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Bóle występują u 70-90 % pacjentów 
w zaawansowanym okresie choroby 
nowotworowej.



1/ inwazyjny wzrost nowotworu

2/ powikłania terapii przeciwnowotworowej

3/ wyniszczenie/ zniedołęŜnienie chorego

4/ bez związku z chorobą podstawową
( np. dyskopatia)



Receptorowe 

(nocyceptywne)
•trzewne

•kostne

•z tk. miękkich

•mięśniowe

•wzmoŜone ciśn. śczaszk.

Neuropatyczne
•ośrodkowy
•obwodowy

�z uszkodzenia 
nerwów

•z ucisku 
na 
korzenie 
nerwu



BBBBóóóóle trzewnele trzewnele trzewnele trzewne

Przerzuty do wątroby- stały tępy, rozpierający ból      
w prawym podŜebrzu, promieniujący do okolicy 
międzyłopatkowej lub do prawego barku 

Rak trzustki- uporczywy ból  w śródbrzuszu, 
promieniujący do kręgosłupa na granicy odcinka 
piersiowego i lędźwiowego

Bóle tenezmoidalne- bolesne parcie na bańkę
odbytnicy i/lub pęcherz 



Bóle trzewne- umiejscowienie



BBóóle kolkowe le kolkowe 
w niedrow niedroŜŜnonośści jelitci jelit
� gwaltowne kurcze w  śród- i podbrzuszu 

- w raku jajnika spowodowana przerzutami do otrzewnej-
wielopoziomowa- zwykle nie moŜna wyłonić sztucznego 
odbytu

- w raku jelit- często moŜliwy zabieg omijający i wyłonienie 
sztucznego odbytu

- o postępowaniu decyduje teŜ stan ogólny



Bóle kostne
• najczęściej bóle dobrze zlokalizowane, nasilające 

się przy ucisku na miejsce bolące, ruchu i 
obciąŜeniu

• bólom kostnym często towarzyszy odruchowy 
skurcz mięśniowy, niekiedy teŜ objawy ucisku na 
nerw ( komponent neuropatyczny) lub bóle 
rzutowane ( np. ból kolana przy przerzutach do 
kości biodrowej

• w raku płuc, piersi, nerek ( niekiedy pojedynczy 
przerzut), tarczycy, prostaty ( zwykle b.liczne) i in.



– spowodowane najczęściej ochronnym 
przykurczem i niedokrwieniem mięśni u 
chorych z bólami przy ruchu

BBBBóóóóle mile mile mile mięśęśęśęśnioweniowenioweniowe



Przerzuty do krPrzerzuty do kręęgosgosłłupaupa

• najczęściej w odcinku piersiowym i lędźwiowym 
kręgosłupa

• bardzo częste w raku płuc, piersi i nerki

• bóle kostne i z ucisku na korzeń nerwu (podobne do 
rwy kulszowej), czasami typowe bóle neuropatyczne

• okresowe bardzo gwałtowne zaostrzenia bólu

• nasilają się przy ruchu

• pozycja siedząca przynosi ulgę

• mogą zapowiadać kompresję rdzenia





Na typowy obraz bNa typowy obraz bNa typowy obraz bNa typowy obraz bNa typowy obraz bNa typowy obraz bNa typowy obraz bNa typowy obraz bóóóóóóóólu lu lu lu lu lu lu lu 
neuropatycznego skneuropatycznego skneuropatycznego skneuropatycznego skneuropatycznego skneuropatycznego skneuropatycznego skneuropatycznego skłłłłłłłładajadajadajadajadajadajadajadająąąąąąąą sisisisięęęę::::

• ból ciągły, odczuwany na powierzchni skóry w 
postaci parzenia i parestezji

• okresowo dołączający się napadowy ból o charak-
terze rwącym, przeszywającym, "raŜącym" ( ból 
przebijający)

• zaburzenia czucia pow. i nadwraŜliwość na 
bodźce ( alodynia- bolesny dotyk, hyperalgezja)



