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Streszczenie
Leki przeciwdepresyjne s¹ od wielu lat stosowane w leczeniu ró¿nych zespo³ów bólowych.
Mechanizm dzia³ania przeciwbólowego nadal jest niejasny. Najprawdopodobniej sk³adaj¹ siê na
ten efekt: wp³yw na uk³ad serotoninergiczny, noradrenergiczny, dopaminergiczny, GABA-ergiczny
i opioidowy, hamowanie wychwytu zwrotnego adenozyny, blokowanie receptora NMDA oraz
kana³ów jonowych. Dzia³anie przeciwbólowe trójpiercieniowych leków przeciwdepresyjnych
(TLPD) zosta³o udowodnione. Inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny pomimo lepszej tolerancji wydaj¹ siê nie byæ szczególnie efektywne w leczeniu bólu. Wyniki badañ kontrolowanych
dotycz¹cych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (wenlafaksyna, milnacipran, duloksetyna) sugeruj¹, ¿e leki te s¹ równie skuteczne w leczeniu bólu jak TLPD a lepiej
tolerowane. Efekt analgetyczny wydaje siê byæ niezale¿ny od dzia³ania przeciwdepresyjnego.
Summary
Antidepressant drugs have been used for many years to treat various pain syndromes. The
mechanism of analgesic action is still unclear. The following factors most likely contribute to this
effect: interfering with noradrenergic, serotoninergic, dopaminergic, GABA-ergic and opioid systems, adenosine reuptake inhibition, blocking of the NMDA receptor and ion channels. Analgesic
action of tricyclic antidepressants (TcA) have been proven. In spite of their improved tolerance,
selective serotonin reuptake inhibitors do not appear to be particularly effective in the treatment of
pain. Recently, a number of controlled trials with selective serotonin and noradrenaline reuptake
inhibitors, such as venlafaxine, milnacipran and duloxetine, suggest that these drugs are as effective in relieving pain as TcA and better tolerated. The analgesic effect of antidepressants seems to
be independent of their antidepressant effect.
S³owa kluczowe: leki przeciwdepresyjne, zespo³y bólowe
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Pierwsze doniesienie, autorstwa Paoliego i wsp., dotycz¹ce przeciwbólowego
dzia³ania leków przeciwdepresyjnych zosta³o opublikowane w 1960 roku (44).
Do tej pory przedstawiono wyniki wielu badañ, w tym randomizowanych, podwójnie lepych, zarówno na modelach zwierzêcych jak i przeprowadzonych
wród ludzi, dotycz¹cych analgetycznego dzia³ania leków przeciwdepresyjnych

330

ADAM MILLER, JOLANTA RABE-JAB£OÑSKA

z ró¿nych grup. O ile skutecznoæ dzia³ania przeciwbólowego leków przeciwdepresyjnych zosta³a potwierdzona o tyle mechanizm powoduj¹cy to dzia³anie
nadal nie do koñca jest wyjaniony (35). Wczeniejsze teorie próbuj¹ce wyt³umaczyæ to zjawisko k³ad³y nacisk g³ównie na afektywny aspekt bólu i zak³ada³y, ¿e
leki przeciwdepresyjne (10):
● redukuj¹ ból jako jeden z objawów depresji
● zwiêkszaj¹ tolerancjê na ból poprzez leczenie depresji
● dzia³anie przeciwbólowe jest elementem efektu sedatywnego leków przeciwdepresyjnych.
Obecnie uwa¿a siê, ¿e oprócz wy¿ej wymienionych aspektów leki przeciwdepresyjne posiadaj¹ same w sobie w³aciwoci analgetyczne i ich dzia³anie przeciwbólowe jest równie¿ niezale¿ne od efektu przeciwdepresyjnego. Pojawia siê zwykle
wczeniej ni¿ spodziewany efekt przeciwdepresyjny, a dawka oraz stê¿enie leku
w surowicy, przy której nastêpuje zmniejszenie nasilenia bólu s¹ ni¿sze ni¿ stosowane w leczeniu depresji (35, 61).
Mechanizm dzia³ania antynocyceptywnego leków przeciwdepresyjnych w aspekcie biochemicznym nadal jest niewyjaniony. Uproszczeniem, a nawet obarczona
du¿¹ niepewnoci¹ wed³ug niektórych autorów jest hipoteza monoaminergiczna,
zak³adaj¹ca, ¿e efekt analgetyczny zwi¹zany jest ze zwrotnym hamowaniem wychwytu zwrotnego noradrenaliny (NA) i serotoniny (5HT) (4, 28, 29). Nie jest
równie¿ do koñca jasne na jakim etapie drogi przewodzenia bólu dzia³aj¹ leki
przeciwdepresyjne. Korzeniewska-Rybicka i P³anik stwierdzili na modelu zwierzêcym brak dzia³ania analgetycznego przy podaniu leków ródoponowo oraz
dzia³anie przeciwbólowe przy podaniu dokomorowym. Obserwacja ta jest zgodna
z hipotez¹, ¿e leki przeciwdepresyjne moduluj¹ przewodzenie bólu g³ównie nadrdzeniowo (w obrêbie wzgórza, podwzgórza, uk³adu limbicznego i kory) (31).
