
МЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПІЯ 
ХРОНІЧНОГО НЕРАКОВОГО 
БОЛЮ У ДОРОСЛИХ

Біль — це важливий захисний механізм, який виникає кожного разу при 
пошкодженні будь-якої тканини та стимулює людину до дій, що спрямовані 
на усунення больового подразника. Однак, за певних умов, біль може 
стати постійним (хронічним) й таким чином перетворюватись з важливого 
механізму захисту на чинник, що провокує розвиток негативних реакцій та 
значно погіршує якість життя.

Хронічний біль є однією з найбільш поширених причин звернення за медичною 
допомогою. Хронічний біль виникає внаслідок поєднання біологічних, 
психологічних та соціальних факторів та найчастіше вимагає поєднання 
декількох підходів до лікування. На додаток до немедикаментозної терапії 
(фізична терапія, дієта, підтримка здорового способу життя), для зменшення 
больових відчуттів багато осіб потребують застосування медикаментів. Нижче 
буде обговорено підхід до медикаментозного лікування на основі типу болю та 
огляд препаратів, які рекомендують застосовувати для лікування болю відповідно 
до світових стандартів.

Згідно з сучасними рекомендаціями по лікуванню болю, оптимальний вибір 
медикаментозної терапії залежить від типу хронічного больового синдрому (типу 
болю). 

У клінічних умовах біль прийнято поділяти на декілька типів в залежності від 
механізму розвитку, однак важливило звернути увагу на два:

1. Ноцицептивний біль — біль, що виникає внаслідок пошкодження не 
нервових тканин (наприклад, при порізі ножем, проколі голкою, при опіку 
тощо - біль в “класичному” його розумінні)

2. Нейропатичний біль — біль, пов’язаний з ураженням або захворюванням 
соматосенсорної нервової системи (відділ нервової системи людини, який 
відповідає за довільні рухи та відчуття). Фантомний біль у кінцівці є формою 
нейропатичного болю.

Медикаментозна терапія ноцицептивного болю

Препаратам першої лінії для лікування цього типу болю є нестероїдні протизапальні 
препарати (НПЗП або типові “знеболюючі” препарати): ібупрофен, диклофенак, 
німесулід та інші. 
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Також існують НПЗП для місцевого застосування (наприклад, гелі або мазі 
з диклофенаком), які можуть бути корисні для осіб з болем у поверхнево 
розташованих суглобах (суглобах кисті, гомілковостопних суглобах та суглобах 
стопи або коліна).

Важливо! Хоча зазначені препарати є доволі поширеними, знаходяться в 
широкому доступі в аптеках та продаються без рецепту, однак, їх застосування 
може призвести до розвитку серйозних побічних реакцій, особливо в осіб з 
протипоказаннями. Тому необхідно обов’язково проконсультуватись з лікарем 
перед застосуванням будь-яких медикаментів, навіть тих, що здаються цілком 
безпечними та перевіреними.

За умови відсутності ефективності всіх інших медикаментозних та 
немедикаментозних методів лікування хронічного болю, після прискіпливого 
зважування всіх переваг та недоліків, лікар може прийняти рішення про 
застосування опіоїдів  (наркотичні знеболюючі препарати). Опіоїди завжди 
застосовуються в мінімальних дозуваннях, на максимально короткий 
термін та у поєднанні з іншими препаратами для знеболення. Однак, беручи 
до уваги те, що ризики для здоров’я від застосування опіоїдів майже завжди 
перевищують потенційні переваги, опіоїди призначаються дуже рідко та лише в 
останню чергу.  

Медикаментозна терапія нейропатичного болю

Механізм розвитку нейропатичного болю відрізняється від механізму розвитку 
ноцицептивного (класичного) болю, а тому й препарати для лікування 
нейропатичного болю не використовують типові “знеболюючі” препарати, адже 
ефективність таких препаратів для лікування нейропатичного болю є мінімальною 
або взагалі відсутня. Тому відповідно до сучасних стандартів та міжнародних 
настанов, для лікування нейропатичного болю використовуються інші групи 
препаратів. Оскільки фантомний біль у кінцівці прийнято вважати формою 
нейропатичного болю, то й підходи до його лікування прийнято застосовувати 
такі ж, як і в лікуванні нейропатичного болю.