Rozpoznanie bRozpoznanie bRozpoznanie bRozpoznanie bRozpoznanie bRozpoznanie bRozpoznanie bRozpoznanie bóóóóóóóólu neuropatycznegolu neuropatycznegolu neuropatycznegolu neuropatycznegolu neuropatycznegolu neuropatycznegolu neuropatycznegolu neuropatycznego--------
na podstawie wywiaduna podstawie wywiaduna podstawie wywiaduna podstawie wywiaduna podstawie wywiaduna podstawie wywiaduna podstawie wywiaduna podstawie wywiadu

• parzenie na skórze

• „ mrówki”

• skóra „martwa”

• nie moŜna dotknąć

• napady rwania



Zespoły bólu neuropatycznego- przykłady

• Pleksopatia szyjna- guzy głowy i szyi

• Z. Pancoasta- guz płuca

• Pleksopatia lędźwiowo-krzyŜowa w raku 
szyjki macicy i odbytnicy

TRUDNE DO LECZENIA



Ocena bólu

•lokalizacja i promieniowanie

•jakość bólu 

•natęŜenie bólu ( skala słowna, numeryczna- 0-10, 

wizualno-analogowa)

•czas trwania ( ból stały i bóle przebijające)

•czynniki nasilające ból

•czynniki łagodzące ( leki)

•wpływ bólu na sen  i  aktywność



doba



BBBBBBBBóóóóóóóóle le le le le le le le przebijprzebijprzebijprzebijprzebijprzebijprzebijprzebijąąąąąąąąjjjjjjjjąąąąąąąącececececececece

• incydentalne
– bóle zaleŜne od ruchu

– bóle związane z jedzeniem

• bez uchwytnej przyczyny



Zasady leczenia bZasady leczenia bZasady leczenia bZasady leczenia bóóóóllllóóóów w w w 
nowotworowych nowotworowych nowotworowych nowotworowych 

( WHO 1986,1990,1996)( WHO 1986,1990,1996)( WHO 1986,1990,1996)( WHO 1986,1990,1996)

1/ doustnie 
2/ w regularnych odstępach czasu- “ według 
zegarka”
3/ według  trójstopniowej drabiny analgetycznej, 
w skojarzeniu z lekami  wspomagającymi



Zasady leczenia bZasady leczenia bZasady leczenia bZasady leczenia bóóóóllllóóóów w w w 
nowotworowych nowotworowych nowotworowych nowotworowych 

( WHO 1986,1990,1996)( WHO 1986,1990,1996)( WHO 1986,1990,1996)( WHO 1986,1990,1996)
1/ doustnie 
2/ w regularnych odstępach czasu- “ według 
zegarka”
3/ według  trójstopniowej drabiny analgetycznej, 
w skojarzeniu z lekami  wspomagającymi
4/ w dawkach dobranych indywidualnie  

5/ niezbędna szczegółowa ocena bólu i monitoro-
wanie leczenia



1/ doustne podawanie lek1/ doustne podawanie lek1/ doustne podawanie lek1/ doustne podawanie lekóóóów w w w 
przeciwbprzeciwbprzeciwbprzeciwbóóóólowychlowychlowychlowych
1/ doustne podawanie lek1/ doustne podawanie lek1/ doustne podawanie lek1/ doustne podawanie lek1/ doustne podawanie lek1/ doustne podawanie lek1/ doustne podawanie lek1/ doustne podawanie lekóóóóóóóów w w w w w w w 
przeciwbprzeciwbprzeciwbprzeciwbprzeciwbprzeciwbprzeciwbprzeciwbóóóóóóóólowychlowychlowychlowychlowychlowychlowychlowych

• podskórne           domięśniowe

• przezskórne

• inne ( SL, I.V., ED, donosowe, przezpoliczkowe, 
doodbytnicze)

Zasady farmakoterapii



3/ wed3/ wed3/ wed3/ wedłłłług trug trug trug tróóóójstopniowej jstopniowej jstopniowej jstopniowej 
drabiny analgetycznejdrabiny analgetycznejdrabiny analgetycznejdrabiny analgetycznej
3/ wed3/ wed3/ wed3/ wed3/ wed3/ wed3/ wed3/ wedłłłłłłłług trug trug trug trug trug trug trug tróóóóóóóójstopniowej jstopniowej jstopniowej jstopniowej jstopniowej jstopniowej jstopniowej jstopniowej 
drabiny analgetycznejdrabiny analgetycznejdrabiny analgetycznejdrabiny analgetycznejdrabiny analgetycznejdrabiny analgetycznejdrabiny analgetycznejdrabiny analgetycznej

Nieopioidy
±leki wspomagające

Słabe opioidy
±nieopioidy

±leki wspomagające

Silne opioidy
±nieopioidy

±leki wspomagające

BÓL!!!BÓL!!!

