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Streszczenie
Ze względu na potencjalne silne działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne leki z grupy niesteroidowych 

leków przeciwzapalnych stanowią jedne z najczęściej ordynowanych i przyjmowanych leków na świecie. Działania 
niepożądane wynikające z mechanizmu działania tych leków wydają się stanowić poważny problem medyczny 
i ekonomiczny. Łatwa dostępność do samoleczenia często powoduje, że duży odsetek pacjentów decyduje się właśnie 
na tego typu leki. Do najczęstszych działań niepożądanych należą te związane z zaburzeniami funkcjonowania 
przewodu pokarmowego, reakcje skórne czy też ciężkie reakcje nadwrażliwości. Analizy dokonane na podstawie 
badań przeprowadzonych w USA oraz Wielkiej Brytanii dowodzą, iż duża popularność leczenia bólu i stanów 
zapalnych tymi lekami jest przyczyną licznych i kosztownych interwencji wynikających z działań niepożądanych. 
Do tych wydatków możemy zaliczać koszty hospitalizacji czy też koszty związane ze stosowaniem terapii ochra-
niającej błonę przewodu pokarmowego. Obecnie w Polsce nie ma dokładnych i aktualnych danych dotyczących 
ilości osób stosujących NLPZ oraz wynikających z tego działań niepożądanych. (Farm Współ 2018; 11: 99-102)
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Abstract
Considering potentially strong analgesic and anti-inflammatory action, non-steroidal anti-inflammatory 

drugs are one of the most commonly used drugs in the world. Regarding the mechanism of action, adverse effects 
of these drugs seem to be serious medical and economic problem. Easy access to self-treatment is an often reason 
why most of the patients decide for this drugs. The most common adverse effects are related to the gastrointestinal 
tract disorders, allergic reaction or hypersensitivity reaction. Scientific analyses performed in USA and UK have 
proven that because NSAIDs are commonly used, they are the cause of numerous expensive medical interven-
tions to treat the adverse effecvts. This kind of costs includes hospitalizations and use of gastroprotective agents. 
Currently, there is no actual and accurate statistics about Polish patients treated with NSAIDs and adverse effects 
associated with this treatment. (Farm Współ 2018; 11: 99-102)
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Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) należą 
do jednych z  najczęściej ordynowanych i  przyjmo-
wanych leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. 
Szacuje się, że dziennie są przyjmowane przez około 
30 milionów osób na całym świecie [1]. Większość 
leków z tej grupy ordynowanych jest w celu leczenia 

chorób zwyrodnieniowych stawów, reumatoidalnego 
zapalenia stawów lub innych schorzeń objawiającym 
się bólem tkanek miękkich. Do grupy pacjentów naj-
częściej przyjmujących NLPZ należą osoby starsze, 
a osoby po 60 roku życia stanowią w niej 35% [2,3]. 
Mechanizm przeciwbólowego i przeciwzapalnego dzia-




