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Streszczenie

Osteoartroza (OA) jest ogólnym określeniem, odnoszącym się do

zmian zwyrodnieniowych występujących w stawach. Najczęściej

zmiany dotyczą stawów: kolanowych, biodrowych oraz odcinka

szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

Dla chorych z OA najbardziej uciążliwymi objawami są bóle: ostre

oraz przewlekłe, które wyraźnie pogarszają jakość życia.

Z kolei nieskuteczne lub niedostateczne leczenie bólu wywołuje

wiele negatywnych konsekwencji ogólnych. Należy pokreślić, że

do tej pory nie ma skutecznej, przyczynowej terapii farmakologicz-

nej zmian zwyrodnieniowych toczących się w stawach. Stąd, więc

lekami z wyboru u chorych z OS są leki objawowe: przeciwbólo-

we i/lub przeciwzapalne.

Leki stosowane w OS muszą mieć udowodnioną skuteczność prze-

ciwbólową w dużych, randomizowanych badaniach klinicznych,

bądź w metaanalizach. Najnowsze dane dotyczące omawianego

problemu, zostały opublikowane w zaleceniach:

1. American College of Rheumatology (2000),

2. American Pain Society (2002),

3. Europejskiej Ligi Reumatologicznej – EULAR (2003).

Zalecenia określają, jakie leki i jakiej kolejności powinny być

stosowane w leczeniu bólu u chorych z OS.

Celem pracy jest zapoznanie z omawianą problematyką szerokiej

rzeszy ortopedów i zaproponowanie, z uwzględnieniem warunków

polskich, algorytmu postępowania przeciwbólowego w chorych ze

zmianami zwyrodnieniowymi stawów.

Słowa kluczowe: osteoartroza, leczenie przeciwbólowe, NLPZ,

koksyby, opioidy, inhibitory pompy protonowej

Abstract

Osteoarthritis (OA) is a general term referring to degenerative

lesions in joints.  Most frequently knee, hip, neck and lumbosacral

vertebral segment joints are affected.

The most burdensome symptom for the OA patients is acute and

chronic pain that results in gradual quality of life deterioration.

On the other hand, unsuccessful or inappropriate pain treatment

causes many negative consequences.

It should be stressed that until now there is no effective, causative

pharmacological therapy of degenerative articular lesions. Therefore

symptomatic treatment, including analgetic and anti-inflammatory

drugs remains the treatment of choice for this condition. Surgery is

an ultimate option for advanced degenerative articular changes.

Drugs used in OA treatment must have documented efficacy, con-

firmed by large randomised clinical trials results or by meta-anal-

ysis. The most recent data concerning this issue were published by

the following:

1. The American College of Rheumatology (2000),

2. The American Pain Society (2002),

3. The European League Against Rheumatism – EULAR (2003).

The recommendations determine what drugs and instillations and in

what sequence should be used in pain treatment of the OA patients.

We are of the opinion that this work is very practical in nature as

it enables large number of orthopaedists to get acquainted with the

discussed matter and provides them with an algorithm of analgetic

treatment of patients with degenerative joint lesions.

Key words: osteoarthritis, analgetic treatment, NSAIDs, coxibs,

opioids, proton pump inhibitors

INTRODUCTION

Osteoarthritis (OA) is a general term referring to de-

generative lesions in joints.  Most frequently knee, hip,

neck and lumbosacral vertebral segment joints are af-

fected, as well as talocrural, distal and proximal inter-

digital hand joints and metatarsodigital foot articula-

tions.

The most burdensome symptom for the OA patients

is acute and chronic pain that results in gradual quality

of life deterioration.

WSTĘP

Osteoartroza (OA) jest ogólnym określeniem, odnoszą-

cym się do zmian zwyrodnieniowych występujących

w stawach. Najczęściej zmiany tego typu dotyczą sta-

wów: kolanowych, biodrowych, stawów odcinka szyj-

nego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, stawów sko-

kowo-goleniowych, stawów międzypaliczkowych dal-

szych i międzypaliczkowych bliższych palców ręki oraz

śródstopno-paliczkowych stopy.
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On the other hand, unsuccessful or inappropriate

pain treatment causes many negative consequences:

muscle weakening, respiratory disorders, increase in the

incidence of venous thrombosis,  increased stimulation

of the sympathetic nerve system and psychiatric disor-

ders.

It should be stressed that until now there is no

effective, causative pharmacological therapy of degen-

erative articular lesions. Therefore symptomatic treat-

ment, including analgetic and anti-inflammatory drugs

remains the treatment of choice for this condition.

Surgery is an ultimate option for advanced degenera-

tive articular changes.

INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS

Drugs used in OA treatment must have documented

efficacy, confirmed by large randomised clinical trials

results or by meta-analysis. The most recent data con-

cerning this issue were published by the following:

1. The American College of Rheumatology (2000),

2. The American Pain Society (2002),

3. The European League Against Rheumatism – EU-

LAR (2003).

The recommendations determine what drugs and

instillations (paracetamol, coxibs, NSAIDs, opioids and

intraarticular instillations of corticosteroids and hyalu-

ronic acid) and in what sequence should be used in pain

treatment of the OA patients. The authors of the rec-

ommendations also point to proton pump inhibitors use

for gastrointestinal complications prevention.