Ból utrzymuje się

Ból utrzymuje się



„„„„wedwedwedwedłłłług drabinyug drabinyug drabinyug drabiny””””„„„„„„„„wedwedwedwedwedwedwedwedłłłłłłłług drabinyug drabinyug drabinyug drabinyug drabinyug drabinyug drabinyug drabiny””””””””

Nieopioidy
±leki wspomagające

Słabe opioidy
±nieopioidy

±leki wspomagające

Silne opioidy
±nieopioidy

±leki wspomagające
diklofenak
ketoprofen
ibuprofen

paracetamol



Niesteroidowe leki przeciwzapalne

• diklofenak

• ketoprofen

• ibuprofen

• Pyralgina
• leki o preferencyjnym ham.COX-2 oraz     wybiórcze 

inhibitory COX-2

Silne inhibitory COX-2, 
słabe- COX-1 

+ inhibitor pompy protonowej



Dawki NLPZDawki NLPZ

• Diklofenak tabl. o przedł. działaniu  

( Dicloratio, Olfen...) 2x 100 mg/d

• Ketoprofen tabl. o przedł.działaniu
( Ketonal f. 0,1, Profenid prol.0,2)                                 

2-3x 100 mg/d

• Ibuprofen- 200-400 mg co 4 godz.



Paracetamol

• Wskazanie- ból nowotworowy łagodny, 
trzewny niekolkowy, somatyczny z tkanek 
miękkich

• najczęściej stosowany u dzieci i osób w 
podeszłym wieku

• 300-1000 mg/ 4 godz. p.o.



„„„„wedwedwedwedłłłług drabinyug drabinyug drabinyug drabiny””””„„„„„„„„wedwedwedwedwedwedwedwedłłłłłłłług drabinyug drabinyug drabinyug drabinyug drabinyug drabinyug drabinyug drabiny””””””””

Nieopioidy
±leki wspomagające

Słabe opioidy
±nieopioidy

±leki wspomagające

Silne opioidy
±nieopioidy

±leki wspomagające

tramadol
kodeina
dihydrokodeina

bóle słabe do umiarkowanych



TramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadol

• podwójny mechanizm działania
1/ agonista opioidowy ( gł. rec. µ),  
2/ hamuje wychwyt zwrotny NA i 5-HT w 

synapsie rdzenia ( mechanizm nieopioidowy)

• objawy uboczne występują rzadko, zwykle są łagodne ( np. 
nudności, spowolnienie, omamy u st.osób)

• przy stosowaniu łącznie z SSRI- ryzyko z. serotoninowego



TramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadol-------- preparaty:preparaty:preparaty:preparaty:preparaty:preparaty:preparaty:preparaty:

• krople ( 100 mg= 40 kr. w 1 ml- 10 i 96ml); 

• ( kapsułki 0,05)
• tabl. o kontrolowanym uwalnianiu- tabl. 100; 150 i 200mg

• amp. 0,05/1ml; 0,1/2ml- do podania SC,IV

• ( czopki 0,1)



TramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadol-------- dawkowaniedawkowaniedawkowaniedawkowaniedawkowaniedawkowaniedawkowaniedawkowanie::::::::

25-100 mg/ 4 godz., 

dawka o 50% większa na noc 

-- niezaleniezaleŜŜnie od drogi podawania nie od drogi podawania 
lekuleku



TramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadol-------- dawkowaniedawkowaniedawkowaniedawkowaniedawkowaniedawkowaniedawkowaniedawkowanie::::::::

25-100 mg/ 4 godz., 

dawka o 50% większa na noc 

Np.   10 kropli co 4 godz. 

