

Rozwój choroby wiąże się z dalszym ograniczeniem zdolności mówie-
nia. Po krótkim czasie chory będzie wypowiadać tylko niepełne zdania. Nie-
którzy chorzy mają „ulubione” słowo, które stale powtarzają.
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W umiarkowanym stadium zmienia  się rytm dobowy, później dzień 
i noc mieszają się ze sobą. Często chory śpi w ciągu dnia, a w nocy chodzi 
po mieszkaniu niespokojnie i bez celu, tam i z powrotem. Cierpi na tym tak-
że sen członków rodziny. 

Zanik komórek nerwowych w  mózgu powoduje najpierw upośledze-
nie pamięci związanej z rejestracją bieżących wydarzeń, stąd też przeszłość 
nabiera dla chorego ogromnego znaczenia. Zmarli dawno temu przyjacie-
le i krewni wypełniają obecnie jego rzeczywistość. Chory rozmawia z nimi 
i wciąga ich w swoje działania. Należy zaniechać wyprowadzania chorego 
z błędu i tłumaczenia, że bliskie mu osoby już nie żyją. Można w ten sposób 
wywołać w chorym tylko niepewność, a co za tym idzie złość i gniew. Należy 
pozostawić go w jego świecie.

Często pojawiającym  się objawem u  chorych są także omamy. Słyszą 
oni wyimaginowane głosy, które powodują u nich dezorientację i lęk. W naj-
gorszym razie próbują uciec przed tymi bodźcami i  wybiegają w  panice 
na ulicę. Dlatego należy zamykać drzwi wejściowe na zamek.

Kolejnym objawem jest nierozpoznawanie bliskich osób. Chory nie po-
trafi przyporządkować nazwisk do twarzy osób bliskich, które stają się mu 
obce. Chory może dostrzec w nich bliskie osoby z przeszłości, na przykład 
swoją matkę lub ojca. Nie należy mu tego perswadować. 

Uczucie pragnienia zmniejsza się u osób w podeszłym wieku. Niekiedy 
trzeba ich zmuszać do picia. Należy zadbać o to, aby chory pił dostatecz-
nie dużo, najlepiej wody mineralnej lub soków owocowych. Odwodnie-
nie jest medycznym określeniem stanu niedoboru płynów w  organizmie, 
który może mieć fatalne skutki. Najpierw występują zaburzenia orientacji, 
a w końcu, na skutek silnego zagęszczenia krwi, może dojść do niewydol-
ności różnych narządów.

W zaawansowanym stadium otępienia może dochodzić do upadków. 
Ich następstwem mogą być zwichnięcia, stłuczenia, a nawet złamania. 

U chorych leżących może dojść do powstania odleżyn. Skóra w miej-
scach źle ukrwionych, które długo pozostają uciśnięte przez podłoże, ulega 
otarciu, rozwija się stan zapalny. Tkanki w najgorszym przypadku mogą ulec 
obumarciu. 
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Jeśli opiekun ma swoją rodzinę, to mogą w niej wystąpić konflikty, po-
nieważ przyjęcie chorego do  domu zmienia nie tylko życie opiekuna, ale 
też całej rodziny. Wszyscy członkowie rodziny muszą przywyknąć do  nie-
zwykłego zachowania chorego. Życie osobiste opiekuna często ulega re-
dukcji do minimum. Opieka nad chorym, jego zachowanie, a nawet sama 
obecność, mogą prowadzić do  niespodziewanych i  bardzo obciążających 
opiekuna oraz jego rodzinę sytuacji stresowych. Niezwykle ważne dla prze-
ciwdziałania syndromowi wypalenia sił jest zachowanie podczas opieki 
i  pielęgnacji chorego realistycznego nastawienia opiekuna do  choroby. 
Wiele osób, które opiekują się swoją matką/ojcem, nie może poradzić sobie 
z tą „zmianą ról”, obserwowaniem tego, że matka/ojciec, którzy przez długie 
lata byli dla nich wzorem, powoli stają się bezradnymi i całkowicie uzależ-
nionymi od innych ludźmi.

Współmałżonkowi również jest bardzo trudno poradzić sobie ze zmie-
nionym zachowaniem chorego. Jest on często dodatkowo przeciążony, po-
nieważ musi przejąć jego obowiązki. 

Choroba może trwać wiele lat. Nawet najbardziej odporni fizycznie 
i psychicznie opiekunowie nie mogą przez tak długi czas sprawować opie-
ki nad chorym bez pomocy innych. Opiekunowi potrzebna jest regularna 
pomoc. Może ją uzyskać od instytucji do tego powołanych, ale także od bli-
skich, znajomych i ludzi obcych.

