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Leki łączone w terapii bólu
Drug combination in analgesic therapy
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Streszczenie
W farmakoterapii bólu istnieje konieczność stosowania analgezji multimodalnej, której jednym z elementów
jest racjonalne kojarzenie leków przeciwbólowych. W wyniku kojarzenia leków możemy uzyskać efekt addycyjny
lub synergiczny, równocześnie zmniejszając ryzyko występowania działań niepożądanych poszczególnych leków.
Kojarzenie leków umożliwia zarówno poszerzanie spektrum efektu analgetycznego, jak i pozwala na potencjalizację efektu analgetycznego, który realizowany jest niejednokrotnie w różnych mechanizmach farmakologicznych.
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Abstract
In the pharmacotherapy of pain there is a need for multimodal analgesia, one of the elements of which is the
rational association of analgesics. As a result of the combination of drugs, we can obtain an additive or synergistic
effect while reducing the risk of side effects of individual drugs. The combination of drugs allows both broadening
the spectrum of the analgesic effect and allows for the potentiation of the analgesic effect, which is often carried
out in various pharmacological mechanisms. Anestezjologia i Ratownictwo 2018; 12: 456-460.
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Wstęp

zację skuteczności i próbę zminimalizowania działań
niepożądanych [1-3].
Uzasadnienie leżące u podstawy łączenia leków
w leczeniu bólu opiera się przede wszystkim na dwóch
głównych założeniach:
1. Pojedyncze leki nie zawsze zapewniają zadowalające uśmierzenie bólu. Tym samym połączenie
leków, które działają na odmienne receptory i na
odmienne mechanizmy bólu, może zwiększyć
uśmierzenie bólu.

Uważa się, że multimodalna analgezja zapewnia
zrównoważoną i skuteczną kontrolę bólu. Ta koncepcja
jest zgodna z teorią, że leki o różnych mechanizmach
działania przeciwbólowego mogą działać synergicznie
i zapobiegać występowaniu bólu lub uśmierzać go
w przypadku skojarzonego stosowania. Multimodalna
analgezja to skuteczność poszczególnych leków
w optymalnych dawkach, co zapewnia maksymali456