Bardzo prawdopodobnym mechanizmem dzia³ania przeciwbólowego leków
przeciwdepresyjnych jest blokowanie receptora glutamatergicznego NMDA, interakcje z uk³adem opioidowym, zahamowanie wychwytu zwrotnego adenozyny,
aktywacja uk³adu GABA-ergicznego, blokowanie kana³ów jonowych (Na+, Ca2+),
otwieranie kana³ów K+, aktywacja bia³ka G (10). Sugeruje siê równie¿, ¿e leki
przeciwdepresyjne wp³ywaj¹ na przewodzenie bólu poprzez zmniejszenie ekspresji tumor necrosis factor-"  TNF-" w neuronach noradrenergicznych miejsca
sinawego i hipokampa, powoduj¹c zwiêkszenie uwalniania noradrenaliny bior¹cej udzia³ w hamowaniu czucia bólu (40). Tsaj opublikowa³ w 2005 roku hipotezê
zak³adaj¹c¹ udzia³ mózgowopochodnego czynnika neurotropowego (brain-derived
neurotrophic factor, BDNF) w efekcie analgetycznym leków przeciwdepresyjnych
w leczeniu bólu neuropatycznego. Leki te zwiêkszaj¹ stê¿enie BDNF, który bezporednio ma hamowaæ przewodzenie czucia bólu w rogach tylnych rdzenia oraz
wp³ywaæ na plastycznoæ synaptyczn¹ i uwalnianie neurotransmiterów (67).
W³aciwoci analgetyczne trójpiercieniowych leków przeciwdepresyjnych
(TLPD) znane s¹ od ponad 40 lat. Jest to najlepiej zbadana i opisana grupa leków
przeciwdepresyjnych pod wzglêdem dzia³ania przeciwbólowego. Uwa¿a siê, ¿e
wszystkie wy¿ej wspomniane mechanizmy dzia³ania analgetycznego dotycz¹
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TLPD. Przeciwbólowe dzia³anie TLPD udowodniono w kilkudziesiêciu badaniach
randomizowanych, podwójnie lepych z grup¹ kontroln¹ placebo. Badania te dowodz¹ skutecznoci TLPD w leczeniu polineuropatii (w tym cukrzycowej), neuralgii
po pó³pacu, zespo³ów bólowych po mastektomii, bólu neuropatycznego pochodzenia orodkowego, bólu poudarowego, napiêciowego i migrenowego bólu g³owy oraz atypowego bólu twarzy. Wyniki badañ dotycz¹cych skutecznoci TLPD
w leczeniu bólu stawów oraz tzw. bólu krzy¿a (low back pain, LBP) s¹ niejednoznaczne (10, 35, 62). TLPD okaza³y siê byæ nieskuteczne w leczeniu neuropatii
obwodowej w przebiegu zaka¿enia wirusem HIV, co mo¿e byæ zwi¹zane ze wspó³istniej¹cym uszkodzeniem orodkowego uk³adu nerwowego. Równie¿ dzia³anie
TLPD w leczeniu bólu po uszkodzeniu rdzenia krêgowego nie przewy¿sza³o efektu
placebo (62). TLPD powodowa³y istotnie wiêksz¹ poprawê ni¿ placebo we wszystkich ocenianych parametrach u pacjentów z fibromialgi¹ (nasilenie bólu, zmêczenie, sen, bolesnoæ uciskowa, poranna sztywnoæ). Najwiêksz¹ poprawê stwierdzono w zakresie zaburzeñ snu, co nale¿y wi¹zaæ z sedatywnym dzia³aniem TLPD (33).
Celem oceny skutecznoci leczenia przeciwbólowego powszechnie stosuje siê
wskanik NNT  numbers needed to treat. NNT okrela liczbê pacjentów poddanych leczeniu danym lekiem, przy której u jednego z nich nastêpuje zmniejszenie nasilenia dolegliwoci bólowych o co najmniej 50%. NNT wyliczane jest
tylko na podstawie wyników badañ randomizowanych, z placebo. NNT dla TLPD
w leczeniu bólu obwodowego neuropatycznego (z wy³¹czeniem neuropatii spowodowanej HIV) wynosi 2,3 (2,12,7) (62). Oznacza to, ¿e poprawa zdefiniowana
jako zmniejszenie nasilenia dolegliwoci bólowych co najmniej o 50% wystêpuje
u ok. 4045% leczonych TLPD.
Zauwa¿ono ró¿nice w skutecznoci dzia³ania przeciwbólowego TLPD w zale¿noci od stopnia hamowania wychwytu zwrotnego 5HT lub NA. NNT dla
leków dzia³aj¹cych w sposób zrównowa¿ony na uk³ad serotoninergiczny i noradrenergiczny (np. imipramina, amitryptylina) wynosi 2,2 (1,92,6). Natomiast
leki dzia³aj¹ce bardziej wybiórczo (np. klomipramina  na uk³ad serotoninergiczny, a dibenzepina i dezypramina  na uk³ad noradrenergiczny) wykazywa³y mniejsz¹ skutecznoæ NNT = 2,5 (2,13,3) (62). Bior¹c pod uwagê NNT, TLPD s¹
najskuteczniejsz¹ grup¹ leków w leczeniu bólu w przebiegu polineuropatii (30).
Najczêciej badanym TLPD by³a amitryptylina stosowana w redniej dawce od
50 do 100 mg/dobê (62).
Oceniaj¹c skutecznoæ dzia³ania przeciwbólowego TLPD, badacze sporadycznie zajmowali siê efektem przeciwdepresyjnym leczenia. Najczêciej rozpoznanie
depresji by³o podstaw¹ do wykluczenia z badania. Bair znalaz³ tylko 14 badañ
randomizowanych, podwójnie lepych z placebo dotycz¹cych skutecznoci TLPD
w leczeniu bólu przewlek³ego, w których analizowano czy zmniejszeniu nasilenia
bólu towarzyszy poprawa stanu psychicznego. W 13 badaniach dzia³aniu przeciwbólowemu towarzyszy³ efekt przeciwdepresyjny (5).