Nawet kochając, nie można dać wszystkiego, a  wręcz przeciwnie 
– czasami kochać znaczy umieć odmówić. Jedna z amerykańskich książek 
przeznaczona dla rodzin pacjentów nosi tytuł „Dzień trzydziestosześciogo-
dzinny”. Zwraca uwagę na  fakt, iż  podstawowym problemem związanym 
z  opieką jest wielość obowiązków, wymagających przeznaczenia na  nie 
określonego czasu. Natomiast dzień nie trwa dłużej niż 24 godziny. Trze-
ba dokonywać wyborów i oszczędzać własne siły, żeby wytrwać w proce-
sie opieki, ponieważ istnieje zagrożenie, iż w dniu naszego załamania cały 
system zawali się w gruzy. Właściwy sposób realizacji zadań opiekuńczych 
polega na zajęciu się jedną rzeczą naraz, ale dokładnie. „Sprzątanie, mycie, 
posiłek – to za dużo na jedno przedpołudnie. Nie ma sensu wstawać o szó-
stej rano, bo długo się tak nie pociągnie. Można zachować higienę, myjąc się 
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co drugi dzień. Pomóż choremu wykąpać się jednego dnia, by nazajutrz ra-
zem zająć się sprzątaniem. Jeśli chorego ponagla się lub okazuje zniecier-
pliwienie, pomagając mu w codziennych czynnościach, odczuje on to bar-
dzo boleśnie, nie zwracając uwagi na fakt, że te działania były wykonywane 
w dobrej intencji. Obie strony na tym stracą”.

Ważne jest, aby opiekun czuł, że  jego wysiłek jest dostrzegany, doce-
niany i respektowany przez wszystkich, z którymi ma on kontakt, a w szcze-
gólności przez lekarzy i pracowników socjalnych. W miarę postępu choroby 
opiekun staje  się łącznikiem pomiędzy chorym a  światem zewnętrznym. 
To on podejmuje w imieniu chorego ważne decyzje życiowe.

Odpoczynek i  wytchnienie od  opieki nad chorym jest bardzo istotną 
potrzebą opiekuna. Potrzebą, której często nie uświadamia on sobie, pomi-
mo wyczerpania spowodowanego wieloletnią opieką nad chorym. Niezwy-
kle ważne dla zapewnienia choremu optymalnej opieki jest, aby opiekun 
był sprawny fizycznie. Równowaga duchowa odgrywa również bardzo dużą 
rolę. Należy więc, jeśli to tylko możliwe, pozwolić sobie od czasu do czasu 
na „wychodne”, poświęcić się wyłącznie swojej rodzinie, wyjechać na urlop.

U większości chorych prędzej czy później nadchodzi chwila, kiedy krew-
ny nie jest już w stanie sam zapewnić mu opieki. Konieczna jest wówczas 
profesjonalna pomoc, na przykład przy udziale ambulatoryjnej służby opie-
kuńczej, przeszkolonej pielęgniarki lub zawodowego opiekuna/opiekunki. 
W późniejszych fazach choroby może ona być rozszerzona o opiekę dzien-
ną, przejściową lub krótkoterminową. Ostatecznie, koniecznością może być 
ulokowanie chorego w domu opieki/domu pomocy społecznej. 

Ambulatoryjne służby opiekuńcze ostatnio coraz bardziej różnicują 
usługi pod względem rodzaju, kosztów oraz kwalifikacji personelu. Oferują 
one różną pomoc: od spacerów z chorym do codziennej pielęgnacji i zaopa-
trywania ran. Koszt tych usług jest adekwatny do nakładu pracy i kwalifika-
cji. W Polsce działają agencje opieki, współpracujące z ośrodkami pomocy 
społecznej, które zatrudniają opiekunów. Poszukując pomocy w  wypeł-
nianiu funkcji opiekuńczych wobec członków rodziny, warto zwrócić  się 
do  ośrodka pomocy społecznej, znajdującego  się w  każdej gminie, który 
wskaże istniejące profesjonalne możliwości uzupełnienia opieki sprawowa-
nej w domu, służące „odciążeniu” opiekuna. 
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Alternatywną formą opieki dla  chorych, którymi w  ciągu dnia nie 
mogą opiekować się bliscy, są dzienne domy pomocy. Chorymi w tych, 
częściowo stacjonarnych, instytucjach opiekuńczych w dni robocze zaj-
muje  się przez cały czas odpowiednio wyszkolony personel. Chorych 
grupuje  się zgodnie z  zaawansowaniem choroby i  stanem ogólnym. 
Prowadzi się opiekę w zakresie psychologicznym i lekarskim. Wieczora-
mi, nocą, a także w soboty i niedziele chorzy pozostają w domu, gdzie 
pielęgnują ich bliscy. Opiekę dzienną oferują organizacje społeczne, po-
zarządowe, ale także instytucje samorządowe i podmioty prywatne. 

