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„Szczęściem jest wolność od bólu” 
Epikur (rok 300 p.n.e.) 

Nie ulega wątpliwości, że ból jest jednym z najczęściej 
stwierdzanych objawów podczas badania przeprowa-

dzanego przez lekarza, wskazującym na proces chorobowy 
toczący się w organizmie pacjenta. Ostry ból jest normalną 
biologiczną reakcją i podstawową jego rolą jest ostrzegająco-
-ochronne działanie w starciu z potencjalnie szkodliwym 
bodźcem środowiskowym. Wielokrotnie ratuje organizm 
przed uszkodzeniem tkanki, narządu. Zdarza się, że poja-
wia się pomimo braku widocznych sygnałów. Przemijający 
ból fizjologiczny (wywołany przez bodziec nieuszkadzający 
tkanek) pojawia się np., gdy dotkniemy gorącego przedmiotu 
i naszą natychmiastową reakcją jest usunięcie się z obszaru 
zagrożenia w obawie przed uszkodzeniem. Natomiast ból 
przewlekły jest konsekwencją stanu zapalnego, uszkodzenia 
układu nerwowego, urazu lub choroby. Pojawia się zwy-
kle po pewnym czasie, stwarzając trudności w ustaleniu 
lokalizacji, miejsca uszkodzenia, a niejednokrotnie i w 
znalezieniu przyczyny.

Z badań przeprowadzanych przez Polskie Towarzystwo 
Badania Bólu wynika, że tylko co piąty Polak jest zadowo-
lony z tego jak lekarz pomógł mu w walce z dolegliwościami 
bólowymi. Również w polskich szpitalach ból pooperacyjny 
jest niedostatecznie kontrolowany u około 50 proc. hospi-
talizowanych pacjentów.

Powołując się na dane opublikowane w Pain In Europe 
około 70 proc. Polaków przyjmuje różnego rodzaju analge-
tyki, co w przeliczeniu na miligramy substancji czynnych 
daje Polsce pierwsze, niechlubne miejsce wśród krajów 
Unii Europejskiej.

Równocześnie ośrodki zajmujące sie monitorowaniem 
bezpieczeństwa prowadzonej farmakoterapii otrzymują coraz 
więcej raportów o działaniach niepożądanych występujących 
w wyniku zastosowania leków przeciwbólowych. 

Odczuwanie bólu jest poważnym problemem społecznym, 
powszechnie spotykanym, mającym negatywny wpływ na 
wiele sfer życia człowieka cierpiącego. Może doprowadzić nie 
tylko do drastycznego obniżenia jakości życia, ale również do 
depresji, a nawet do prób samobójczych. Warto więc posze-
rzać wiedzę z zakresu tematyki bólu, ponieważ edukacja jest 
istotnym elementem walki z tym negatywnym doznaniem.

Czym tak naprawdę jest ból?
Według definicji Międzynarodowego Stowarzyszenia Le-
czenia Bólu jest to: „Nieprzyjemne doznanie czuciowe oraz 
emocjonalne, związane z rzeczywistym lub potencjalnym 
uszkodzeniem tkanek lub opisane jako tego rodzaju uszko-
dzenie”.

Definicja ta podkreśla funkcję ostrego bólu, który jest 
wywołany przez zagrożenie uszkodzeniem, uszkodzenie 
lub chorobę: skóry, tkanki podskórnej, głęboko położo-
nych struktur somatycznych, skurcz mięśni szkieletowych 

 mgr JOLANTA ŁOŚ

Powołując się na dane opublikowane w „Pain In Europe” około 70 proc. Polaków 
przyjmuje różnego rodzaju analgetyki, co w przeliczeniu na miligramy substancji 
czynnych daje Polsce pierwsze, niechlubne miejsce wśród krajów Unii Europejskiej.

poważny problem  społeczny



17www.oipp.lodz.pl

N
R

 6/2013

kowych (V, VII, IX, X). Te wolne zakończenia nerwowe są 
pierwszymi aferentnymi nerwami, które odpowiadają na 
bodźce drażniące.