15 kr./noc 

+10 kropli- dodatkowo 

w razie bólu 



TramadolTramadol--
miareczkowanie dawki:miareczkowanie dawki:

Dawkę zwiększa się o ok. 50%, 
do 600- 800 mg/d



TramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadolTramadol-------- dawkowanie:dawkowanie:dawkowanie:dawkowanie:dawkowanie:dawkowanie:dawkowanie:dawkowanie:

Tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu

2x 100-300 mg



Do  Do  Do  Do  Do  Do  Do  Do  tramadolutramadolutramadolutramadolutramadolutramadolutramadolutramadolu

• zwykle dołącza się lek przeciwwymiotny

– Metoklopramid 3x 1 tabl.;

• lek przeczyszczający nie zawsze konieczny



Kodeina ( metylomorfina)Kodeina ( Kodeina ( metylomorfinametylomorfina))

• silne działanie przeciwkaszlowe i zapierające

• Stosowana z wyboru u pacjentów, u których 
obok bólu występuje silny suchy kaszel lub 
biegunki

• wymaga dołączenia leku przeczyszczającego



KodeinaKodeinaKodeinaKodeinaKodeinaKodeinaKodeinaKodeina

• Preparaty:
– roztwór wodny

• Dawkowanie:

20-60 mg co 4 godz. i w razie bólu, 50%>/noc

Rp. Codeini phosph. 3,0

Aq.dest.      ad 300,0

M.f.sol.

1 ml= 10 mg



DHC Continus

• Dihydrokodeina- lek o właściwościach podobnych do 
kodeiny, mniej zapierający

• tabl. po 60; 90 i 120 mg

• do stosowania co 12 godzin



„„„„wedwedwedwedłłłług drabinyug drabinyug drabinyug drabiny””””„„„„„„„„wedwedwedwedwedwedwedwedłłłłłłłług drabinyug drabinyug drabinyug drabinyug drabinyug drabinyug drabinyug drabiny””””””””

Nieopioidy
±leki wspomagające

Słabe opioidy
±nieopioidy

±leki wspomagające

Silne opioidy
±nieopioidy

±leki wspomagające

morfina
fentanyl

buprenorfina
metadon

bóle umiarkowane do silnych

Dolargan



MorfinaMorfinaMorfinaMorfina---- dostdostdostdostęęęępne preparatypne preparatypne preparatypne preparaty

Doustne

• roztwór wodny
• tabletki o natychmiastowym uwalnianiu

• Sevredol 0,01; 0,02

• tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
» MST Continus tabl. 10;30;60;100;200 mg
» Doltard tabl. 10;30;60;100 mg



Rp. Morphini hchl. 0,5

Aq.dest ad 100,0

5mg/1ml

Rp. Morphini hchl. 1,0

Aq.dest ad 100,0

10mg/1ml

Rp. Morphini hchl. 2,0

Aq.dest ad 200,0

10mg/1ml

Rp. Morphini hchl. 4,0

Aq.dest ad 400,0

10mg/1ml

Rp. Morphini hchl. 4,0

Aq.dest ad 100,0

40mg/1ml

Roztwór  wodny  morfiny



Dawki początkowe 
doustnej morfiny 
Dawki poczDawki począątkowe tkowe 
doustnej morfiny doustnej morfiny 

5-10 mg co 4 godziny

dawka o 50-100% większa /noc

nie leczony 
tramadolem lub 
kodeiną, b. 
wyniszczony

leczony 
tramadolem
lub kodeiną



Dawki początkowe 
doustnej morfiny 
Dawki poczDawki począątkowe tkowe 
doustnej morfiny doustnej morfiny 

5-10 mg co 4 godziny

dawka o 50-100% większa /noc

- >80 r.Ŝ. 2,5 mg/ 6-8godz.