Popołudnie w  takiej grupie może wyglądać następująco: „wczesnym 
popołudniem spotykają  się chorzy, a  niekiedy także ich krewni. Filiżanka 
kawy lub herbaty jest wprowadzeniem do spotkania. Następnie rzuty mięk-
ką piłką lub toczenie piłki gimnastycznej pobudzają sprawność i aktywność 
chorych. Jednocześnie podczas takich zabaw ćwiczy się zdolność komuni-
kowania się chorych z otoczeniem. Chorzy są zachęcani do tego, aby pod-
czas rzutu lub toczenia piłki budowali krótkie zdania lub wypowiadali ulu-
bione wyrazy. Kolejnym elementem grupowych zajęć popołudniowych jest 
pobudzanie indywidualnej aktywności, zależnie od zainteresowań i możli-
wości chorego. Na zakończenie można na przykład śpiewać ogólnie znane 
piosenki. Nie należy zmuszać chorych do jakichkolwiek zajęć. Każdy przyłą-
cza się do grupy tylko wówczas, gdy ma na to ochotę. Jeśli któryś z chorych 
chciałby biegać tam i z powrotem, powinien to robić bez przeszkód. W ten 
sposób grupy opiekuńcze umożliwiają choremu kontakty międzyludzkie, 
wpływają na niego stymulująco”. 

Sprawując opiekę nad bliską sobie osobą, należy liczyć  się z  tym, 
iż  z  czasem chorzy przestają poznawać swoich opiekunów, porozumie-
wać się z nimi, nie pamiętają wspólnych przeżyć, wspólnej historii ich życia.

Strategie radzenia sobie z zespołem wypalenia (A. Jedynak):
1. Ustalenie realistycznych celów. Unika się w ten sposób frustracji 

i poczucia klęski. Cele uważane za idealne powinny być uzupełnio-
ne określonymi celami cząstkowymi, czyli możliwymi do osiągnię-
cia. Pomocne jest ustalenie zamierzeń na  każdy dzień tygodnia, 
miesiąca, roku.
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2. Robienie tych samych rzeczy w inny sposób. Przełamujemy w ten 
sposób rutynę, szczególnie ważne są te działania, które są zależne 
od nas samych.

3. Robienie przerw w pracy. Powinny to być krótkie lub dłuższe prze-
rwy na odpoczynek oraz zmiana wykonywanej czynności.

4. Traktowanie spraw mniej osobiście. Nawet podczas opieki nad 
najbliższą osobą, potrzebna jest chwila dystansu, uzmysłowienie 
sobie, że nasz podopieczny nie jest złośliwy, tylko chory.

5. Podkreślanie pozytywnych stron. Zawsze staramy się funkcjono-
wać z akcentowaniem tego, co przynosi satysfakcję, radość i co jest 
dobre: bilansu dziennego pozytywnych spraw, poczucia humoru, 
przebywania z ludźmi, którzy są szczęśliwi.

6. Poznanie siebie. Powinno  się ono rozpocząć od  samoobserwacji 
objawów fizycznych, czasu ich występowania, okoliczności, rodzaju 
uczuć, myśli, działań, które im towarzyszą.

7. Stosowanie odpoczynku i  relaksu. Należy znaleźć czas tylko 
dla swoich przyjemności, kontynuowania hobby, spotkań ze znajo-
mymi.

8. Pamiętanie o dekompresji. Sport, ćwiczenia fizyczne, ciepła kąpiel 
są efektywnymi sposobami dekompresji, pozwalającymi na obniże-
nie napięcia emocjonalnego po powrocie z pracy do domu, po wy-
konaniu obowiązków. Podstawą wielu technik dekompresji jest ha-
sło: „Zwolnij – poruszasz się zbyt szybko”.
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SłOWNICZEK

Agonista – czynnik współdziałający lub o podobnym działaniu; pod wzglę-
dem intensywności działania lek zdolny do  wywołania pełnej reakcji 
po związaniu się z określonym receptorem (przekaźnikiem). Słabi peł-
ni agoniści są to leki, które trudno wiążą się z receptorem i  łatwo się 
od niego uwalniają, natomiast silni pełni agoniści to leki, które łatwo 
wiążą się z receptorem i trudno się od niego uwalniają. 