Proces powstawania odczucia bólowego (przetwarzania 
informacji) nosi nazwę nocycepcji i obejmuje cztery etapy:

•	 transdukcję (zamiana informacji energii działającego 
bodźca na impuls elektryczny),

•	 transmisję (przewodzenie impulsu do rogów tylnych 
i dalej do OUN),

•	 modulację (pobudzanie, hamowanie, sumowanie bodź-
ców),

•	 percepcję (uświadomienie istnienia bólu, poddanie go 
ocenie oraz reakcje afektywne i emocjonalne).

Rycina 1. Proces nocycepcji
Źródło: Medycyny Bólu pod redakcją Jana Dobrogowskiegoi 
Jerzego Wordliczka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsza-
wa 2004.

Zanim zaczniemy odczuwać przykre dolegliwości, pojawia 
sie tzw. bodziec uszkadzający, który nie jest jeszcze odczu-
wany jako bólowy (odbieranie bodźców przez receptory 
bólowe – nocyceptory). Może to być bodziec termiczny 
(ciepło, zimno), chemiczny (żrący kwas), czy też bodziec 
mechaniczny (ukłucie, uderzenie). W wyniku uszkodze-
nia, bądź podrażnienia tkanek w błonach komórkowych 
wydziela się duża ilość kwasu arachidonowego, z którego, 
w wyniku działania enzymu zwanego cyklooksygenazą 
(COX) postają prostaglandyny. Pobudzają one receptory 
bólowe (nocyceptory), które są zakończeniami cienkich 
włókien nerwowych. Powodują rozszerzenie naczyń krwio-
nośnych oraz przekrwienie i obrzęk tkanki w obrębie której 
zadziałał bodziec uszkadzający. Przekształcają także inne 
receptory w receptory bólowe. Substancje te pobudzają za-
kończenia nocyceptorów, umożliwiają przepływ impulsów 
nerwowych do mózgu. 

Proste analgetyki, które stosujemy stosunkowo często na 
różne dolegliwości bólowe pozbawiają wrażliwości zakończe-
nia nerwowe lub hamują produkcję i działanie prostaglandyn 
przesyłających informację do mózgu (niesteriodowe leki 
przecizapalne – NLPZ).

i gładkich oraz choroby lub zaburzenia funkcji narządów 
trzewnych. Według Melzacka ból jest doświadczeniem 
percepcyjnym, na którego jakość i intensywność wpływa 
niepowtarzalna historia życia. Ta definicja bardziej ukie-
runkowana jest na subiektywne odczucie bólu. 

Nie ma więc wątpliwości, że ból jest subiektywnym 
doznaniem czuciowym. O jego subiektywnym charakterze 
mogą świadczyć choćby takie sytuacje, w których nie ma 
żadnego bodźca uszkadzającego, a człowiek odczuwa ból np. 
boli go amputowana kończyna. Mamy wtedy do czynienia 
z tzw. bólem fantomowym. 

Oczywiste jest również to, iż ból jest emocją. Czy można 
zmierzyć emocje? Podejmowane są próby pomiaru (kwe-
stionariusze, skale itp.), ale czy można dokonać dokładnego 
pomiaru natężenia gniewu, strachu, czy innych doznań 
człowieka? 

Pamiętajmy, że ból może być różnie odbierany przez 
tego samego człowieka w zależności od jego wieku, stanu  
emocjonalnego. Ukłucie igłą inaczej odczuje nadwrażliwa 
kobieta, inaczej dorosły mężczyzna, a jeszcze inaczej kilkulet-
nie dziecko. Pomimo takiego samego bodźca uszkadzającego, 
ból jest inny i może powodować różne zachowania. 

Po zdaniu ważnego egzaminu, kiedy przepełnia nas po-
czucie szczęścia prawdopodobnie odczuwane dolegliwości 
bólowe będą bagatelizowane, ale jeżeli przeżyjemy porażkę 
taki sam ból (np. zęba) może być dominującym objawem 
pogłębiającym dyskomfort. Dlatego też ludzie pogodni, 
w dobrym nastroju mniej odczuwają ból. Natomiast sku-
pieni na sobie, nadwrażliwi, hipochondrycy mogą odczuwać 
go bardziej.

