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„Straszliwy, palący ból pojawiający się 
w następstwie częściowych uszkodzeń 

nerwów obwodowych w wyniku ran 
postrzałowych. Bólowi często towarzyszą 

zaburzenia wazomotoryczne, 
sudomotoryczne, zmiany troficzne, a 

czasami ruchy mimowolne” 

Mitchell SW.  Morehouse GR.  Keen WW.  
  

„rana układu współczulnego”, „neuritis” nerwów 
współczulnych 



„Ból może być nie do zniesienia i spowodować dewastujące skutki w postaci 
uzależnień od leków, psychoz, a nawet prób samobójczych. Ważne jest odpowiednio 
wczesne podjęcie wielokierunkowego leczenia bólu neuropatycznego ...” 

Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu II (kauzalgia) 

• Miałem półpaśca... nie życzę najgorszemu wrogowi, ból jest koszmarny... 

czułem się jakby ktoś zawiesił mi na plecach 30-to kilowy plecak wypełniony 

gwoździami 

•  Ciało mam obolałe plecy,  ból nie do wytrzymania jeden ogień 

Analgezja – brak odczuwania bólu 
Hypoalgezja – zmniejszone odczuwanie bodźca bólowego 
Hyperalgezja – wzmożone odczuwanie bodźca bólowego 
Alodynia _ ból spowodowany bodźcami, które zwykle nie są bolesne 



Ból neuropatyczny – ból spowodowany pierwotnym uszkodzeniem lub 
dysfunkcją układu nerwowego[1]. Występuje wśród 7–8% populacji[ 

Ból neuropatyczny jest wyjątkowym rodzajem bólu charakteryzującym się specyficznym obrazem klinicznym , niską 
wrażliwością na działanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Pomimo stosunkowo częstego występowania, a 
jeszcze rzadziej odpowiednio i skutecznie leczony.  

Szczudlik A i wsp. Neurologia i Neurochirurgia Polska 4 8 ( 2 0 1 4 ) 2 6 2 – 2 7 1 
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Wpływ bólu na różne dziedziny życia chorych. (Nottingham Health Profile NHP)   
Meyer-Rosenberg K i wsp. Peripheral neuropathic pain- a multidimensional burden for patients. 

Eur J Pain 2001: 5 379 - 89 

NHP 



Recommended Medication Groups for Treating Neuropathic Pain 
 
 
Anticonvulsants 
     Pregabalin 
     Gabapentin 
     Carbamazepine 
     Lamotrigine 
     Valproic acid 
Antidepressants 
   Tricyclics:  amitriptyline, nortriptyline, desipramine,imipramine, 
    clomipramine 
   SNRIs:  duloxetine, venlafaxine, desvenlafaxine, mirtazapine 
Opioid receptor-binding analgesics 
   Mixed-mechanism: tramadol, tapentadol 
  Partial agonist:  buprenorphine 
   m agonist:  fentanyl, hydrocodone, hydromorphone, levorphanol, 
    methadone, morphine, oxycodone, oxymorphone,  
Sodium channel modulators 
     Lidocaine patch 5% 
     Mexiletine 
Other agents 
   a2-Receptor agonist:  clonidine, tizanidine 
   NMDA receptor antagonist: ketamine, memantine 
   Cannabinoid receptor agonist: cannabinoids 
  Vanilloid receptor ligands: topical capsaicin 
  SNRI ¼ serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors; 
  NMDA ¼ N-methyl-D-aspartate. 

Portenoy RK. www.thelancet.com 2011;5 

http://www.thelancet.com/


Przekazywanie bodźca nocyceptywnego / bólowego 
                                                     

Kartezjusz(1596 - 1650). Współcześnie 

Kora mózgowa 

Wzgórze 

Rdzeń kręgowy 



 

 

 

 Ból receptorowy, nocyceptywny, ból zapalny 

Powstaje w wyniku podrażnienia receptorów 

(nocyceptorów) w wyniku uszkodzenia tkanek 

 

 

 

  

 

 

PODSTAWOWE MECHANIZMY POWSTAWANIA BÓLU 

Ból neuropatyczny 

Powstaje w wyniku uszkodzenia lub dysfunkcji struktur układu nerwowego 
 





Obwodowa neuropatia cukrzycowa 140 (23.3) 

Neuralgia popółpaścowa 84 (14.0) 

