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БОЛКАТА И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ

o Определение за здраве на СЗО

„Състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не 

просто отсъствие на болест или недъг.“

o Дефиниция  за болка според Международна асоциация за изследване на      

болката

„Неприятно сетивно и емоционално преживяване, свързано с действително или 

потенциално увреждане на тъканите“ 

o Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

«Мускулно- скелетните смущения обикновено засягат гърба, врата, раменете и   

меките тъкани. 

Здравословните проблеми варират от неразположение и незначителна болка до    

сериозни  заболявания, изискващи отпуск по болест или лечение.

При повечето хронични състояния резултатът може да бъде трайно увреждане и 

загуба на работоспособност.»



БОЛКА- КОНВЕНЦИОНАЛНА ТЕРАПИЯ

o Фармакологична терапия

- НСПВС

- Опиоидни аналгетици

- Стабилизиращи мембраните лекарства ( габапентин, прегабалин)
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Естери на

бензоената

киселина

– Cocaine

Естери на

парааминобензоената киселина –

Benzocaine, 

Chloroprocaine, Oxybuprocaine, 

Procaine, Proxymetacaine, 

Tetracaine (Dicain – flac. collyrium)

Амиди – Articaine (Ultracain), 

Bupivacaine (Marcaine), 

Levobupivacaine, 

LIDOCAINE , 

Mepivacaine, Prilocaine, Ropivacaine

Локални анестетици







Нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВЛ)

▲Производни на киселини (неселективни COX-1/СОХ-2 инхибитори): 

-салицилова (Acidum acetylsаlicylicum – Aspirin)

- фенилоцетна (Diclofenac)

- индолоцетна (Indometacin, Sulindac)

- пропионова (Aceclofenac, Flurbiprofen, Ibuprofen, Ketoprofen, Naproxene) 

- енолова (Meloxicam –предимно COX-2 инхибитор; Piroxicam, Piroxicam beta-cyclodextrin  

prodrug), Tenoxicam. Vimovo® (naproxen & еsomeprazole). 

Остра салицилова интоксикация. Синдром на Рей. Стомашно-чревна, респираторна и не-фр

отоксичност на НСПВЛ 

▲Бутилпиразолидиндиони (неселективни COX-1/СОХ-2 инхибитори): 

Oxyphenbutazone, Phenylbutazone. Ограничено значение (поради тежки НЛР) 

▲Пиразолони (с изключение на метамизол са неселективни COX1/СОХ-2 инхибитори) 

Aminophenazone (хематотоксичен), Phenazone, Propyphenazone 





Нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВЛ)

▲ СОХ-2 инхибитори 

Селективни СОХ-2 инхибитори (коксиби): 

Celecoxib, Etoricoxib, Parecoxib; Rafecoxib и Valdecoxib 

Забранени за употреба поради увеличаване склонността към инфаркти и 

инсулти. Кардиотоксичност и фертилитетна токсичност.

Преференциални СОХ-2 инхибитори (по Tripathi, 2008) 

-Оксиками: Meloxicam (tab. 15 mg) 

-Други: Nabumetone, Nimesulide (с ограничени показания поради хепатотоксичност) 

Краткосрочно (3 до 5 дни) приложение в ревматологията и денталната медицина под з

ащитата на протонни инхибитори или Н2-блокери



Аспирин- КХП, ИАЛ

Бременност и кърмене

- Кардиопулмонална токсичност (с преждевременно затваряне на дуктус артериозус

и белодробна хипертония)

- Бъбречна дисфункция, която може да прогресира до бъбречна недостатъчност с 

олигодхидроамниоза 



Аспирин- КХП, ИАЛ

Гастроинтестинален тракт

- стомашно-чревна и коремна болка

- стомашно-чревна язва

- хеморагична  стомашно-чревна язва и перфорация

- остра и хронична постхеморагична анемия

Реакции на свръхчувствителност

- Включително анафилактичен шок



Аспирин- предозиране

Overview of non-steroidal anti-inflammatory drugs ( nsaids ) in resource limited countries

MOJ Toxicology, Volume 4- Issue 1, 2018

Остра интоксикация - метаболитна ацидоза





Аспирин- REYE SYNDROME

•Раздразнение, агресивно или неадекватно поведение;

•Объркване, дезориентация, халюцинации;

•Слабост в крайниците;

•Гърчове;

•Повишена концентрация;

•Летаргия



Диклофенак- КХП, ИАЛ

Бременност и кърмене

- безопасността при употреба не е доказана 

- Възможност за преждевременно прекъсване на кърменето

Повишен риск  от артериални миокарден инфаркт или инсулт



Диклофенак- КХП, ИАЛ

Гастроинтестинален тракт

- гадене, повръщане, диария

- смущения в храносмилането

- дуоденална язва ( с кървене и перфорация в някои случаи)

Централна нервна система и сензорни органи

- главоболие, възбуда, раздразнителност, световъртеж.