TLPD blokuj¹c receptory muskarynowy, histaminowy, "1-adrenergiczny, wywo³uj¹ liczne objawy niepo¿¹dane, w wyniku których leki te czêsto s¹ le tolerowane i odstawiane pomimo skutecznego dzia³ania antynocyceptywnego. Nowsze
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leki przeciwdepresyjne, dzia³aj¹ce bardziej selektywnie s¹ lepiej tolerowane, ale
ze wzglêdu na ow¹ selektywnoæ czêsto mniej skuteczne w leczeniu bólu.
Inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) w szeciu na siedem opublikowanych badañ porównawczych z TLPD okaza³y siê byæ mniej skuteczne
w leczeniu bólu. Badanie, w którym fluoksetyna stosowana w dawce 20 mg/d by³¹
skuteczniejsza ni¿ amitryptylina (25 mg/d) w ocenie ekspertów cechuje siê znaczn¹ metodologiczn¹ niedoskona³oci¹ (38).
Badania randomizowane, podwójnie lepe z placebo lub TLPD, oceniaj¹ce
dzia³anie analgetyczne SSRI przynosz¹ niejednoznaczne, czêsto rozczarowuj¹ce
wyniki. Moja i wsp. dokonali metaanalizy 13 badañ (636 osób badanych) dotycz¹cych zastosowania SSRI w profilaktyce migreny i napiêciowego bólu g³owy.
Po 2 miesi¹cach leczenia SSRI nie by³y skuteczniejsze ni¿ placebo w leczeniu
migreny. Pacjenci z napiêciowym bólem g³owy przyjmuj¹cy SSRI czêciej ni¿
stosuj¹cy TLPD za¿ywali inne leki przeciwbólowe oraz d³u¿ej w ci¹gu dnia odczuwali dolegliwoci bólowe (39).
Saper bada³ skutecznoæ dzia³ania przeciwbólowego fluoksetyny u 122 pacjentów z przewlek³ym codziennym bólem g³owy (ang. chronic daily headache  CDH)
lub migren¹. Fluoksetyna podawana w dawce 40 mg/dobê przez 16 tyg. okaza³a
siê byæ statystycznie znamiennie bardziej skuteczna od placebo od trzeciego miesi¹ca leczenia u pacjentów z CDH, natomiast równie ma³o skuteczna jak placebo
przez ca³y czas trwania badania u pacjentów z migren¹ (50). W badaniu otwartym
wród 48 pacjentów z CDH, leczonych paroksetyn¹ (1050 mg/d) przez okres od
3 do 9 miesiêcy a¿ u 92% liczba dni z bólem zmniejszy³a siê o ponad 50% (18).
W leczeniu neuropatii cukrzycowej w 2 badaniach krzy¿owych przeprowadzonych na ma³o licznych grupach (odpowiednio 19 i 15 osób) paroksetyna i citalopram (oba leki w dawce 40 mg/d) okaza³y siê byæ skuteczniejsze ni¿ placebo.
Skutecznoæ paroksetyny porównywano równie¿ z imipramin¹. U pacjentów,
u których odpowied na paroksetynê by³a gorsza ni¿ na imipraminê stwierdzono
ni¿sze stê¿enie SSRI ni¿ u pacjentów z podobn¹ odpowiedzi¹ na oba leki (59, 60).
W badaniu z fluoksetyn¹ w neuropatii cukrzycowej na wiêkszej grupie (46 badanych) efekt przeciwbólowy leku (40 mg/d) by³ równy efektowi placebo. W podgrupie ze wspó³istniej¹c¹ depresj¹ stwierdzono wiêksz¹, lecz nieistotn¹ statystycznie, poprawê w porównaniu z grup¹ placebo (37).
Niejednoznaczne s¹ wyniki badañ dzia³ania przeciwbólowego SSRI u osób
z rozpoznaniem fibromialgii. Wolfe nie stwierdzi³ ró¿nicy w zmianie nasilenia
bólu pomiêdzy grup¹ otrzymuj¹c¹ przez 6 tygodni fluoksetynê (n = 15) w dawce
20 mg/d a grup¹ placebo (n = 9) (71). Goldenberg porównuj¹c dzia³anie przeciwbólowe fluoksetyny w dawce 20 mg/d, amitryptyliny w dawce 25 mg/d i placebo
stwierdzi³, ¿e leki by³y podobnie skuteczne i skuteczniejsze ni¿ placebo. Najsilniejszy efekt analgetyczny odnotowano w grupie, która otrzymywa³a amitryptylinê i fluoksetynê jednoczenie. Badanie to jednak by³o przeprowadzane na grupie licz¹cej tylko 19 osób (20). W badaniu Arnolda prowadzonym na najliczniejszej grupie (60 pacjentek) fluoksetyna stosowana przez 12 tygodni w zmiennej
dawce od 10 do 80 mg/d okaza³a siê byæ skuteczniejsza ni¿ placebo (p = 0,002) (2).