The official journal of the American College of

Rheumatology, “Arthritis & Rheumatism”, published in

2000 recommendations concerning analgesic treatment

of hip and joint degenerative lesions (1). Principal treat-

ment rules are listed below:

1. Use of paracetamol, that is one of the safest antia-

nalgetic drugs, as the first line therapy. Daily dose

of this drug should not exceed 4 grams.

2. In case of paracetamol treatment failure, selective

COX-2 inhibitors (coxibs) should be introduced.

3. If there is no possibility to use coxibs, NSAIDs,

combined with proton pump inhibitors or misopro-

stol, should be started.

4. Tramadol is administered to patients with contrain-

dications to (renal failure) or failure of treatment with

NSAIDs or COX-2 inhibitors.

5. If tramadol is ineffective, opioids are recommended

for persistent severe pain.

6. The following are administered intraarticularly:

A. Corticosteroids

B. Hyaluronic acid (recommended in case of contra-

indications for NSAIDs and COX-2 or failure or

adverse effects of this therapy).

7. Topical treatment involves the following:

A. Capsaicin (Capsigel N, Neo-capsiderm)

B. NSAIDs in the form of ointment or gel

Dla chorych z OA najbardziej uciążliwymi objawa-

mi są bóle: ostre oraz przewlekłe, które wyraźnie wpły-

wają na stopniowe pogarszanie się jakości życia.

Z drugiej strony nieskuteczne lub niedostateczne

leczenie bólu wywołuje wiele negatywnych konsekwen-

cji ogólnych: osłabienie mięśniowe, zaburzenia odde-

chowe, wzrost częstości występowania żylnej choroby

zakrzepowo-zatorowej, nasilenie stymulacji układu

współczulnego oraz zaburzenia psychiczne.

Należy podkreślić, że do tej pory nie ma skutecz-

nej, przyczynowej terapii farmakologicznej zmian

zwyrodnieniowych toczących się w stawach. Stąd też

lekami z wyboru u chorych z OA pozostają leki obja-

wowe: przeciwbólowe i/lub przeciwzapalne. Ostatecz-

ną opcją w zaawansowanych stawowych zmianach

zwyrodnieniowych pozostaje leczenie operacyjne.

REKOMENDACJE MIĘDZYNARODOWE

Leki stosowane w OA muszą mieć udowodnioną sku-

teczność przeciwbólową w dużych, randomizowanych

badaniach klinicznych, bądź też w metaanalizach.

Najnowsze dane dotyczące omawianego problemu,

zostały opublikowane w zaleceniach:

1. American College of Rheumatology (2000),

2. American Pain Society (2002),

3. Europejskiej Ligi Reumatologicznej – EULAR

(2003).

Zalecenia określają, jakie leki (paracetamol, koksy-

by, NLPZ, opioidy oraz iniekcje dostawowe: kortyko-

steroidy i kwas hyaluronowy) i jakiej kolejności powin-

ny być stosowane w leczeniu bólu u chorych z OA.

Autorzy rekomendacji zwracają również uwagę na sto-

sowanie inhibitorów pompy protonowej w zapobiega-

niu powikłaniom ze strony przewodu pokarmowego.

W oficjalnym czasopiśmie Amerykańskiego Zrze-

szenia Reumatologów „Arthritis & Rheumatism” w roku

2000 opublikowano rekomendacje leczniczego postę-

powania przeciwbólowego w przypadkach zmian zwy-

rodnieniowych stawów biodrowych oraz kolanowych

(1). Podstawowe zasady postępowania obejmują:

1. Stosowanie paracetamolu, który jest jednym z naj-

bezpieczniejszych leków przeciwbólowych, jako

leku I rzutu. Dawka dzienna paracetamolu nie po-

winna przekraczać 4 gramów.

2. W przypadku braku skuteczności działania przeciw-

bólowego paracetamolu zastosowanie selektywnych

inhibitorów COX-2, czyli koksybów.

3. W sytuacji niemożności stosowania koksybów, za-

lecane są niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

w połączeniu z inhibitorami pompy protonowej lub

mizoprostolem.

4. U pacjentów z przeciwwskazaniami do stosowania

NLPZ lub inhibitorów COX-2 (niewydolność nerek)

lub przy braku ich skuteczności przeciwbólowej

stosuje się tramadol.
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5. Przy braku skutecznego działania tramadolu i utrzy-

mującym się silnym bólu zaleca się opioidy

6. Dostawowo podaje się:

A. Kortykosteroidy

B. Kwas hialuronowy (zalecany przy przeciwwska-

zaniach do stosowania NLPZ i inhibitorów COX-

2, przy braku ich skuteczności lub przy występo-

waniu objawów niepożądanych).