- смущения във вкусовите, зрителните и слуховите възприятия

- нарушена памет, дезориентация, депресия и др.



Диклофенак- КХП, ИАЛ

Бъбреци

-интерстициален нефрит

-остра бъбречна недостатъчност

-хематурия, протеинурия

-нефротичен синдром

Кожа

- обрив, сърбеж, уртикария, косопад

- фоточувствителност

- Stevens –Jonson syndrome, болест на Lyell



Диклофенак- КХП, ИАЛ

Черен дроб

- повишаване на серумните трансаминази

- хепатит с или без жълтеница

Панкреатит

Сърдечно-съдова система

-сърцебиене, повишаване на кръвното налягане

-сърдечна недостатъчност



Диклофенак- КХП, ИАЛ

Кръв

- нарушения в кръвообразуването ( анемия, левкопения, агранулоцитоза, 

тромбоцитопения)

Реакции на свръхчувствителност

- оток на лицето, езика, глотиса

- задух до аматичен пристъп

- тахикардия, спадане на АН до животозастрашаващ шок



Диклофенак-



Индометацин- КХП, ИАЛ

Бременност , кърмене и фертилитет

-повишен риск от спонтанен аборт и малформации 

-преждевременно затваряне на ductus arteriosus, белодробна хипертензия

-бъбречна недостатъчност и олигохидрамнион

-потискане на фертилитета



Индометацин- КХП, ИАЛ

Стомашно-чревни кръвоизливи, улцерации и перфорации

Кожни реакции

- ексфолиативен дерматит, синдром на Stevens Johnson, токсична 

епидермална некролиза



Индометацин- КХП, ИАЛ

Възможно бъбречно увреждане

Повлиява функцията на тромбоцитите

Промени в чернодробната функция



Индометацин- КХП, ИАЛ

Може да маскира симптомите на бактериална инфекция

Влошаване на психични заболявания

При пациенти над 65 години по-често предизвиква НЛР

-предимно гастроинтестинално кървене и перфорация 



Индометацин-



Ибупрофен – КХП, ИАЛ

Бременност, кърмене и фертилитет

- повишен риск от спонтанен аборт и сърдечни малформации

- може да увреди фертилитета



Ибупрофен – КХП, ИАЛ

Повишен риск от миокарден инфаркт или инсулт

Гастроинтестинално кървене, язва и перфорация

Инхибира агрегацияат на тромбоцитите и удължава времето на кърве

не



Ибупрофен – КХП, ИАЛ

Риск от бъбречна недостатъчност ( аналгетична нефропатия)

Респираторни нарушения поради бронхоспазъм

Кожни реакции

- ексфолиативен дерматит, синдром на Stevens Johnson, токси-

чна епидермална некролиза



Ибупрофен – КХП, ИАЛ

Реакции на свръхчувствителност- астматични пристъпи, едем 

на Квинке, уртикария

Асептичен менингит



Ибупрофен –









ОПИОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ

2018г.- BMJ

Opioid prescribing for musculoskeletal pain  in UK primary care: results from a cohort 

analysis of the COPERS trial

- Проучването обхваща 703 пациенти с хронични мускулно-скелетни болки

- Продължителност на проучването – 12 месеца

- 0бщо 3319 прескрипции, от които 53 % са силни опиоди 

( tramadol, buprenorphine, morphine, oxycodone, fentanyl, tapentadol )



Опиоидни аналгетици

Фармакологични ефекти на опиоидните аналгетици

аналгезия

еуфория

потискане на дишането

потискане на рефлекса за кашлица

гадене и повръщане

спазъм на зеницата

ефекти върху СЧТ и други мускули- морфинът причинява тежка обстипация,  спазм

и на уретерите, пикочния мехур и матката

ефекти върху дихателна и ССС- хипотензия и брадикардия

ефекти върху имунната система - имуносупресия

толерантност и зависимост

-Толерантност: необходимост от повишаване на дозата за получаване на изходния  еф

ект

-Зависимост: комплексен феномен, състоящ се от физическа зависимост ( проявява се 

със синдром на отнемане) и психическа зависимост



Опиоидни аналгетици

2018г.- Medical Principles and Practice

Opioids and Cardiac Arrhythmia: A Literature Review

- Описва ефекта на 20 опиоидни медикамента върху QT интервала

- Удължаване на QT интервала и вентрикуларна аритмия причиняват: 

Buprenorphine, Methadone, Morphine,Hydromorphone, Fentanyl, Oxycodone, Tramadol,

Codeine, Loperamide, Tapentadol, Oxymorphone, Hydrocodone, Opium 

- Атриална фибрилация и аритмия след прекаран миокарден инфаркт причиняват:

hydrocodone, propoxyphene and tramadol 



Опиоидни аналгетици- Tramadol



Опиоидни аналгетици

2017г.- The British Editorial Society of 

Bone and Joint Surgery

IS EUROPE NEXT?