Powyższe przykłady powinny uświadomić nam, pracow-
nikom ochrony zdrowia, że niezwykle istotne jest umiejętne, 
profesjonalne postępowanie z pacjentem odczuwającym ból, 
postępowanie mające wpływ na samopoczucie człowieka 
cierpiącego, na natężenie jego dolegliwości.

Dlaczego odczuwamy ból? 
To bardzo skomplikowany proces. Aby organizm mógł 
odczuwać ból, natura obdarzyła go szlakiem nocyceptyw-
nym (od łac. nocere – szkodzić), który przewodzi bodźce 
z obwodu do ośrodkowego układu nerwowego. Zbudowany 
jest on z wolnych zakończeń nerwowych, które rejestrują 
szkodliwe czynniki oraz nerwów przenoszących informację 
z tkanek obwodowych do rdzenia kręgowego i dalej do 
struktur mózgu. Stanowi on bardzo złożony i dynamiczny 
układ, w którym obok dróg przewodzących ból, działają 
też mechanizmy hamowania, które ograniczają siłę i czas 
trwania bólu. 

Ból jest odbierany przez receptory zwane nocyceptorami.
Nocyceptory są rozmieszczone na wolnych zakończeniach 
nerwowych znajdujących się w skórze, tkance podskórnej, 
okostnej, mięśniach, stawach, trzewiach (związane z układem 
współczulnym), a macierzysta komórka nerwowa znajduje 
się w zwoju rdzeniowym (DRG) lub zwojach nerwów czasz-
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Stymulacja receptorów bólowych w obwodowym układzie 
nerwowym powoduje zamianę energii bodźca na impulsy 
elektryczne (transdukcja), które są przewodzone (transmisja) 
przez 2 rodzaje włókien – szybkie zmielizowane aksony 
A delta (ze średnią szybkością 15m/s) lub wolne niezmie-
linizowane włókna typu C (ze średnią szybkością 1m/s).

Pobudzenie włókien A delta odpowiada za powstanie 
bólu kłującego natomiast pobudzenie włókien C powoduje 
odczucie bólu stopniowo narastającego, tępego lub piekącego.

W procesie przewodzenia bodźce bólowe są modulowane - 
pobudzane, hamowane dzięki aktywności wielu chemicznych 
mediatorów (m.in. glutamina, neuropeptydy, serotonina, 
noradrenalina, enkefaliny).

Informacja o bólu przekazywana jest więc od nerwów 
obwodowych do rdzenia kręgowego, który dalej przewo-
dzi ją do struktur mózgowia. Końcowym etapem procesu 
nocycepcji jest percepcja, mająca miejsce właśnie w mózgo-
wiu, które odgrywa rolę poznawczą i jest odpowiedzialne 
za uświadomienie działania stymulacji bólowej, jej ocenę 
oraz za reakcje afektywne i emocjonalne (powstaje tutaj lęk, 
agresja, gniew, kształtowane są modele zachowań związanych 
z zapamiętywaniem bólu).

W mózgowiu następuje zatem ustalenie, w którym miej-
scu zadziałał bodziec uszkadzający, a następnie, jakie jest 
nasilenie bólu (mocne, średnie, słabe), jego rodzaj (np. parzy, 
piecze). Informacje te pozwalają człowiekowi na stwierdzenie 
co czuje i odpowiednie reagowanie np. cofnięcie poparzonej 
dłoni, oszczędzanie poranionej części ciała.

Te skomplikowany mechanizm wykorzystuje się m.in. 
podczas stosowania niektórych leków przeciwbólowych np. 
opioidów, które osłabiają działanie układu analizującego 
w mózgu. Jest on wtedy mniej czujny, tak jakby ogłuszony. 
Na podobnej zasadzie działa również alkohol, który zmniej-
sza odczucie bólu.

Nocycepcja jest więc jedynie fizjologicznym procesem od-
czuwania bólu, jego klinicznym wykładnikiem jest cierpienie, 
będące psychicznym wykładnikiem zachowania bólowego.

Widzimy zatem, że wprawdzie proces powstawania bólu 
ma podstawy neurofizjologiczne, ostatecznie jednak najważ-
niejszą rolę odgrywają w nim emocje. Dlatego też trudno 
jest zwalczyć silny przewlekły ból przyjmując łatwo dostępne 
analgetyki, których działanie oparte jest tylko na tłumieniu 
lub osłabieniu impulsów. Nie mają one bowiem wpływu na 
ośrodkową analizę sygnałów bólowych.