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Nørregaard, po 8 tygodniach leczenia, nie stwierdzi³ lepszego dzia³ania citalopramu
ni¿ placebo u pacjentów z fibromialgi¹, zarówno w zakresie odczuwanego bólu,
jak i poprawy nastroju czy te¿ snu (41). Anderberg, stosuj¹c citalopram w dawce
od 20 do 40 mg/d wród 35 badanych z fibromialgi¹, zauwa¿y³a po 8 tygodniach
leczenia istotn¹ statystycznie przewagê dzia³ania analgetycznego (p<0,05) i przeciwdepresyjnego (p <0,01) citalopramu nad placebo (1).
Rani, porównuj¹c analgetyczne w³aciwoci fluoksetyny (20 mg/d) z amitryptylin¹ (25 mg/d) oraz placebo u pacjentów cierpi¹cych na ból reumatyczny wykaza³,
¿e SSRI jest najskuteczniejsza i lepiej tolerowana ni¿ amitryptylina (45). Nie
stwierdzono natomiast istotnej statystycznie ró¿nicy w skutecznoci leczenia bólu
miêniowo-szkieletowego (low back pain) oraz bóle odcinka szyjnego krêgos³upa pomiêdzy amitryptylin¹ (5075 mg/d) a fluoksetyn¹ (20 mg/d), stosowanymi
przez 6 tygodni. W grupie leczonej TLPD stwierdzono poprawê u 14 na 17 badanych (82%), a wród leczonych SSRI  u 14 na 18 badanych (77%). Rozpoznanie
zaburzeñ depresyjnych lub lêkowych by³o kryterium wykluczaj¹cym z badania. (55).
Statystycznie wiêksz¹ poprawê, w porównaniu z placebo, uzyskano u pacjentów
z bólem niekardiogennego pochodzenia, zlokalizowanym w klatce piersiowej,
leczonych sertralin¹ w dawce 50 mg/d przez 8 tygodni (n=30) (69).
Sretralina okaza³a siê nieznacznie skuteczniejsza (ale nieistotnie statystycznie)
ni¿ placebo w leczeniu przewlek³ego bólu miednicy u kobiet. Badanie to by³o
jednak przeprowadzone na ma³ej, 23-osobowej grupie (14). W podobnym badaniu
u mê¿czyzn zauwa¿ono znacznie wiêksze zmniejszenie nasilenia i czêstoci dolegliwoci w grupie otrzymuj¹cej lek. Ró¿nica by³a nieistotna statystycznie, ale
sami autorzy przyczynê otrzymania takiego wyniku analizy statystycznej upatruj¹
w zbyt ma³ej liczebnoci grupy (14 badanych) (34).
Turkington stosowa³ fluwoksaminê (rednia dawka 150 mg/d, n = 21) albo placebo (n = 21) u pacjentów cierpi¹cych na prostatodyniê. Lek skuteczniej ni¿ placebo
znosi³ odczucie bólu (p = 0,01), niezale¿nie od dzia³ania przeciwdepresyjnego (68).
Dzia³anie przeciwbólowe escitalopramu oceniano tylko na modelu zwierzêcym (test formalinowy). Escitalopram by³ istotnie skuteczniejszy ni¿ substancja
obojêtna, podobnie jak dezypramina, wenlafaksyna i duloksetyna. R-citalopram
nie wykaza³ dzia³ania analgetycznego (49).
Badania dotycz¹ce dzia³ania przeciwbólowego antagonistów receptorów 5HT2A
oraz wychwytu zwrotnego serotoniny (trazodon i nefazodon) przynios³y ma³o
zachêcaj¹ce rezultaty. Trazodon (1 mg/kg/d, n =35) okaza³ siê byæ skuteczniejszy ni¿ placebo tylko w profilaktyce migreny u dzieci (6). Natomiast efekt przeciwbólowy trazodonu w leczeniu bólu przewlek³ego w przebiegu pourazowego
uszkodzenia rdzenia (150 mg/d, n = 18) (11), reumatoidalnego zapalenia stawów
(1,5 mg/kg/d, n = 47) (19), LBP (200 mg/d, n = 42) (23) i zespo³u piek¹cych ust
(burning mouth syndrome) (200 mg/d, n = 37) (64) nie przewy¿sza³ efektu placebo,
a powodowa³ u wielu pacjentów objawy uboczne, bêd¹ce powodem odstawienia
leku nawet u 40% badanych (23, 64). Nie ma opublikowanych wyników badañ
randomizowanych, podwójnie lepych z placebo dotycz¹cych dzia³ania przeciwbólowego nefazodonu. Goodnick w badaniu otwartym uzyska³ istotne statystycznie
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zmniejszenie nasilenia bólu u pacjentów z neuropati¹ cukrzycow¹ leczonych
nefazodonem (rednia dawka 340 mg/d, n = 10) [24]. W otwartym 12-tygodniowym badaniu dotycz¹cym profilaktyki CDH za pomoc¹ nefazodonu (n = 52; rednia dawka 300 mg/d) stwierdzono istotn¹ poprawê w zakresie wszystkich ocenianych parametrów bólu g³owy. W ostatnich 4 tygodniach leczenia u 71% pacjentów,
którzy ukoñczyli badanie nast¹pi³o zmniejszenie wskanika bólu g³owy (natê¿enie × czas trwania) o co najmniej 50%, a u 59% poprawa wynosi³a co najmniej
75% (50). W badaniu na modelu zwierzêcym stwierdzono, ¿e przewlek³e (2 tygodnie) podawanie nefazodonu spowodowa³o oprócz efekty analgetycznego i przeciwdepresyjnego, zwiêkszenie ekspresji receptora mu-opioidowego w korze czo³owej,
zakrêcie obrêczy, j¹drze grzbietowym szwu oraz istocie szarej oko³owodoci¹gowej. Wskazuje to na zaanga¿owanie uk³adu opioidowego w dzia³anie analgetyczne nefazodonu (42).