Neuralgia nerwu trójdzielnego 82 (13.6) 

Poudarowy, centralny ból neuropatyczny 38 (6.3) 

Ból neuorpatyczny po urazie rdzenia 

kręgowego 

32 (5.3) 

Ból pomastektomijny 22 (3.7) 

Zespól potorakotomijny 15 (2.5) 

Radikulopatia szyjna 81 (13.5) 

Ból fantomowy 35 (5.8) 

Neuropatia pourazowa 73 (12.1) 

 3–6 miesięcy 95 (15.8) 

 7–12 miesięcy 102 (17.0) 

 13–35 miesięcy 146 (24.3) 

>36 miesięcy 257 (42.8) 

McDermott AM iwsp. The burden of neuropathis pain: results from a cross-sectional survey 

602 chorych z 6 krajów europejskich 

Rozpoznanie  
etiologiczne (%) 

Czas trwania dolegliwości 



C. Toth, S. Au.  
A prospective identification of neuropathic pain in specific chronic polyneuropathy syndromes and response to pharmacological therapy.  

Pain 138 (2008) 657–666 

Klasyfikacja etiologiczna polineuropatii obwodowych, obecność bólu , wiek i płeć pacjentów 

ETIOLOGIA Liczba pacjentów Obecność bólu Średni wiek Płeć (%kobiet) 

Idiopatyczna 176 (43%) 60 (34%) 64,5 +/- 7,2 105 (60%) 

Cukrzycowa   
 

94 (23%) 51 (54%) 61,4 +/- 8,1 42 (45%) 

Chor. Immunologiczne 37 (9%) 15 (41%) 57,4 +/- 11,2 28 (76%) 

Niedobór vit. B12 29 (7%) 15 (52%) 49,3 +/- 12, 3 22 (76%) 

Alkoholizm 16 (4%) 18 (62%) 64,8 +/- 11,1 16 (52%) 

Inne 54 (14%) 

RAZEM 408 

Najczęściej wybierane leczenie pierwszorzutowe: 
Gabapentyna, pregabalina NNT* (30%) -  2-3, NNT* (50%) – 5 – 7) NNH** 20 -22 
Topiramat, amitryptylina                          „                               „           NNH**    7 
 
*NNT wskazuje ilu chorych należy leczyć aby u 1 z nich uzyskać efekt zmniejszenia bólu o 30 lub 50% 
**NNH wskazuje w jak dużej drupie leczonych pojawi się 1 działania uboczne 

   
Kwas a-liponowy 



LEKI Mechanizm powstania Objawy kliniczne 

ALKALOIDY Vinca  zaburzenia transportu aksonalnego 
neuropatia typu dying back 
 

•głównie zaburzenia czucia 
•u 30% chorych objawy autonomiczne 
•rzadko osłabienie mięśni 
•porażenie fałdów głosowych u dzieci 
 

CISPLATYNA 
 

uszkodzenie ciała komórki nerwowej  
  ( neuronopatia ) 
 

ataksja czuciowa, zniesienie odruchów 
uszkodzenie narządu słuchu 
 

TAKSANY powstawanie nieuporządkowanych 
siatek mikrotubul w ciałach neuronów, 
aksonach i kom. Schwanna 
 

głównie objawy bólowe i zaburzenia czucia 
objawy aż u 70% chorych 
 

TALIDOMID 
 

Uszkodzenie zwojów rdzeniowych   
( ciała komórki) i włókien o dużej 
średnicy 
 

• Dystalne zaburzenia czucia z silnymi 
dolegliwościami bólowymi 

• Później duże dosiebne niedowłady 

• Rokowanie złe 
 

BORTEZOMIB inhibitor proteasomów 
 

objawy czuciowe (drętwienie, parestezje, zab. 
czucia temperatury) i bólowe 

 
 

Neuropatie wywołane chemioterapią 



Skuteczność leków w leczeniu bólów neuropatycznych  





Regulowane  napięciem kanały wapniowe w układzie nocycepcji 

Zamponi GW i wsp. Role of voltage-gated calcium chanels in ascending pain pathways. Brain 
Reseach Reviews 2009; 60: 84 - 89 
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Flunaryzyna potencjalizuje analgezję opioidową 

Kosson P, Klinowiecka A, Jarosz J, Lipkowski AW. 2009 



16. Leczenie bólów neuropatycznych – zalecenia (Szczudlik i wsp. 2014) 
 
1. Leczenie przeciwbólowe powinno być poprzedzone rozpoznaniem przyczynowym (np. neuropatia cukrzycowa) i 

wdrożeniem właściwego leczenia przyczynowego (np. leki przeciwcukrzycowe) jeśli to możliwe.  
 