Ból ze względu na patomechanizm dzielimy na:
•	 ból receptorowy,
•	 ból niereceptorowy (neuropatyczny).
Ból receptorowy (nocyceptywny) – jest wynikiem mecha-

nicznego, termicznego, chemicznego drażnienia receptorów 
czuciowych. Wyróżnia się dwa typy bólu receptorowego.

Pierwszym typem jest ból somatyczny – dzielony na ból 
kostny oraz ból z uszkodzenia tkanek miękkich (skóra, tkan-
ka podskórna, mięśnie), o charakterze łatwym do opisania 
i prostym do zlokalizowania przez pacjenta.

Drugim typem bólu receptorowego jest ból trzewny 
o charakterze rozlanym, pochodzi z narządów wewnętrz-
nych i często jest wynikiem zaburzeń czynnościowych, a nie 
wynika jedynie z morfologicznych zmian narządowych. Ból 
trzewny zwykle jest trudny do zlokalizowania z powodu 
tendencji rzutowania do innych, zdrowych obszarów ciała. 
Zjawisko to jest spowodowane dopływem do pojedynczego 
neuronu rdzeniowego informacji czuciowej z różnych struk-
tur organizmu (ze skóry, organów wewnętrznych, mięśni czy 
szkieletu). Stąd ból spowodowany np. przez ognisko zapalne 
w trzustce odczuwany jest jako ból pleców, a spowodowany 
patologią centralnych obszarów przepony jest odczuwany 
w barkach. Zjawisko to nosi nazwę bólu rzutowanego i od-
powiada za nie również fakt, że z trzewi do OUN biegnie 
tylko 10 proc. neuronów, a 90 proc. pochodzi z naszych 
powłok. Mądry klinicysta, jeżeli chory zgłasza dolegliwości 
ze ściany klatki piersiowej lub ściany jamy brzusznej, zawsze 
najpierw wyklucza trzewne podłoże dolegliwości.

Ból niereceptorowy (neuropatyczny) jest przewlekłym 
bólem spowodowanym uszkodzeniem ośrodkowego i ob-
wodowego układu nerwowego w wyniku urazu, zakażenia, 
niedokrwienia, niedotlenienia, zaburzeń metabolicznych 
lub nacieku nowotworowego. Ból neuropatyczny charakte-
ryzują gwałtowne, napadowe doznania bólowe trwające od 
kilku sekund do kilku minut o charakterze przerywanym 
lub stałym i doznaniach palenia, wykręcania, rozrywania, 
miażdżenia – odczuwanych początkowo w miejscu uszko-
dzenia, a następnie z mniejszym nasileniem, w obszarach 
otaczających – parestezje o typie mrowienia lub kłucia, 
uczucie ciężkości i drętwienia. 

Należy wspomnieć także o bólu psychogennym, który 
jest drugim rodzajem bólu niereceptorowego a pojawia się 
bez towarzyszącego uszkodzenia tkanek, ale odnoszony 
jest przez pacjenta do takiego uszkodzenia. Związany jest 
on z procesem myślenia, stanem emocjonalnym lub oso-
bowością. 

Z uwagi na rodzaj bodźca wywołującego stymulację 
nocyceptywną rozróżnia się:

•	 ból fizjologiczny z aktywacją nocyceptorów (bez uszko-
dzenia tkanek) 

•	 ból kliniczny, który jest konsekwencją uszkodzenia tka-
nek i uruchomienia mechanizmów sensytyzacji obwodowej 
(zmiany właściwości i wrażliwości pierwotnych zakończeń 
nerwowych) i ośrodkowej (zmiany w OUN). Zjawisko to 
przejawia się obniżeniem progu bólowego (alodynia – poja-
wienie sie bólu po zadziałaniu bodźca nienocyceptywnego, 
np. dotyku), wzrasta odpowiedź na stymulację (hiperalgezja), 
mogą występować bóle spontaniczne oraz ból rzutowany. 
Ból kliniczny, charakterystyczny jest m.in. dla bólu poope-
racyjnego lub pourazowego. cdn...
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