7. Miejscowo stosuje się:

A. Kapsaicynę (Capsigel N, Neo-capsiderm)

B. NLPZ w maściach i żelach

Bardziej rozbudowaną i kompleksową propozycję

leczenia przeciwbólowego u chorych ze zmianami zwy-

rodnieniowymi stawu kolanowego przedstawili na łamach

„Annals of the Rheumatic Diseases” w 2003 roku auto-

rzy związani z „Europejską Ligą Walki z Reumatyzmem

– EULAR” (2). Podstawowe etapy optymalnego postępo-

wania leczniczego u chorych z OA obejmują:

1. Połączenia metod niefarmakologicznych z farmako-

logicznymi.

2. Leczenie OA stawu kolanowego powinno uwzględniać:

� Czynniki ryzyka rozwoju zmian zwyrodnienio-

wych kolana (otyłość, czynniki mechaniczne, ak-

tywność fizyczną).

� Ogólne czynniki ryzyka (wiek, choroby towarzy-

szące, politerapia lekowa).

� Natężenie dolegliwości bólowych oraz utratę ru-

chomości.

� Objawy zapalenia – np. wysięk.

� Lokalizację i stopień uszkodzeń strukturalnych.

3. Leczenie niefarmakologiczne OA kolana powinno obej-

mować: oświatę zdrowotną, ćwiczenia rehabilitacyjne,

zabiegi fizykoterapetyczne, pomoce ortopedyczne –

laski, kule łokciowe, wkładki do butów, stabilizatory

kolana oraz redukcję wagi ciała w przypadku otyłości.

4. Paracetamol – lek przeciwbólowy I rzutu; jeżeli jest

skuteczny może być stosowany długotrwale.

5. Miejscowe stosowanie NLPZ, których stosowanie

jest bezpieczne, a klinicznie skuteczne.

6. NLPZ doustne należy zastosować chorych, u których

leczenie przy pomocy paracetamolu jest nieskuteczne.

U chorych ze zwiększonym ryzykiem powikłań żołąd-

kowo-jelitowych należy włączyć NLPZ z lekami ga-

stroprotekcyjnymi lub selektywne inhibitory COX-2.

7. Opioidowe leki przeciwbólowe są zalecanym sposo-

bem postępowania u chorych, u których leczenie

zarówno NLPZ, jak i inhibitorami COX-2 jest prze-

ciwwskazane, nieskuteczne lub źle tolerowane.

8. SYSADOA – (symptomatic slow acting drugs for AO),

czyli siarczan glukozaminy, chlorowodorek glukozami-

ny, siarczan chondroityny oraz kwas hialuronowy.

9. Sterydy podawane dostawowo przy utrzymującym

się bólu i wysięku.

10. Endoprotezoplastyka stawu kolanowego.

Najbardziej przydatny w codziennej praktyce lekar-

skiej algorytm postępowania przeciwbólowego u cho-

rych z OA zaproponowało Amerykańskie Towarzystwo

do Walki z Bólem w 2002 roku (3).

A more expanded and complex analgesic treatment

algorithm for patients with degenerative disease of the

knee joint was suggested in 2003 in the “Annals of the

Rheumatic Diseases” by the authors connected with the

European League Against Rheumatism – EULAR (2).

The main principles of the optimal treatment of the OA

patients, according to the EULAR are as follows:

1. Combining of pharmacological and non-pharmaco-

logical methods.

2. Treatment strategy of the knee joint OA should take

into account the following:

� Risk factors of knee degenerative disease deve-

lopment (obesity, mechanical factors, physical ac-

tivity).

� General health risk factors (age, co-morbidities,

multi-drug therapy).

� Severity of pain and movement limitation.

� Inflammatory symptoms – e.g. exudate.

� Location and grade of structural defects.

3. Non-pharmacological treatment of knee OA should

involve: healthcare education, rehabilitation exerci-

ses, physiotherapeutic procedures, orthopaedic sup-

port (walking sticks, elbow crutches, shoe pads, knee

stabilizers) and body weight reduction in case of

obese patients.

4. Paracetamol is the first line analgetic drug; if effec-

tive, can be used on a long-term basis.

5. Topical NSAIDs – safe and clinically effective.

6. Oral NSAIDs should be used in the patients in whom

paracetamol proved unsuccessful. In patients with

increased gastrointestinal risk NSAIDs should be

combined with gastroprotective drugs or, alternati-

vely, COX-2 inhibitors should be used.

7. Opioid analgesics are recommended for treatment of

patients in whom both NSAIDs and COX-2 inhibi-

tors are contraindicated, ineffective or intolerable.

8. SYSADOA – symptomatic slow acting drugs for

AO, i.e. glucosamine sulfate, glucosamine hydro-

chloride, chondroitin sulfate and hyaluronic acid.

9. Intraarticular corticosteroids for persistent pain and

exudate.

10. Knee joint endoprostehsis.

The most complex and useful in daily clinical prac-

tice analgetic treatment algorithm for OA patients was

recommended by the American Pain Society in 2002

(3).

We suggest an OA analgetic regimen based on the

above recommendations concerning analgetic treatment,

review of the literature and own experience, and tak-

ing into account specific Polish conditions.