Allodynia –  sytuacja, w  której pacjent odczuwa nieprzyjemne doznania 
(ból, pieczenie) po wystąpieniu bodźca, który u zdrowych ludzi nie wy-
wołuje tych odczuć. 

Analgezja – zjawisko zniesienia odczuwania bólu; uśmierzenie bólu; znie-
czulenie. 

Analgetyki – farmakologiczne środki zmniejszające odczuwanie bólu; leki 
przeciwbólowe. 

Antagonista –  czynnik działający przeciwstawnie w  stosunku do  innego 
czynnika; lek, który po połączeniu się z receptorem nie wywołuje żad-
nej reakcji.

Autonomiczny układ nerwowy – część układu nerwowego, którego ner-
wy unerwiają narządy wewnętrzne. Działanie układu autonomicznego 
powoduje reakcje niezależne od naszej woli jak np. ruchy perystaltycz-
ne jelit, wydzielanie soku żołądkowego. Układ autonomiczny dzieli się 
na układ współczulny (sympatyczny, pobudzający) i układ przywspół-
czulny (parasympatyczny, hamujący). Wszystkie narządy są unerwione 
jednocześnie przez oba te układy, których działanie jest wobec siebie 
przeciwstawne (antagonistyczne). Część współczulna i  przeciwwspół-
czulna nawzajem uzupełniają się w działaniu. 
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Biodostępność (dostępność biologiczna) – ułamek (procent) dawki leku, 
jaki przechodzi do krążenia ogólnego po pozanaczyniowym podaniu 
leku. Przyjmuje się, że po dożylnym podaniu leku wartość tego ułamka 
wynosi 1 (100%), natomiast po pozanaczyniowym podaniu jest mniej-
sza od  jedności. Spowodowane jest to m.in. niecałkowitym uwalnia-
niem leku z danej postaci, niecałkowitym jego wchłanianiem z miejsca 
pobrania lub efektem pierwszego przejścia przez wątrobę.

Biologiczny okres półtrwania – czas, w którym stężenie leku we krwi, 
surowicy lub osoczu zmniejszy się do połowy wartości początkowej, 
po zakończeniu fazy wchłaniania i dystrybucji; wyrażony jest w go-
dzinach, im wyższa jego wartość tym wolniej lek jest usuwany z or-
ganizmu. 

Bradykinina – hormon tkankowy, m.in. działający drażniąco na zakończe-
nia nerwowe, co powoduje piekący ból, świadczący o zaburzeniu funk-
cjonowania tej części organizmu. 

Częściowy agonista – lek wywołujący reakcję słabszą od maksymalnej przy 
osiągnięciu punktu, w którym nie może już wywołać większego efektu 
(po pełnym wysyceniu receptorów). 

Drogi zstępujące –  drogi (połączenia) wychodzące ze  śródmózgowia 
i rdzenia przedłużonego, które albo podtrzymują, albo hamują przewo-
dzenie bólu w rdzeniu kręgowym. W drodze zstępującej hamującej ból 
istotną rolę odrywają neuroprzekaźniki –  serotonina i  noradrenalina, 
odpowiedzialne m.in. za regulację nastroju i odczuwanie bólu.

Efekt sufitowy (efekt pułapowy) –  sytuacja, w  której zwiększanie daw-
ki powyżej pewnego poziomu nie powoduje dodatkowego działania 
przeciwbólowego, a nasila jedynie działania niepożądane leku.

Farmakodynamika – wpływ leku na organizm. 
Farmakokinetyka – wpływ organizmu na lek.
Farmakoterapia – terapia lekowa. 
Fizjologia – czynności i procesy życiowe organizmu.
Fizjoterapia – leczenie polegające na stymulowaniu organizmu bodźcami 

fizycznymi, zarówno naturalnymi, np. gimnastyką leczniczą, kąpielami 
leczniczymi, jak i sztucznie wytworzonymi, np. światłem lasera.
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Fizykoterapia –  leczenie polegające na  działaniu na  organizm człowieka 
lub jego części różnymi postaciami energii wytwarzanej za pomocą róż-
nych aparatów.

Hiperalgezja – nadmierne odczuwanie bólu, nieproporcjonalne do bodź-
ca, nadwrażliwość bólowa. Skrajną postacią hiperalgezji jest allodynia. 

Idiopatyczny – powstający spontanicznie lub mający niejasne lub niezna-
ne przyczyny występowania.

Inhibitor –  substancja, której obecność powoduje zwolnienie lub zatrzy-
manie reakcji chemicznej. 

Interakcja leków – modyfikacje działania leku przez inny, stosowany jed-
nocześnie lek.