Skutecznoæ dzia³ania przeciwbólowego bupropionu (inhibitora zwrotnego
wychwytu noradrenaliny i dopaminy) oceniono tylko w jednym badaniu randomizowanym, podwójnie lepym z placebo. W 12-tygodniowym badaniu uczestniczy³o
41 osób, u których wystêpowa³ ból neuropatyczny (depresja by³a kryterium
wykluczaj¹cym). 19 badanych otrzymywa³o przez pierwsze 6 tygodni bupropion
SR (150300 mg/d), a przez kolejne 6 tygodni placebo. W drugiej grupie (n = 21)
stosowano w pierwszym okresie badania placebo, a w drugim bupropion SR
(150300 mg/d). Efekt analgetyczny leku by³ istotnie statystycznie silniejszy ni¿
placebo ju¿ od drugiego tygodnia i narasta³ wraz czasem leczenia. Po przestawieniu
pacjentów w 42 dniu badania z leku na placebo i odwrotnie, ból w grupie otrzymuj¹cej wczeniej lek powróci³, natomiast uleg³ zmniejszeniu w grupie leczonej
bupropionem od 7 tygodnia badania. Od 10 tygodnia ró¿nica w nasileniu dolegliwoci bólowych by³a istotna statystycznie. Byæ mo¿e w³aciwoci analgetyczne
bupropionu wynikaj¹ z dzia³ania na uk³ad noradrenergiczny i dopaminergiczny (57).
Doniesienia dotycz¹ce antynocyceptywnego efektu reboksetyny (inhibitor
zwrotnego wychwytu noradrenaliny) s¹ nieliczne. Do tej pory opublikowano
tylko opisy kazuistyczne potwierdzaj¹ce skutecznoæ reboksetyny w leczeniu
fibromialgii oraz LBP (32). Dzia³anie analgetyczne reboksetyny (w dawce 4 mg/d)
oceniano w krzy¿owym badaniu eksperymentalnym u 24 zdrowych ochotników,
którym podra¿niano skórê kapsaicyn¹. Lek istotnie bardziej ³agodzi³ ból ni¿ placebo, zarówno w ocenie subiektywnej (skala wizualno-analogowa), jak i w ocenie
obiektywnej (potencja³y somato-sensoryczne wywo³ane laserem) (56).
Brak jest jakichkolwiek doniesieñ, nawet kazuistycznych odnonie analgetycznego efektu tianeptyny.
Opublikowano wyniki tylko jednego badania randomizowanego, podwójnie
lepego z placebo, w którym oceniano dzia³anie przeciwbólowe selektywnego inhibitora wychwytu monoaminooksydazy  moklobemidu i porównywano z amitryptylin¹. 130 kobiet cierpi¹cych na fibromialgiê (zaburzenia psychiatryczne by³y kryterium wykluczaj¹cym) otrzymywa³o przez 12 tygodni moklbemid (450600 mg/d),
amitryptylinê (2537,5 mg/d) albo placebo. U pacjentek leczonych amitryptylin¹
uzyskano poprawê we wszystkich u¿ywanych skalach oceniaj¹cych ró¿ne aspekty
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zaburzonego funkcjonowania u chorych na fibromialgiê (m.in. ból, jakoæ i iloæ
snu, uczucie zmêczenia). W grupie, która otrzymywa³a moklobemid uzyskano
poprawê w zakresie nasilenia bólu, ale lek uznano za nieskuteczny w leczeniu
fibromialgii z powodu braku poprawy zaburzeñ snu (27).
Skutecznoæ analgetyczn¹ mirtazapiny (leku przeciwdepresyjnego noradrenergicznego i specyficznie serotoninergicznego) oceniano w dwóch badaniach randomizowanych, podwójnie lepych  jednym z amitryptylin¹ i drugim, krzy¿owym z placebo wród pacjentów z przewlek³ym, napiêciowym bólem g³owy. Po
6 miesi¹cach leczenia mirtazapina (30 mg/d) okaza³a siê byæ podobnie skuteczna
jak amitryptylina (25 mg/d), przy czym mirtazapina by³a zdecydowanie lepiej
tolerowana (36). Mirtazapina (1530 mg/d) skuteczniej ni¿ placebo zmniejsza³a
czêstoæ, nasilenie oraz intensywnoæ bólu g³owy (7). W badaniu otwartym dotycz¹cym skutecznoci mirtazapiny w leczeniu fibromialgii po 6 tygodnich stwierdzono u wiêkszoci z 26 pacjentów zmniejszenie nasilenia objawów fibromilagii
co najmniej o 40%, ze wspó³towarzysz¹cym efektem przeciwdepresyjnym (48).
Na podstawie badañ na modelach zwierzêcych stwierdzono, ¿e efekt antynocyceptywny mirtazapiny zwi¹zany jest z jej dzia³aniem na receptory serotoninergiczne, adrenergiczne oraz podtyp 63 receptorów opioidowych. Podanie antagonistów receptorów serotoninergicznych  metergoliny oraz "2-noradrenergicznych
 joihimbiny hamowa³o przeciwbólowe dzia³anie mirtazapiny. Efekt ów by³
potencjalizowany przez agonistê receptora opioidowego 63 (54). Zauwa¿ono, ¿e
istnieje okno terapeutyczne dzia³ania analgetycznego mirtazapiny  podawana
w dawce 1 do 7,5 mg/kg powodowa³a efekt przeciwbólowy zale¿ny od dawki, ale
gdy dawka przekracza³a 10 mg/kg  ów efekt stopniowo zanika³ (53).