- niewydolność nerek 2,5 mg na Ŝądanie



Zasada zwiększania dawki    
morfiny- o 50 -25%
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m
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Dawki dor.10 mg 20mg 

Dawki do 300 mg 
morfiny/d 
przyjmowane 
przez 90% 
chorych



„„„„wedwedwedwedłłłług zegarkaug zegarkaug zegarkaug zegarka””””

• co 4 godziny

ok. 6.00

10.00

14.00

18.00

22.00- dawka zwiększona o 50%

2.00

w razie bólu- dodatkowo tę
samą dawkę

( = 1/6 dawki dobowej)



Morfina

• preparaty o natychmiastowym uwalnianiu-
początek działania występuje po 15-30 
minutach

• preparaty o zmodyfikowanym uwalnianiu-
początek działania występuje po 1-2 godz.,



DawkiDawkiDawkiDawki dodatkowedodatkowedodatkowedodatkowe---- ““““ratujratujratujratująąąącececece””””

tabl. SR 2x 60 mg= 120 mg/d
+ 2 ml roztworu MF 1,0/100,0 (=20 mg) 
w razie bólu

moŜna powtórzyć po godzinie

Np.



Kontynuacja leczenia drogą
podskórną: 

1/ z trudnościami w połykaniu i wymiotujących,
2/ nieprzytomnych
3/ z niezadowalającym efektem leczenia morfiną doustną; 
przy nasilonych objawach ubocznych

Tramadol- amp.0,05/1ml i 0,1/2ml

Morphini Sulfas- amp. 0,01/1ml; 0,02/1ml

dawki PO: SC

3:1

1:1



Leki do podawania 
podskórnego :

• tramadol, morfina

• metoklopramid

• haloperidol

• lewomepromazyna ( Tisercin, Nozinan)

• buskolizyna

• diphergan

• midazolam ( Midanium, Dormicum)



Jak obliczyć skład strzykawki ?
JeŜeli np. zalecamy choremu:

na dawkę- tj. w  2 ml, to do strzykawki  20ml 
nabieramy:

- 40 mg morfiny= 2 amp. 0,02

- 60 mg metoklopramidu= 6 amp. ( 0,01)

- 5 mg haloperidolu= 1 amp. ( 0,005)

sól fizjol . do 20 ml

4 mg morfiny 
6 mg metoklopramidu
0,5 mg haloperidolu

x 10



FentanylFentanylFentanylFentanylFentanylFentanylFentanylFentanylFentanylFentanylFentanylFentanyl
• preparat przezskórny-”plastry”- 12.5, 25, 50, 75, 100 

µµµµg/godz.

• zmiana co 3 dni ( rzadko- co 2 dni)
• działa ogólnoustrojowo
• początek działania po 8-16 godzinach
• po odklejeniu plastra stęŜenie leku zmniejsza się do 

50% dopiero po upływie ok. 16 godz.



Jak rozpoczJak rozpoczJak rozpoczJak rozpocząćąćąćąć leczenie?leczenie?leczenie?leczenie?

1/ po wstępnym ustaleniu zapotrzebowania na morfinę

2/ u chorych, którzy byli leczeni słabymi opioidami-
od 25 µg/godz.

Konieczne ustalenie dawek ratujKonieczne ustalenie dawek ratujKonieczne ustalenie dawek ratujKonieczne ustalenie dawek ratujKonieczne ustalenie dawek ratujKonieczne ustalenie dawek ratujKonieczne ustalenie dawek ratujKonieczne ustalenie dawek ratująąąąąąąących cych cych cych cych cych cych cych 
morfiny!morfiny!morfiny!morfiny!morfiny!morfiny!morfiny!morfiny!



FFFFentanyl entanyl entanyl entanyl entanyl entanyl entanyl entanyl przezskprzezskprzezskprzezskprzezskprzezskprzezskprzezskóóóóóóóórnyrnyrnyrnyrnyrnyrnyrny
Wskazania:Wskazania:Wskazania:Wskazania:

- z bólem o względnie stałym natęŜeniu

- z silnymi objawami ubocznymi po morfinie, 
zwłaszcza zaparciem 

- chorzy z trudnościami w połykaniu ( nie dotyczy 
chorych umierających) 

- nieregularnie przyjmujący leki przeciwbólowe 

- z zaburzoną czynnością nerek ??  