1. Paracetamol, at a dose of up to 4 g daily, should

be the first line treatment. It is a typical analgesic

without anti-inflammatory effect (4). 4.0 grams

daily dose of paracetamol correspond to 2.4 grams

daily dose of ibuprofen. It is a safe drug therefore

in can be used on a long-term basis, however kid-

ney and liver function tests should be done perio-

dically (5).
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Propozycja schematu leczenia przeciwbólowego w przebiegu osteoartrozy (OA) zaproponowana przez Sekcję Chorób Metabolicznych Tkanki
Kostnej i Stawów PTOiTr.
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An analgetic regimen for OA patients suggested by the Section of Metabolic Bone and Joint Disease of the Polish Society of Ortho-
paedics and Traumatology is presented below.
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2. Coxibs’ use in Poland is very limited because of high

cost of the therapy. Drugs from that group should be

used with caution in patients with arterial hyperten-

sion as well as in patients with renal failure. Rofe-

coxib (Vioxx) was withdrawn from the market be-

cause of increased risk of cerebral stroke and my-

ocardial infarction. Other selective COX-2 inhibitors

available are as follows: celecoxib (Celebrex), val-

decoxib (Bextra) and etoricoxib (Arcoxia). Out of the

drugs listed above only celecoxib is approved and

available in Poland. Because of the above mentioned

reasons and because of the high price of the drug,

its use is rather infrequent. Furthermore, it should be

stressed that the most recent publications do not

support the opinion that coxibs are more safe than

NSAIDs with respect to upper gastrointestinal haem-

orrhagic complications (9).

3. Non-steroidal anti-inflammatory drugs remain the

second line therapy. Equivalent dose efficacy of

particular NSAIDs varies largely among patients.

Reasons for this varying sensitivity to particular

drugs is unknown. Drugs from this group show

higher risk of gastrointestinal haemorrhagic compli-

cations. Therefore drug selection should respect and

limit this risk. The table below, published by Henry

and co-workers, contains the list of the most fre-

quently used NSAIDs and their relative potential to

cause serious upper gastrointestinal complications. A

meta-analysis showed that ibuprofen is the safest one

in this group, thus it was assigned relative risk value

equal to 1.0. All the other NSAIDs are compared to

ibuprofen that is a safety standard in this setting. The

risk of upper alimentary tract complications is for

these drugs 1.6- to 9.3-fold higher than that for

ibuprofen (6).

4. Each time, before a NSAID is started, the risk of ga-

strointestinal bleeding should be estimated. Bleeding

risk factors are summarized in the table below. Pre-

sence of any of these risk factors justifies combina-

tion of NSAIDs with proton pump inhibitors or

misoprostol.

Ibuprofen 1.0

Fenoprofen 1.6

Acetylsalicylic acid 1.6

Diclofenac 1.8

Sulindac 2.1

Diflunisal 2.2

Naproxen 2.2

Indomethacin 2.4

Tolmetin 3.0

Piroxicam 3.8

Ketoprofen 4.2

Azopropazone 9.2

Table 1. NSAIDs and relative risk of serious upper gastrointesti-
nal bleeding. Ibuprofen, the safest drug in this group, was se-
lected to be the reference standard. All the other drugs show higher
bleeding risk, with the multiplication factors placed in the second
column (6).

Opierając się na przedstawionych powyżej reko-

mendacjach dotyczących postępowania przeciwbólowe-

go, przeglądzie piśmiennictwa, wykorzystując doświad-

czenia własne oraz uwzględniając realia polskie pra-

gniemy zaproponować schemat postępowania przeciw-

bólowego w OA:

1. Lekiem I-rzutowym powinien być paracetamol

w dawce do 4,0 gramów na dobę. Jest on typowym

lekiem przeciwbólowym, bez działania przeciwzapal-

nego (4). W dawce 4,0 gramów na dobę odpowiada

skuteczności działania Ibuprofenu w dawce 2,4 gra-

ma na dobę. Jest lekiem bezpiecznym, można go sto-

sować długotrwale, przy czym nie należy zapominać

o konieczności wykonywania badań laboratoryjnych,

obrazujących funkcję nerek i wątroby (5).

2. Stosowanie koksybów w warunkach polskich jest

bardzo ograniczone ze względu na koszty terapii.

Leki z tej grupy należy stosować ostrożnie u cho-

rych z nadciśnieniem tętniczym krwi oraz u chorych

z niewydolnością nerek. Rofekoksyb (Vioxx) został

wycofany z handlu z powodu wzrostu ryzyka udaru

mózgu i zawału mięśnia sercowego. Inne dostępne

selektywne inhibitory COX-2 to: celekoksib (Cele-

brex), waldekoksib (Bextra) oraz Etorikoksib (Arco-

xia). Z wymienionych leków w Polsce zarejestrowa-

ny i dostępny jest wyłącznie celekoksib. Uwzględ-

niając powyższe uwagi oraz cenę leku ich stosowa-

nie jest jednak ograniczone. Na podkreślenie zasłu-

guje fakt, że najnowsze publikacje nie potwierdzają

większego bezpieczeństwa koksybów, w porównaniu

z NLPZ, w ograniczeniu powikłań krwotocznych ze

strony górnego odcinka przewodu pokarmowego (9).