Ze wzglêdu na wspomniany ju¿ silniejszy efekt analgetyczny TLPD dzia³aj¹cych równomiernie na uk³ad serotoninergiczny i noradrenergiczny ni¿ selektywnie na jeden z tych uk³adów, du¿e nadzieje wi¹¿e siê z potencjalnym dzia³aniem
przeciwbólowym inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny
(selective serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor  SNRI). Badanie na modelu zwierzêcym wskaza³o, ¿e efekt przeciwbólowy wenlafaksyny zwi¹zany jest
z jej dzia³aniem na uk³ad noradrenergiczny (potencjalizacja analgezji przez klonidynê  agonistê receptorów "2  noradrenergicznych, inhibicja przez antagonistê
 johimbinê) oraz opioidowy (podtypy receptorów 63, 61, *) (52).
Pierwsze doniesienie kazuistyczne dotycz¹ce analgetycznego dzia³ania wenlafaksyny opublikowano w 1996 roku. Opisano pacjenta z depresj¹ i LBP, u którego
dotychczasowe leczenie lekami przeciwdepresyjnymi nie przynosi³o efektu. Terapia wenlafaksyn¹ w dawce 37,5 mg/d w ci¹gu trzech dni znacz¹co zmniejszy³a
nasilenie bólu (63). Wkrótce pojawi³y siê publikacje wyników badañ otwartych
potwierdzaj¹ce skutecznoæ wenlafaksyny w leczeniu fibromialgii, przewlek³ego
napiêciowego bólu g³owy, migrenowego bólu g³owy oraz doniesienia kazuistyczne
o skutecznym leczeniu wenlafaksyn¹ neuropatii popó³pacowej, przewlek³ego
korzeniowego bólu pleców, neuralgii miêdzy¿ebrowej, atypowego bólu twarzy
oraz bólu poudarowego (26). Badanie randomizowane dotycz¹ce oceny efektu
analgetycznego wenlafaksyny na ludzkim modelu dowiadczalnym potwierdzi³o,
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¿e powoduje ona podniesienie progu bólowego na elektryczn¹ stymulacjê nerwu
³ydkowego i progu, przy którym ból wzrasta. Nasilenie przeciwbólowego dzia³ania leku korelowa³o z jego stê¿eniem w surowicy (15). W tym dziesiêcioleciu
pojawi³y siê pierwsze prace oparte na badaniach randomizowanych z palcebo.
Rowbotham i wsp. (47) badali dzia³anie przeciwbólowe wenlafaksyny wród
pacjentów z neuropati¹ cukrzycow¹ (zaburzenia depresyjne stanowi³y kryterium
wykluczaj¹ce). Badani otrzymywali przez 6 tygodni wenlafaksynê SR w dawce
75 mg/d (n = 81; grupa ER75) lub w dawce 150225 mg/d (n = 82; grupa ER
150225) albo placebo (n = 81). Nasilenie dolegliwoci bólowych w grupie ER
150225 by³o istotnie mniejsze ni¿ w grupie placebo od 3 tygodnia badania, a od
5 tygodnia równie¿ istotnie mniejsze ni¿ w grupie ER75. Po 6 tygodniach badania
stwierdzono zmniejszenie nasilenia bólu o 27% w grupie placebo, 32% w grupie
ER75 oraz 50% w grupie ER150225. Ju¿ od 2 tygodnia pacjenci z grupy ER150225
odnotowywali istotnie wiêksz¹ ulgê w zakresie nasilenia dolegliwoci bólowych ni¿
grupa placebo i ró¿nica ta narasta³a w kolejnych tygodniach. W grupie ER75 ulga
w nasileniu bólu by³a istotnie wiêksza ni¿ w grupie placebo tylko w 2, 3 i 5 tygodniu. Wskanik NNT dla grupy ER150225 po 6 tygodniach leczenia wynosi³ 4,5.
Sindrup i wsp. (58) porównywali skutecznoæ leczenia bólu w przebiegu polineuropatii pomiêdzy wenlafaksyn¹ (225 mg/d), imipramin¹ (150 mg/d) oraz placebo. Wenlafaksyna by³a podobnie skuteczna jak imipramina (p = 0,44), a oba leki
istotnie skuteczniejsze ni¿ placebo (p = 0,006 dla wenlafaksyny oraz p = 0,001 dla
imipraminy). Wskaniki NNT wynosi³y odpowiednio: 5,7 dla wenlafaksyny oraz
2,7 dla imipraminy. W grupie leczonej imipramin¹ istotnie czêciej wystêpowa³y
objawy uboczne pod postaci¹: suchoci w jamie ustnej i wzmo¿onej potliwoci.
W randomizowanym badaniu z placebo, u pacjentów cierpi¹cych na neuropatiê po pó³pacu, wenlafaksyna (75225 mg/d, n = 65) dzia³a³a silniej przeciwbólowo ni¿ placebo (n = 69) ale ró¿nica ta by³a nieistotna statystycznie. Autorzy
uwa¿aj¹, ¿e ma³a liczebnoæ grup badanych, restrykcyjny dobór pacjentów (m.in.
depresja by³a kryterium wykluczaj¹cym) oraz krótki czasem trwania badania
(6 tygodni) by³y czynnikami ograniczaj¹cymi w³aciw¹ ocenê dzia³ania przeciwbólowego leku (12).