•



Fentanyl+ morfinaFentanyl+ morfinaFentanyl+ morfinaFentanyl+ morfinaFentanyl+ morfinaFentanyl+ morfinaFentanyl+ morfinaFentanyl+ morfina

• JeŜeli fentanyl nieskuteczny, moŜna 
dołączyćmorfinę w regularnych dawkach

TTS-fentanyl- mniej zaparć



BuprenorfinaBuprenorfinaBuprenorfinaBuprenorfina

• częściowy agonisto-antagonista

• tabletki podjęzykowe 200 i 400 µg 

• tabl.podaje się co 8 godzin 

• zazwyczaj nie przekracza się jednorazowo dawki 
1,2 mg



BuprenorfinaBuprenorfinaBuprenorfinaBuprenorfina (2)(2)(2)(2)
• Transtec

• buprenorfina w postaci przezskórnej
35 µg/godz.; 52,5 µg/godz.;  70 µg/godz.

• zmiana 2 razy w tygodniu

• początek działania po 16 godz.

• efekt pułapowy

• tabl. podjęzykowe- w bólach przebijających ( 1/6 dawki 
dobowej) 



TRANSTEC®

Dawkowanie

•tabl. podjęzykowe- w bólach przebijających ( 1/6 dawki dobowej) 

3-4 dni



Fentanyl,  Fentanyl,  Fentanyl,  Fentanyl,  buprenorfinabuprenorfinabuprenorfinabuprenorfina

• objawy uboczne- jak po innych opioidach
( konieczne dołączenie środków 
przeciwwymiotnych i rozluźniających stolec)



Metadon:

Wskazania:
1/ morfina lub inny opioid i leki adiuwantowe-nieskuteczne, 
2/ objawy toksyczneu chorych leczonych morfiną lub 

innym opioidem,
3/ szybko narastająca tolerancjana morfinę lub inny opioid, 
4/ ból wymagający zastosowania silnego opioidu u chorych  

z niewydolnością nerek.

Postaci: syrop- 1mg/1ml

RóŜne schematy dawkowania; 
dawka pocz.- 1:4 do 1:20 dawki morfiny, 
jeŜeli jako I opioid- 3-5mg



PETYDYNA ( DOLARGAN)
• krótki czas działania- 2- 4 godz.

• po podaniu kilkakrotnym w ciągu dnia dochodzi do 
kumulacji metabolitów, które posiadają właściwości 
neurotoksyczne (pobudzenie, drgawki, drŜenia 
mięśniowe, śpiączki)

• draŜni tkankę podskórną



Współczynnik siły działania morfiny i innych 

opioidów 

Lek opioidowy Siła działania w porównaniu do
morfiny doustnej

kodeina 1:10
dihydrokodeina 1:10
tramadol 1:5

( przy podaniu parenteralnym 1:10)
fentanyl 100-150:1
buprenorfina podję-
zykowa

60:1

metadon 4-12:1

Zamiana opioidów wymaga ostroŜności- stosuje 
się 50-75% obliczonej dawki



Objawy uboczne opioidObjawy uboczne opioidObjawy uboczne opioidObjawy uboczne opioidObjawy uboczne opioidObjawy uboczne opioidObjawy uboczne opioidObjawy uboczne opioidóóóóóóóów (1):w (1):w (1):w (1):w (1):w (1):w (1):w (1):

wczesne

–senność- zwykle ustępuje po 2-3 dn., moŜe się
utrzymywać i nasilać wraz ze wzrostem dawki

–nudności i wymioty

stałe
–suchość w jamie ustnej 

–zaparcie (kodeina>>morfina>>fentanyl, tramadol, …)

PROFILAKTYCZNIE:
-metoklopramid 3x 10mg
-( haloperidol- 1-2-5mg/noc)

PROFILAKTYCZNIE:
-laktuloza- od 15-30ml/d
-hertaba z senesu, czopki glicerynowe…



• Leki przeciwwymiotne stosujemy 
profilaktycznie u wszystkich chorych, 
u których włączamy opioidy

• Leki przeczyszczające- w 
uzupełnieniu  opioidów, z wyj. 
tramadolu i- u części chorych-
fentanylu

Uwaga ogólna!