3. Uwzględniając powyższe uwagi, lekami II-rzutowy-

mi pozostają niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Skuteczność równoważnych dawek poszczególnych

NLPZ różni się znacznie u poszczególnych pacjen-

tów. Przyczyny zróżnicowanej wrażliwości na po-

szczególne leki nie są znane. Leki tej grupy obarczo-

ne są większym ryzykiem powikłań krwotocznych

ze strony przewodu pokarmowego. Dlatego w dobo-

rze leków powinno się uwzględniać i ograniczać

Tabela 1. Względem ibuprofenu jako wzorca bezpieczeństwa, po-
równywane są wszystkie pozostałe NLPZ. Ryzyko powikłań ze stro-
ny górnego odcinka przewodu pokarmowego, dla pozostałych le-
ków jest od 1,6 do 9,3-krotnie większe, aniżeli podczas stosowa-
nia ibuprofenu (6).

Ibuprofen 1,0

Fenopreofen 1,6

Kwas acetylosalicylowy 1,6

Diklofenak 1,8

Sulindak 2,1

Diflunisal 2,2

Naproksen 2,2

Indometacyna 2,4

Tolmetyna 3,0

Piroksykam 3,8

Ketoprofen 4,2

Azopropazon 9,2
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możliwość wywołania krwawień z przewodu pokar-

mowego. W tabeli opublikowanej przez Henry’ego

i wsp. przedstawionej poniżej zestawiono najczęściej

stosowane leki z grupy NLPZ oraz określono ich

ryzyko względne poważnych powikłań ze strony

górnego odcinka przewodu pokarmowego. Metaana-

liza wykazała największe bezpieczeństwo ibuprofe-

nu, którego ryzyko względne wynosi 1,0.

4. Każdorazowo przed włączeniem leku z grupy NLPZ

należy ocenić ryzyko krwotocznych powikłań żo-

łądkowo jelitowych. W poniższej tabeli zestawio-

no czynniki ryzyka. Stwierdzenie nawet jednego

z nich upoważnia lekarza stosującego NLPZ do za-

stosowania inhibitorów pompy protonowej lub

mizoprostolu.

5. Mizoprostol (misoprostol) jest syntetycznym ana-

logiem prostaglandyny PGE1, który hamuje wydzie-

lanie soku żołądkowego oraz działa ochronnie na

błonę śluzową żołądka i dwunastnicy.

A. Wskazanie: Profilaktyka choroby wrzodowej żo-

łądka i dwunastnicy spowodowana leczeniem

NLPZ oraz leczenie czynnej choroby wrzodowej

żołądka i dwunastnicy.

B. Profilaktyka 200 mg/dawkę 2-4 × na dobę

C. Preparat Cytotec (Pfizer) – tabl. 0,2 mg

D. Preparatem złożonym jest Arthrotec (Pfizer) - 75

mg diclofenaku  + mizoporstol.

Table 2. Gastrointestinal bleeding risk factors at NSAIDs admini-
stration

Gastrointestinal bleeding risk factors

1. Age >=65

2. Oral glucocorticosteroids

3. History of gastric or duodenal ulcer

4. Upper gastrointestinal bleeding

5. Use of anticoagulants

6. Smoking

7. Kidney or liver failure

8. Circulatory failure

Tabela 2. Czynniki ryzyka krwawień żołądkowo-jelitowych

Czynniki ryzyka krwawień żołądkowo-jelitowych

1. Wiek >=65

2. Stosowanie doustnych glikokortykoidów

3. Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie

4. Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego

5. Stosowanie antykoagulantów

6. Palenie tytoniu

7. Niewydolność nerek, wątroby

8. Niewydolność krążenia

5. Misoprostol is a synthetic analogue of PGE1 prosta-

glandin that inhibits gastric juice secretion and has

protective effect on gastric and duodenal mucosa.

A. Indication: prevention of gastric and duodenal

ulcer due to NSAIDs use and treatment of clini-

cally overt gastric or duodenal ulcer.

B. Prevention: 200 mg/dose 2-4 × a day

C. Commercial product: Cytotec (Pfizer) – tab. 0.2 mg.

D. Arthrotec (Pfizer) is a combined formula – it con-

tains 75 mg of diclofenac + misoprostol.

Due to high price of the drug, its use is very limi-

ted.

6. The so called proton pump inhibitors are much more

affordable. They inhibit gastric juice secretion. Their

efficacy in prevention and healing of NSAIDs-rela-

ted gastric and duodenal ulcers is well documented

(10,11,12). Basic groups of theses drugs along with

their commercial forms and daily dosing are presen-

ted in Table 3.