2. Należy zidentyfikować istotne choroby współistniejące (np. depresję, choroby ukł krążenie, nerek)  
3. Pacjent musi być poinformowany o istocie choroby i planie leczenia i możliwych do osiągnięcia efektach      
 
4. Specyficzne zespoły bólów neuropatycznych powinny być leczone zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami.  
  
5.Lekami pierwszego wyboru są: 
- TLP lub or SNRIs (venlafaxine or duloxetine) 
- pregabalina lub gabapentyna 
- Miejscowo stosowana lidocaine 
- Opioidy lub or tramadol.              

 
6. Jeśli leczenie jest skuteczne (co najmniej 50% zmniejszenie bólu), powinno być kontynuowane odpowiedni długo. 
Jeśli jest nieskuteczne, należy dodać inny lek z grupy pierwszorzutowych. Jeśli dalej nieskuteczne leki powinny być 
zastępowane innymi z pierwszorzutowych.  
 
7. Brak skuteczności leków pierwszorzutowych wskazuje na konieczność użycia leków 2-go i 3-cio rzutowych 
8. Leczenie farmakologiczne może być metodami niefarmakologicznymi.   
9. Należy przeprowadzać okresową ocenę skuteczności leczenia.  



ChPL: 
4.1 Wskazania do stosowania 
Produkt Qutenza jest wskazany w leczeniu 
obwodowego bólu neuropatycznego u 
dorosłych pacjentów 
bez cukrzycy w monoterapii lub w 
skojarzeniu z innymi lekami 
przeciwbólowymi. 

Versatis, 5%, plaster leczniczy 
Substancja czynna: Lidocainum 
4.1 Wskazania do stosowania 
  
Produkt leczniczy Versatis jest wskazany w objawowym 
leczeniu bólu neuropatycznego związanego  
z przebytym zakażeniem wirusem Herpes zoster 
(neuralgia popółpaścowa ang. post-herpetic neuralgia, 
PHN). 



Ziconotide (Prialt) 

• Bloker kanałów wapniowych - analog naturalnej substancji z jadu 
ślimaka morskiego 

 

• Zastosowanie w leczeniu ciężkiego i bardzo ciężkiego bólu o 
charakterze neuropatycznym i mieszanym (pacjenci źle tolerujący 
leczenie systemowe lub z bardzo nasilonymi objawami ubocznymi 
stosowanych opioidów), 

 

• Z uwagi na nasilone działania uboczne, stosowany wyłącznie 
dokanałowo 

20 
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Kanabinoidy 

Cannabis sativa 

Endokanabinoidy i receptory CB-1 i CB-2 
CB-1 (centralny i obwodowy układ nerwowy ) 
CB-2 (komórki immunokompetentne) 
 

Przydatność kliniczna (Sativex, Nabilone, Dronabiol, THC): 
 
Leczenie paliatywne:  
– nudności i wymioty po chemioterapii, poprawa apetytu, 
działanie przeciwbólowe (wspomagające), poprawa nastroju 
 
Działanie przeciwnowotworowe: 
- w trakcie badań 

21 
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Glej (mikroglej), a opioidy: Minocyklina 

 

 

•Łagodzi depresję oddechową spowodowaną morfiną 

•Nasila analgezję opioidową 

•Blokuje wywołaną morfiną  zwiększoną aktywność 

COX 1 

Tetracyklina o szerokim spektrum 

Oprócz działania bakteriostatycznego, wykazano działanie przeciwzapalne i neuroprotekcyjne (m. in. w: 

stwardnienieniu rozsianym, reumatoidalnym zapaleniu stawów, ALS, chor. Huntingtona, chor. Parkinsona). 