Objawy uboczne opioidObjawy uboczne opioidObjawy uboczne opioidObjawy uboczne opioidObjawy uboczne opioidObjawy uboczne opioidObjawy uboczne opioidObjawy uboczne opioidóóóóóóóów (2):w (2):w (2):w (2):w (2):w (2):w (2):w (2):

rzadkierzadkierzadkierzadkie
–trudności w oddawaniu moczu 

–zlewne poty

–objawy alergiczne 

–świąd skóry 

–zaburzenia f.poznawczych,splątanie,omamy

–mioklonie, drgawki

–„ból paradoksalny”-uogólniona hyperalgezja u chorych 
otrzymujących wysokie dawki opioidów w długim okresie czasu



Objawy uboczne morfiny Objawy uboczne morfiny Objawy uboczne morfiny Objawy uboczne morfiny 
i innych opioidi innych opioidi innych opioidi innych opioidóóóów (2):w (2):w (2):w (2):

• DEPRESJA ODDECHOWA DEPRESJA ODDECHOWA DEPRESJA ODDECHOWA DEPRESJA ODDECHOWA 

• UZALEUZALEUZALEUZALEśśśśNIENIE FIZYCZNENIENIE FIZYCZNENIENIE FIZYCZNENIENIE FIZYCZNE

• UZALEUZALEUZALEUZALEśśśśNIENIE PSYCHICZNENIENIE PSYCHICZNENIENIE PSYCHICZNENIENIE PSYCHICZNE

• DEPRESJA ODDECHOWA DEPRESJA ODDECHOWA DEPRESJA ODDECHOWA DEPRESJA ODDECHOWA 

•• UZALEUZALEUZALEUZALEUZALEUZALEUZALEUZALEśśśśśśśśNIENIE FIZYCZNENIENIE FIZYCZNENIENIE FIZYCZNENIENIE FIZYCZNENIENIE FIZYCZNENIENIE FIZYCZNENIENIE FIZYCZNENIENIE FIZYCZNE

•• UZALEUZALEUZALEUZALEUZALEUZALEUZALEUZALEśśśśśśśśNIENIE PSYCHICZNENIENIE PSYCHICZNENIENIE PSYCHICZNENIENIE PSYCHICZNENIENIE PSYCHICZNENIENIE PSYCHICZNENIENIE PSYCHICZNENIENIE PSYCHICZNE

(( przedawkowanie, zwprzedawkowanie, zwłł . przy podawaniu IV,       . przy podawaniu IV,       
niewydolnoniewydolnośćść nerek)nerek)

( Nalokson)



3/ wed3/ wed3/ wed3/ wedłłłług trug trug trug tróóóójstopniowej jstopniowej jstopniowej jstopniowej 
drabiny analgetycznejdrabiny analgetycznejdrabiny analgetycznejdrabiny analgetycznej
3/ wed3/ wed3/ wed3/ wed3/ wed3/ wed3/ wed3/ wedłłłłłłłług trug trug trug trug trug trug trug tróóóóóóóójstopniowej jstopniowej jstopniowej jstopniowej jstopniowej jstopniowej jstopniowej jstopniowej 
drabiny analgetycznejdrabiny analgetycznejdrabiny analgetycznejdrabiny analgetycznejdrabiny analgetycznejdrabiny analgetycznejdrabiny analgetycznejdrabiny analgetycznej

Nieopioidy
±leki wspomagające

Słabe opioidy
±nieopioidy

±leki wspomagające

Silne opioidy
±nieopioidyBól utrzymuje się

Ból utrzymuje się

±leki wspomagające

±leki wspomagające

±leki wspomagające



1/ środki stosowane profilaktycznie w celu 
uniknięcia działań niepoŜądanych 
analgetyków

2/ ko-analgetyki

Leczenie wspomagajLeczenie wspomagająącece--
adiuwantoweadiuwantowe



– leki spasmolityczne ( butylobromek
hioscyny) 6-20 mg/4h

– opioidy

BBBBBBBBóóóóóóóóle trzewne kolkowele trzewne kolkowele trzewne kolkowele trzewne kolkowele trzewne kolkowele trzewne kolkowele trzewne kolkowele trzewne kolkowe



BBBBBBBBóóóóóóóóle somatycznele somatycznele somatycznele somatycznele somatycznele somatycznele somatycznele somatyczne