7. After estimation of the risk of gastrointestinal ble-

eding a NSAID should be selected. Basic mechanism

of NSAIDs action involves inhibition of cyclooxy-

genase (COX) activity, which is an enzyme partici-

pating in prostaglandin synthesis. Additionally, it

should be noted that during a long-term OA therapy

the best treatment acceptance is achieved when the

drug is used:

Omeprazol

(A 02 BC 01)

Pantoprazol

(A 02 BC 02)

Lansoprazol

(A 02 BC 03)

Rabeprazol

(A 02 BC 03)

Bioprazol 10 i 20 mg

Gasec 20 mg

Groprazol 20 mg

Losec 10 i 20 mg

Omeprazol 20 mg

Polprazol 10 i 20 mg

Prazol 10 i 20 mg

Controloc 20 i 40 mg

Lanzul, Lanzul S

15 i 30 mg

Pariet 10 i 20 mg

Dawka:

20 mg 1 x dziennie

Dawka: 20 lub 40 mg

1 x dziennie

Dawka: 15 lub 30 mg

1 x dziennie

Dawka: 10 lub 20 mg

1 x dziennie

Tabela 3. Podstawowe grupy inhibitorów, ich postacie handlowe
oraz dawki dobowe

Omeprazole

(A 02 BC 01)

Pantoprazole

(A 02 BC 02)

Lansoprazole

(A 02 BC 03)

Rabeprazole

(A 02 BC 03)

Bioprazol 10 and 20 mg

Gasec 20 mg

Groprazol 20 mg

Losec 10 and 20 mg

Omeprazol 20 mg

Polprazol 10 and 20 mg

Prazol 10 and 20 mg

Controloc 20 and 40 mg

Lanzul, Lanzul S

15 and 30 mg

Pariet 10 and 20 mg

Dose: 20 mg 1 x daily

Dose: 20 or 40 mg

1 x daily

Dose: 15 or 30 mg

1 x daily

Dose: 10 or 20 mg

1 x daily

Table 3. Proton pump inhibitors most frequently used in Poland.
The first column contains drug names and WHO ATC (Anatomical
Therapeutic Chemical) classification codes, the second – trade
names and pharmaceutical forms and the third one – daily doses.
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Tabela 4. Najczęściej stosowane
w Polsce leki z grupy NLPZ

Lek Dawka dobowa Dawka pojedyncza Częstość

Pochodne butapiryzolidyny M 01 AA

Fenylbutazon

(Butapirazol)

< 0,6 g 0,1 g 3 x

Indometacyna

(Metindol retard)

< 0,2 g 0,075 g 2 x

Pochodne kwasu octowego M 01 AB

Sulindak

(Sudaclin)

0,2 – 0,4 g 0,1 – 0,2 2 x

Diclofenac (Apo-Diclo,

Diclac, Majamil,

Naklofen, Olfen,

Voltaren, Arthrotec)

0,15 – 0,2 g 0,05 - 0,075 g 3 x

2 x

Oksykamy M 01 AC

Piroksykam (Feldene,

Flamexin, Piroxicam)

0,01 – 0,02 g 0,01, 0,02 g 1 x

Meloksykam (Aspicam,

Meloksam, Meloxic,

Movalis)

0,0075– 0,015 g 0,0075 – 0,015 g 1 x

Pochodne kwasu propionowego M 01 AE

Ibuprofen (Advil,

Ibuprofen, Ibuprom,

Nurofen)

1,2 – 3,2 g 0,4 – 0,8 g 3 lub 4 x

Naproxen (Apo-

Naproxen, Naproxen)

0,5 – 1,0 g 0,25 – 0,5 g 2 x

Ketoprofen

(Ketonal, Profenid)

0,075 – 0,225 g 0,025 – 0,150 g 3 x

Ketoprofen

(Bi-profenid, Febrofen)

0,15 g 0,15 g 1 x tabl. o przedłużo-

nym działaniu

Deks-ibuprofen

(Dexprofen, Seractil)

0,45 – 1,2 g 0,15 – 0,3 g 3 lub 4 x

Pochodne kwasu fenamowego M 01 AG

Kwas mefenamowy

(Mefacit)

1,0 – 2,0 g 0,25 – 0,5 g 4 x

Wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX-2) M 01 AH

Celekoksib

(Celebrex)

0,2 g 0,2 g 1 x

Inne M 01 AX

Nabumeton (Coxalgan,

Relifex, Rodanol S)

1,0 – 2,0 g 0,25 – 0,5 g 1 x

Nimesulid (Aulin,

Minesulin)

0,2 g 0,1 g 2 x

Tabela 5. Tramadol – dawki do-
bowe, pojedyncze oraz częstość
ich stosowania

Lek Dawka dobowa Dawka pojedyncza Częstość

Inne M 01 AX

Tramadol  (Poltram,

Tramadol, Tramal)

0,2 – 0,4 g 0,05 – 0,1 g 4 x

Tramadol

o przedłużonym

działaniu

(Poltram Retard,

Tramadol,

Tramal Retard,

Tramundin)

0,2 – 0,4 g 0,1 – 0,2 g 2 x
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Table 4. The NSAIDs most frequ-
ently used in Poland (chemical
group, international and trade
name accordant with the WHO
ATC classification, daily and sin-
gle doses and dosing frequency
are included).