Forssell i wsp. (17) badali skutecznoæ wenlafaksyny w leczeniu atypowego
bólu twarzy. Nie stwierdzi³ istotnej statystycznie ró¿nicy co do redukcji nasilenia
bólu pomiêdzy grup¹ leczon¹ wenlafaksyn¹ w maksymalnej tolerowanej dawce
(u wiêkszoci pacjentów 75 mg/d) a grup¹ placebo. Natomiast ulga w bólu by³a
w grupie otrzymuj¹cej lek istotnie wiêksza. Ograniczeniem tego badania by³a ma³a
liczebnoæ grupy (20 osób) oraz niska stosowana dawka leku.
Podobne ograniczenia (grupa 13-osobowa, maksymalna dawka wenlafaksyny
75 mg/d) wyst¹pi³y w badaniu dotycz¹cym leczenia wenlafaksyn¹ bólu neuropatycznego po terapii raka piersi. Zmiana nasilenia bólu w obu grupach by³a
podobna, a w grupie, która otrzymywa³a lek wiêksza by³a ulga w bólu. Autorzy
zwrócili uwagê na fakt, ¿e u dwóch osób ze z³¹ odpowiedzi¹ na lek stê¿enie wenlafaksyny by³o niskie. Jednoczenie u dwóch wolnych metabolizerów, u których
stwierdzono wysokie stê¿enie leku, ból prawie ca³kowicie ust¹pi³ (65).
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Reuben i wsp. (46) oceniali skutecznoæ podania ok³ooperacyjnego wenlafaksyny w prewencji zespo³ów bólowych po mastektomii. Pacjentkom podawano
wenlafaksynê (150 mg/d) albo placebo przez 2 tygodnie, zaczynaj¹c od nocy przed
zabiegiem operacyjnym. W 6 miesiêcy po zabiegu istotnie rzadziej w grupie,
która otrzymywa³a wenlafaksynê, wystêpowa³y dolegliwoci bólowe w okolicy
klatki piersiowej (p = 0,0002), ramienia (p = 0,003) oraz pachy (p = 0,0009). Podobnie czêsto w obu grupach pojawia³y siê bóle fantomowe.
Wenlafaksyna podawana w dawce 150 mg/d okaza³a siê byæ skuteczniejsza ni¿
placebo w profilaktyce migreny oraz równie skuteczna jak amitrytylina ale lepiej
tolerowana (9, 43).
Doniesienia dotycz¹ce analgetycznego efektu milnacipranu, s¹ nieliczne, zwykle
maj¹ charakter kazuistyczny lub zosta³y przeprowadzone na ma³o licznych grupach otwartych.
Toyofuku, stosuj¹c milnacipran w redniej dawce 58,6 ± 9,5 mg/d uzyska³
spadek nasilenia dolegliwoci bólowych o co najmniej 50% u 5 z 10 pacjentów
cierpi¹cych na Zespó³ Piek¹cych Ust (66). Jedyne badanie randomizowane z placebo dotyczy fibromialgii. Milnacipran (u wiêkszoci 200 mg/d) okaza³ siê byæ
istotnie skuteczniejszy ni¿ placebo, niezale¿nie od wspó³wystêpuj¹cej depresji.
Po 12 tygodniach badania poprawê uzyskano u 75% pacjentów otrzymuj¹cych
lek oraz 38% w grupie placebo (p <0,01). Zmniejszenie nasilenia dolegliwoci
bólowych co najmniej o 50% wynosi³o 37% w grupie leczonej oraz 14% w grupie
placebo (p <0,05) (70).
Pomimo ¿e dolegliwoci bólowe o niewyjanionej etiologii wystêpuj¹ u wiêkszoci pacjentów z rozpoznan¹ depresj¹, to bardzo ma³o jest badañ, w których
ocenia siê skutecznoæ leku przeciwdepresyjnego w leczeniu bólu u pacjentów
z depresj¹, traktowanego jako jej somatyczny objaw. Badanie otwarte z zastosowaniem SSRI (fluoksetyna, paroksetyna, sertralina) wskazuje, ¿e poprawa
w zakresie objawów somatycznych depresji (g³ównie bólu) nastêpuje ju¿ w pierwszym miesi¹cu leczenia i utrzymuje siê mniej wiêcej na tym samym poziomie
przez dalszy czas leczenia (26). Jedynymi badaniami randomizowanymi, podwójnie
lepymi z placebo s¹ badania z duloksetyn¹ (inhibitorem zwrotnego wychwytu
serotoniny i noradrenaliny). W pracy Detkego i wsp. (13) stosowano przez 9 tygodni duloksetynê w dawce 60 mg/d (n = 121) albo placebo (n = 115). Kryterium
w³¹czenia do badania by³o rozpoznanie du¿ej depresji i wspó³istnienie objawów
somatycznych (bólu). Oceniano zmianê nasilenia bólu oraz zmianê nasilenia
depresji. Od 14 dnia badania stwierdzono istotne zmniejszenie nasilenia bólu
w grupie leczonej duloksetyn¹, które utrzymywa³o siê na podobnym poziomie
przez dalszy ci¹g trwania badania. Najwiêksza poprawa po 9 tygodniach leczenia
dotyczy³a bólu pleców, mniejsza bólu barków, a najmniejsza, nieistotna statystycznie  bólów g³owy. Efekt przeciwdepresyjny duloksetyny od 2 tygodnia by³ istotny