Дані чисельних досліджень демонструють, що певні препарати з групи 
антидепресантів забезпечують полегшення болю окремо від їх 
антидепресивних ефектів та сприяють зменшенню больових відчуттів навіть в 
тих осіб, які не страждають депресією або іншими порушеннями настрою, а їх 
механізм знеболення, ймовірно, відрізняється від механізму дії при депресії. Тому, 
відповідно, антидепресанти призначаються не лише пацієнтам з встановленою 
депресією.  

Для забезпечення помітних знеболювальних ефектів часто може знадобитись 
від двох до чотирьох тижнів терапії антидепресантами, вірогідно, внаслідок 
часу, необхідного для збільшення вироблення організмом певних типів захисних 
білків.  Багато невдач лікування можуть бути результатом занадто низької дози та / 
або занадто короткої тривалості лікування для досягнення поліпшення симптомів.

Ще одна група препаратів, яка використовується для лікування нейропатичного 
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болю — це протисудомні препарати. І хоча протисудомні медикаменти здебільшого 
використовуються для лікування епілепсії, вони, подібно до антидепресантів, 
довели свою ефективність при лікуванні декількох нейропатичних больових 
станів.

Засоби для місцевого застосування 

Засоби для місцевого застосування мають кілька потенційних переваг перед 
системними знеболюючими: 

• застосування безпосередньо в місці локалізації болю
• та потенційно менша кількість побічних реакцій внаслідок меншого 

накопичення в організмі. 
Однак, такі препарати все одно можуть всмоктуватись через шкіру, 
накопичуватись в організмі та викликати системні побічні реакції.

Засоби для місцевого застосування можуть бути запропоновані в якості терапії 
першої лінії для лікування дуже точно локалізованого болю (див. вище), хоча 
частіше їх призначають в якості доповнення до медичних препаратів системної 
дії. 

Канабіс та каннабіноїди

Дані випробувань, що включають численні групи пацієнтів та різноманітні 
форми застосування канабісу та канабіноїдів, показали неоднозначні результати 
щодо ефективності лікування хронічного болю, а тому використання канабісу та 
канабіноїдів для лікування хронічного болю поки що залишається суперечливим.

Таблиця 1. Препарати для лікування різних типів болю

Тип болю Група препаратів

“Класичний” біль 
(Ноцицептивний біль)

• Перша лінія — нестероїдні протизапальні 
препарати (НПЗП — “класичні”  знеболюючі):

               А. Для системного застосування
               Б. Для місцевого застосування

• Друга лінія — опіоїди (наркотичні знеболюючі - 
дуже рідко та в останню чергу внаслідок значних 
ризиків для здоров’я)

Нейропатичний біль
(в тому числі, 

фантомний біль) 

1. Перша лінія — антидепресанти та протисудомні 
(довели свою ефективність для лікування болю в 
тому числі і у пацієнтів без депресії та судомних 
нападів)

2. Друга лінія — засоби для місцевого застосування
3. Третя лінія — опіоїди (дуже рідко внаслідок 

значних ризиків для здоров’я), ботулотоксин 
(рідко, виключно високо спеціалізоване 
застосування)



Хронічний біль — проблема, вирішення якої потребує комплексного, виваженого 
та усвідомлено підходу, а також часу та, іноді, значних зусиль та витримки. 
Однак, досягнення порозуміння між лікарем та пацієнтом, дотримання настанов, 
спільний підхід до формування цілей та чітко поставлена мета будуть значно 
сприяти покращенню загального самопочуття та, врешті-решт, зменшенню або 
зникненню болю.
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