Drug Daily Dose Single Dose Dosing Frequency

Butapirizolidine derivatives M 01 AA

Phenylbutazone

(Butapirazol)

< 0.6 g 0.1 g 3 x

Indomethacin

(Metindol retard)

< 0.2 g 0.075 g 2 x

Acetic acid derivatives M 01 AB

Diclofenac (Apo-Diclo,

Diclac, Majamil,

Naklofen, Olfen,

Voltaren, Arthrotec)

0.15 – 0.2 g 0.05 – 0.075 g 3 x

2 x

Oxicams M 01 AC

Piroxicam (Feldene,

Flamexin, Piroxicam)

0.01 – 0.02 g 0,01, 0,02 g 1 x

Meloxicam (Aspicam,

Meloksam, Meloxic,

Movalis)

0.0075 – 0.015 g 0.0075 – 0.015 g 1 x

Propionic acid derivatives M 01 AE

Ibuprofen (Advil,

Ibuprofen, Ibuprom,

Nurofen)

1.2 – 3.2 g 0.4 – 0.8 g 3 lub 4 x

Naproxen (Apo-

Naproxen, Naproxen)

0.5 – 1.0 g 0.25 – 0.5 g 2 x

Ketoprofen

(Ketonal, Profenid)

0.075 – 0.225 g 0.025 – 0.150 g 3 x

Ketoprofen

(Bi-profenid, Febrofen)

0.15 g 0.15 g 1 x

sustained release tab.

Deksibuprofen

(Dexprofen, Seractil)

0.45 – 1.2 g 0.15 – 0.3 g 3 or 4 x

Fenamic acid derivatives M 01 AG

Mefenamic acid

(Mefacit)

1.0 – 2.0 g 0.25 – 0.5 g 4 x

Selective cyclooxigenase 2 (COX-2)  inhibitors M 01 AH

Celecoxib

(Celebrex)

0.2 g 0.2 g 1 x

Other M 01 AX

Nabumetone (Coxal-

gan, Relifex)

1.0 – 2.0 g 0.25 – 0.5 g 1 x

Nimesulide (Aulin,

Minesulin)

0.2 g 0.1 g 2 x

Table 5.  Tramadol – (chemical
group, international and trade
name accordant with the WHO
ATC classification, daily and sin-
gle doses and dosing frequency
are included).

Drug Daily Dose Single Dose Dosing Frequency

Other M 01 AX

Tramadol  (Poltram,

Tramadol, Tramal)

0.2 – 0.4 g 0.05 – 0.1 g 4 x

Tramadol

– sustained release

tablets

(Poltram Retard,

Tramadol,

Tramal Retard,

Tramundin)

0.2 – 0.4 g 0.1 – 0.2 g 2 x
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Ze względu na wysoką cenę jego stosowanie jest bar-

dzo ograniczone.

6. Zdecydowanie bardziej dostępne są tzw. inhibitory

pompy protonowej, które hamują wydzielanie soku

żołądkowego. Mają one udowodnione działanie

w zapobieganiu i gojeniu wrzodów żołądka i dwunast-

nicy spowodowanych stosowaniem NLPZ (10, 11, 12).

Podstawowe grupy inhibitorów, ich postacie handlowe

oraz dawki dobowe przedstawiono w tabeli 3.

7. Po uwzględnieniu czynników ryzyka krwawień żo-

łądkowo-jelitowych należy zastosować lek z grupy

NLPZ. Podstawowy mechanizm działania NLPZ

polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy

(COX), enzymu, który bierze udział w syntezie

prostaglandyn. Należy dodać, że przy długotrwałej

terapii w przebiegu OA najlepiej akceptowane są leki

stosowane:

� jak najrzadziej - 1 lub 2 razy na dobę

� doustnie; podawanie leków drogą pozajelitowa

nie zmniejsza ryzyka krwawień.

� po uzgodnieniu z preferencjami pacjenta.

W tabeli 4 przedstawiono stosowane najczęściej

w Polsce leki z grupy NLPZ.

8. Kolejnym stopniem zaproponowanego schematu po-

stępowania farmakologicznego jest Tramadol, który

jest syntetycznym antagonistą opioidów, wykazuje

działanie ośrodkowe, hamuje wychwyt zwrotny no-

radrenaliny i serotoniny. Może być używany poje-

dynczo lub w połączeniu z paracetamolem lub

NLPZ, gdy te ostatnie powodują niedostateczne ustę-

powanie dolegliwości bólowych. Należy zwrócić

uwagę, że Tramadol, w pierwszych dniach stosowa-

nia często wywołuje objawy uboczne: nudności,

wymioty, zaparcia oraz senność. Dawki dobowe, po-

jedyncze oraz częstość ich stosowania przedstawio-

no w tabeli 5.

Leki z grupy opioidów (Kodeina, Morfina) nie są

w Polsce zarejestrowane w leczeniu OA, stąd tez moż-

liwości ich stosowania pozostają bardzo ograniczone.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony powyżej schemat postępowania przeciw-

bólowego obejmuje wyłącznie działania farmakologicz-

ne. Nie należy oczywiście zapominać o odpowiedniej

edukacji chorego i podjęciu działań zapobiegawczych,

ograniczających niebezpieczeństwo rozwoju choroby

zwyrodnieniowej stawów. Zaliczamy do nich: oświatę

zdrowotną, ćwiczenia rehabilitacyjne, zabiegi fizykote-

rapetyczne, pomoce ortopedyczne – laski, kule łokcio-

we, wkładki do butów, stabilizatory kolana oraz reduk-

cję wagi ciała w przypadku otyłości (2,8).