statystycznie i narasta³ w kolejnych tygodniach badania. W badaniu Goldsteina
i wsp. (22) ró¿nica co do poprawy w zakresie dolegliwoci bólowych u pacjentów
z du¿¹ depresj¹ pomiêdzy grup¹ pacjentów otrzymuj¹cych duloksetynê w dawce
80 mg/d (n = 87) a placebo (n = 89), paroksetynê (20 mg/d, n = 91) i duloksetynê
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(w dawce 40 mg/d, n = 86) pojawi³a siê ju¿ po 7 dniach 8-tygodniowego badania,
ale dopiero od 42 dnia by³a istotna statystycznie i tylko w porównaniu z grup¹
placebo. Efekt analgetyczny duloksetyny w dawce 40 mg/d nie przewy¿sza³
efektu placebo. Fava i wsp. (16) analizuj¹c wyniki badañ dotycz¹cych leczenia
depresji, w tym jej objawów somatycznych duloksetyn¹ zauwa¿yli, ¿e wród
pacjentów, u których wyst¹pi³a poprawa w zakresie nasilenia bólu istotnie
czêciej dochodzi³o do remisji depresji. Brannan i wsp. (8) badali skutecznoæ
duloksetyny stosowanej w dawce 60 mg/d u pacjentów z rozpoznan¹ du¿¹ depresj¹ z towarzysz¹cymi dolegliwociami bólowymi (rozpoznanie migreny, fibromialgii, zapalenia stawów by³o kryterium wykluczaj¹cym). W grupie otrzymuj¹cej lek (n = 132) po 7 tygodniach badania stwierdzono istotnie wiêksz¹ poprawê
w zakresie nasilenia bólu mierzonego skal¹ wizualno-analogow¹ (p = 0,006)
w porównaniu z grup¹ placebo (n = 136) oraz istotnie wiêksz¹ poprawê w 10 na
11 elementów Krótkiego Inwentarza Bólu (Brief Pain Inventory, BPI). Interesuj¹ce, ¿e poprawa w zakresie objawów depresji mierzona Skal¹ Depresji Hamiltona
nie ró¿ni³a siê istotnie pomiêdzy badanymi grupami. Remisja w grupie otrzymuj¹cej lek wyst¹pi³a u 34,7% a w grupie placebo u 31,6%. Autorzy zauwa¿yli równie¿, ¿e poprawa w zakresie nasilenia bólu by³a niezale¿na od dzia³ania
przeciwdepresyjnego leku.
W³aciwoci analgetyczne duloksetyny zosta³y potwierdzone w badaniach nad
skutecznoci¹ tego leku w neuropatii cukrzycowej i fibromialgii. Duloksetyna stosowana w dawce 60 i 120 mg/d by³a skuteczniejsza ni¿ placebo w leczeniu bólu
w przebiegu neuropatii cukrzycowej ju¿ po pierwszym tygodniu leczenia. Zmniejszenie nasilenia bólu po 12 tygodniach leczenia by³o istotnie wiêksze ni¿ w grupie
placebo zarówno w grupach przyjmuj¹cych 120 albo 60 mg leków ale tak¿e
w grupie leczonej 20 mg duloksetyny na dobê (21). W leczeniu fibromialgii
duloksetyna (120 mg/d; n = 104) by³a istotnie skuteczniejsza ni¿ placebo (n = 103)
po 12 tygodniach badania. Zanotowano istotn¹ ró¿nicê w ca³kowitym wyniku
w skali okrelaj¹cej nasilenie dolegliwoci (Fibromyalgia Impact Questionnaire)
 p = 0,027, mniejsz¹ liczbê miejsc, których ucisk wywo³uje ból  p = 0,002, wy¿szy próg czucia bólu  p = 0,002 oraz mniejsze nasilenie dolegliwoci bólowych
ocenianych za pomoc¹ BPI  p = 0,008. Poprawê definiowan¹ jako zmniejszenie
nasilenia dolegliwoci bólowych co najmniej o 50% stwierdzono u 27,7% otrzymuj¹cych lek oraz u 16,7% w grupie placebo (p = 0,06). Efekt przeciwbólowy
u kobiet by³ niezale¿ny od poprawy w zakresie nasilenie lêku lub depresji (3).
Leki przeciwdepresyjne s¹ u¿ywane w leczeniu zespo³ów bólowych od ponad
40 lat, pomimo ¿e mechanizm ich dzia³ania analgetycznego by³ niejasny. Wiele
badañ eksperymentalnych zbli¿y³o nas do wyjanienia tego zjawiska ale czêæ
autorów uwa¿a, ¿e nadal jestemy dalecy od zrozumienia go w pe³ni (28). Dzia³anie przeciwbólowe TLPD jest dobrze zbadane i udowodnione, jednak stosowanie
leków z tej grupy zwi¹zane jest z licznymi, uci¹¿liwymi dla pacjenta dzia³aniami
ubocznymi. SSRI ze wzglêdu na selektywnoæ dzia³ania cechuj¹ siê mniejszym
efektem analgetycznym. Szczególna uwaga nale¿y siê inhibitorom zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny, które cechuj¹ siê lepsz¹ tolerancj¹ ni¿ TLPD
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oraz nie mniejsz¹ si³¹ analgetyczn¹. Efekt analgetyczny wydaje siê byæ niezale¿nym od dzia³ania przeciwdepresyjnego.
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