Katecholaminy – chemiczne związki wytwarzane przez organizm np. ad-
renalina, noradrenalina, dopamina. Katecholaminy wywołują reakcję 
obronną organizmu, przygotowując ciało do wysiłku fizycznego zwią-
zanego z walką lub ucieczką – objawy fizjologiczne to m.in. przyspie-
szone bicie serca, przyspieszony oddech, podniesienie ciśnienia krwi.

„Miareczkowanie” leku – stopniowe określanie właściwej dawki leku po-
przez łagodne i  monitorowane zwiększanie ilości podawanego pre-
paratu. 

Leczenie skojarzone – zastosowanie kilku różnych metod leczenia u tego 
samego pacjenta.

Lek w sprzedaży odręcznej (over-the-counter drug – OTC) – lek, który może 
być bezpiecznie stosowany samodzielnie przez pacjenta, z  pominię-
ciem recepty lekarskiej; musi być odpowiednio opisany – elementem 
opisu powinno być wyszczególnienie działań niepożądanych. 

Nocyceptory –  wyspecjalizowane końcowe odgałęzienia włókien ner-
wów czuciowych, położone w  każdym zakątku ciała, odpowiedzialne 
za przekazywanie bodźców bólowych. 

Obwodowy układ nerwowy –  część układu nerwowego przekazująca 
informacje pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a  poszcze-
gólnymi narządami. Składa  się ze  zwojów oraz  nerwów zbudowa-
nych z  włókien należących do  układu somatycznego i  autonomicz-
nego. Zbudowany jest ze zwojów nerwowych, nerwów czaszkowych, 
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nerwów rdzeniowych, nerwów układu autonomicznego i  zakończeń 
nerwowych. 

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN), zwany również centralnym układem 
nerwowym (CUN) – najważniejsza część układu nerwowego człowieka. 
Ośrodkowy układ nerwowy jest chroniony przez kości czaszki oraz krę-
gosłup. Zbudowany jest z istoty szarej i białej. Częścią składową istoty 
szarej są komórki nerwowe. Oprócz nich znajdują się włókna nerwowe 
rdzenne i bezrdzenne, tkanka glejowa i naczynia krwionośne wraz z pa-
skami tkanki łącznej. W skład ośrodkowego układu nerwowego wcho-
dzą: mózgowie i rdzeń kręgowy. 

Patofizjologia – zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. 
Placebo – substancja, która sama w sobie nie posiada właściwości leczni-

czych, jednak podawana jako lek powoduje, że osoba ją zażywająca od-
czuwa poprawę swojego stanu zdrowia, co jest wynikiem psychicznej 
autosugestii, opartej na przeświadczeniu, że przyjmowanie leków ma 
za zadanie leczyć (tzw. efekt placebo).

Polipragmazja –  przyjmowanie wielu leków jednocześnie, co  może wy-
woływać niekorzystne dla organizmu działania niepożądane związane 
ze  spontanicznymi reakcjami, w  jakie mogą wchodzić leki pomiędzy 
sobą czy z pożywieniem. 

Prostaglandyny –  hormony m.in. uczestniczące w  procesach zapalnych, 
przyczyniają się do powstania bólu, obrzęków i gorączki. 

Punkty spustowe –  niewielkie nadwrażliwe obszary w  mięśniach, które 
pod  wpływem nacisku powodują tkliwość i  ból; pojawiają  się często 
w  mięśniach narażonych na  długotrwałe przeciążenia, mogą być też 
wynikiem stresu, przemęczenia, urazów i mikrourazów. 

Receptor – każde z zakończeń komórek nerwowych lub wyspecjalizowana 
komórka odbierająca określone bodźce i przekazująca je w postaci im-
pulsów do ośrodków nerwowych. 

Somatyczny – dotyczący ciała, fizyczny, cielesny. 
Synapsa – miejsce stykania się i komunikacji dwóch komórek nerwowych.
Współczulny układ nerwowy (układ nerwowy sympatyczny) – część au-

tonomicznego układu nerwowego; ośrodki współczulne leżą w odcinku 
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lędźwiowym i  piersiowym rdzenia kręgowego; unerwia narządy we-
wnętrzne, m.in. przyspiesza akcję serca, hamuje wydzielanie gruczołów 
trawiennych (z wyjątkiem trzustki); pozostaje pod  kontrolą wyższych 
ośrodków mózgu. 

Zespół odstawienny –  zespół ostrych objawów spowodowanych znacz-
nym ograniczeniem lub odstawieniem opioidu; jego przejawem są 
m.in. niepokój, bezsenność, zaburzenia rytmu serca, ból pleców, wy-
mioty, biegunka, napady agresji, skurcze mięśni itp. 
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