Działa bezpośrednio na kom. T i kom. mikrogleju 



– blokada współczulna nerwu 

 

 

– lidokaina 5% miejscowo 

 

 

– gabapentyna 

 

 

– lidokaina dożylnie              meksyletyna 

 

   

– opioidy 

 

 

– trójcykliczne leki przeciwdepresyjne 

 

 

– tizanidyna (agonista αlfa2) 

 

 

– stymulacja rdzenia kręgowego 

 

Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy  

algorytm leczenia 

Galer B.S., Dworkin R.H. „A clinical guide to NEUROPATHIC PAIN”. 2000 

*. 

 



                                                                                                                Baron R, Wasner G.  

                Prevention and treatment of postherpetic neuralgia. Lancet  2006: 186-188 



Obwodowa neuropatia cukrzycowa 140 (23.3) 

Neuralgia popółpaścowa 84 (14.0) 

Neuralgia nerwu trójdzielnego 82 (13.6) 

Poudarowy, centralny ból neuropatyczny 38 (6.3) 

Ból neuorpatyczny po urazie rdzenia 

kręgowego 

32 (5.3) 

Ból pomastektomijny 22 (3.7) 

Zespól potorakotomijny 15 (2.5) 

Radikulopatia szyjna 81 (13.5) 

Ból fantomowy 35 (5.8) 

Neuropatia pourazowa 73 (12.1) 

 3–6 miesięcy 95 (15.8) 

 7–12 miesięcy 102 (17.0) 

 13–35 miesięcy 146 (24.3) 

>36 miesięcy 257 (42.8) 

McDermott AM iwsp. The burden of neuropathis pain: results from a cross-sectional survey 

602 chorych z 6 krajów europejskich 

Rozpoznanie  

etiologiczne (%) 

Czas trwania dolegliwości 



Opis bólu 
 
 
 
 
Narzędzia oceny 
 
 
 
Ocena kliniczna 

Analg. nieopioidowe +/- Silne opioidy 
 +/ Amitryptyl. 25-75 mg lub Gabapentyna 

300-3600 mg 



  

efekt serotoninowy i 

noradrenergiczny TRAMADOL 

rec. opioidowe 

μ 

Karbamazepina 

induktor  klonazepam, TLPD, midazolam, 

metadon 

Interakcje lekowe 

ketokonazol, paroksetyna – inhibitory enzymatyczne 

Ondansetron – blokowanie  

receptorów 5-HT3 

SSRI, Trójpierścieniowe LPD 

CYP3A 



 

 

 

1.      Stosowanie leków przeciwbólowych.  

Rodzaj i dawki leków dobierane są w zależności od nasilenia bólu – według 

drabiny analgetycznej (leki nieopioidowe – opioidy) 

 

2.      Stosowanie leków i metod uzupełniających (adiuwantowych).  

Wybór leku/ów lub metody zależy przede wszystkim od ustalonego 

rozpoznania  (leki adiuwantowe, blokady , neurolizy, paliatywne leczenie 

onkologiczne). 
 

Leczenie bólów nowotworowych składa się z  

2 podstawowych, równolegle stosowanych  elementów: 

28 



Liczba otrzymujących leki (%) 558 (92.7) 

 PRZECIWDEPRESYJNE 160 (28.7) 

SEDATYWNE / NASENNE 84 (15.1) 

ANALGETYKI 395 (70.8) 

    - Opioidy 125 (22.4) 

    - NLPZ lub inhib. COX-2 240 (43.0) 

PRZECIWDRGAWKOWE 283 (50.7) 

    - Gabapentyna 204 (36.6) 

    - Carbamazepina 110 (19.7) 

  

Liczba otrzymujących leki dodatkowe  259 (43.0) 

Z PWODU  LĘKU   138 (53.3) 

Z POWODU DEPRESJI  103 (39.8) 

 Z POWODU BEZSENNOŚCI 154 (59.5) 

 

leki przepisywane  

przez lekarzy 
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  LEKI OTC 196 (32.6) 

     - Aspiryna 52 (26.5) 

     -  Paracetamol 91 (46.4) 

     - Ibuprofen 70 (35.7) 

      - Inne 56 (28.6) 

 Fizykoterapia 250 (41.5) 

Leki miejscowo (maści, kremy) 208 (34.6) 

ZIOŁA, WITAMINY, DODATKI 136 (22.6) 

URZĄDZENIA 109 (18.1) 

ĆWICZENIA FIZYCZNE 214 (35.6) 

Leczenie bólów neuropatycznych 

METODY STOSOWANE PRZEZ CHORYCH 