– nieopioidy lub opioidy

– Ew. morfina miejscowo



BBBBBBBBóóóóóóóóle z p. podwyle z p. podwyle z p. podwyle z p. podwyle z p. podwyle z p. podwyle z p. podwyle z p. podwyŜŜŜŜŜŜŜŜszonego ciszonego ciszonego ciszonego ciszonego ciszonego ciszonego ciszonego ciśśśśśśśśnienia nienia nienia nienia nienia nienia nienia nienia 

śśśśśśśśrrrrrrrróóóóóóóódczaszkowegodczaszkowegodczaszkowegodczaszkowegodczaszkowegodczaszkowegodczaszkowegodczaszkowego

– opioidy

– leki przeciwobrzękowe
• deksametazon

• furosemid

• +/- mannitol



BBBBBBBBóóóóóóóóle kostnele kostnele kostnele kostnele kostnele kostnele kostnele kostne

• NLPZ

• opioidy

• bisfosfoniany

• radioterapia

• radioterapia izotopowa

• zaopatrzenie ortopedyczne



– Baklofen 3x5-10 mg/d

– midazolam, diazepam

BBBBóóóóle mile mile mile mięśęśęśęśnioweniowenioweniowe



BBBBBBBBóóóóóóóóle z ucisku na nerwle z ucisku na nerwle z ucisku na nerwle z ucisku na nerwle z ucisku na nerwle z ucisku na nerwle z ucisku na nerwle z ucisku na nerw

– steroidy ( deksametazon 16-2 mg/d)

– opioidy

– radioterapia w przerzutach do 
kręgosłupa 

– blokady i neurolizy nerwów



1/ lek opioidowy

2/ Amitryptylina

3/ leki przeciwdrgawkowe

– klonazepam

– gabapentyna

– pregabalina

– karbamazepina

– kwas walproinowy

BBBBBBBBóóóóóóóóle neuropatycznele neuropatycznele neuropatycznele neuropatycznele neuropatycznele neuropatycznele neuropatycznele neuropatyczne



Monitorowanie leczenia p-ból.

• zalecić dawkę interwencyjną- którą chory moŜe 
przyjmować nawet co 1 godzinę

• ocenić efekt tramadolu, kodeiny, morfiny po 
upływie doby od zastosowania leku lub 
zwiększenia dawki

• do 4 doby po włączeniu fentanylu w plastrach

• do 10 dni po włączeniu metadonu



Inne metody leczenia    Inne metody leczenia    Inne metody leczenia    Inne metody leczenia    
bbbbóóóólu:lu:lu:lu:

- anestezjologiczneanestezjologiczne-- blokady i blokady i 
neurolizyneurolizy nerwnerwóów i splotw i splotóów, w, 
znieczulenie zznieczulenie z--oo-- 3%3%
--
-- Np. neuroliza

splotu trzewnego



SkutecznoSkutecznośćść zasad WHOzasad WHO

85-90%

( Ventafridda i wsp. 1987, Zech i wsp. 1995, 
Grond i wsp.1999)

Leczenie przy zastosowaniu opioidów 
stanowi podstawę terapii bólów 
nowotworowych, przynoszącą zadowalający 
efekt u ok.85-90% chorych.



Warunek powodzenia leczenia (1)

•dokładna ocena wstępna bólu,-ów

•dobór właściwych leków- I, II lub III s.WHO i 
leków wspomagających- w zaleŜności od rodzaju    
i nasilenia bólu

•dobór właściwej dawki leku opioidowego-
miareczkowanie

•ustalenie leku do podawania w bólach 
przebijających



Warunek powodzenia leczenia 
(2)

•prewencja i leczenie objawów niepoŜądanych

•rozwaŜenie niefarmakologicznych sposobów 
leczenia, metod inwazyjnych 

•monitorowanie leczenia ( skuteczność i tolerancja, 
nowy ból?)



Ból wszechogarniający- ang. TOTAL PAIN-
Dame Cecily Sounders

• somatyczne ( dokuczliwe objawy, zmiana wyglądu ciała…)

• psychiczne ( złość, strach, poczucie beznadziejności…)

• socjalne ( troska o los najbliŜszych, utrata pozycji 
społecznej, roli w rodzinie..)

• duchowe ( dlaczego ja ???)

(Ch.Murken:Reflection
upon Frida Kahlo). 