Wszystkie schematy leczenia zgodnie proponują

jako lek I rzutu – paracetamol w dawce do 4,0 gramów

na dobę (1,2,3). Przy wystarczającej skuteczności lek

ten może być stosowany długotrwale. W sytuacji nie-

wystarczającego działania paracetamolu należy włączyć

� as rarely as possible - once or twice daily

� orally; parenteral drug administration does not re-

duce the risk of gastrointestinal bleeding

� according to patient preferences.

Table 4 presents the NSAIDs most frequently used

in Poland.

8. Another step of the suggested pharmacological reg-

imen is tramadol that is a synthetic opioid antago-

nist. It shows central activity and inhibits noradren-

aline and serotonin reuptake. It can be used as a

single drug therapy or in combination with parace-

tamol or NSAIDs when the latter ones do not pro-

vide complete pain control. Attention should be paid

to the fact that during the first days of treatment

tramadol frequently causes side effects such as nau-

sea, vomiting, constipation and somnolence. Daily

and single doses and dosing frequency are present-

ed in Table 5.

Opioids (codeine, morphine) are not approved in

Poland for OA treatment therefore the possibility of

their use is very limited.

SUMMARY

The analgetic algorithm presented above includes only

pharmacological treatment. However appropriate patient

education and preventive actions limiting the risk of

articular degenerative disease development should not

be neglected. Health education, rehabilitation exercis-

es, physiotherapeutic procedures, orthopedic support

(walking sticks, elbow crutches, shoe pads, knee sta-

bilizers) and body weight reduction in case of obese

patients should be involved, if necessary (2,8).

All treatment algorithms suggest paracetamol, at a

dose of up to 4.0 grams daily, as the first line treatment

(1,2,3). With adequate efficacy, this drug can be used

on a long-term basis. If paracetamol effect is insuffi-

cient, second line drugs have to be started – coxibs (1,3)

or non- steroidal anti-inflammatory drugs (2). Because

of prices of coxibs, their use is beyond reach of the

majority of Polish patients, all the more that the drugs

should be used for prolonged time.

Sample prices (PLN) of 30-day therapy with par-

ticular NSAIDs are presented in Graph 1.

In long-term analgetic therapy paracetamol and

NSAIDs can be combined to lower the risk of gas-

trointestinal bleeding, as combined treatment enables

dose reduction of particular drugs. In patients with

bleeding risk factors, proton pump inhibitors or miso-

prostol should be used (1,2,3). If the treatment is still

ineffective, tramadol or opioids should be introduced.

It should be stressed, that in Poland use of opioids meets

both doctors and patients resistance. However they are

recognized analgesics, used when paracetamol, NSAIDs

and tramadol treatment fails (7). In Poland, opioids are

not approved for chronic OA pain.
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leki II rzutu, którymi są koksyby (1,3) lub niesteroido-

we leki przeciwzapalne (2). Ze względu na cenę kok-

sybów stosowanie ich w warunkach polskich jest prak-

tycznie poza zasięgiem większości chorych. Tym bar-

dziej, że leki te stosuje się przewlekle.

Przykładowe ceny 30-dniowej terapii poszczególny-

mi NLPZ przedstawiono na wykresie 1.

W długotrwałej terapii przeciwbólowej można łą-

czyć stosowanie paracetamolu oraz NLPZ celem

zmniejszenia ryzyka krwawień z przewodu  pokarmo-

wego. Łączne stosowanie tych leków umożliwia, bo-

wiem zmniejszenie dawki leku. U chorych z czynnika-

mi ryzyka krwawienia należy zastosować inhibitory

pompy protonowej lub mizoprostol (1,2,3). Przy dal-

szym braku efektu leczniczego stosujemy Tramadol

oraz opioidy. Należy podkreślić, że stosowanie opio-

idów w warunkach polskich napotyka opory, zarówno

wśród lekarzy, jak i pacjentów. Są one jednak uznanym

i stosowanym środkiem przeciwbólowym, przy braku

skutecznego działania paracetamolu, NLPZ oraz trama-

dolu (7). W Polsce opioidy nie są zarejestrowane do

leczenia przewlekłego bólu w OA.

Uważamy, że zaproponowany schemat leczenia bólu

u chorych z OA porządkuje w istotny sposób metody

i sposoby zwalczania bólu. Jest on zgodny z najistot-

niejszymi rekomendacjami europejskimi i świtowymi,

które dotyczą omawianego problemu. Wydaje nam się,

że praca ma charakter bardzo praktyczny poprzez za-

poznanie z omawianą problematyką szerokiej rzeszy

ortopedów i zaproponowanie algorytmu postępowania

przeciwbólowego u chorych ze zmianami zwyrodnie-

niowymi stawów.

We think that the suggested pain treatment algorithm

for the OA patients puts in order methods and ways of

pain control. It is accordant with the most important

European and American recommendations pertaining to

the issue of concern. We are of the opinion that this

work is very practical in nature as it enables large

number of orthopaedists to get acquainted with the

discussed matter and provides them with an algorithm

of analgetic treatment of patients with degenerative joint

lesions.

Wykres 1 – Graph 1
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