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Rekomendacje dotyczące postępowania
przeciwbólowego w ginekologii
i położnictwie

W dniach 12 i 13 stycznia 2007 roku w Kazimierzu Dolnym
n. Wisłą Zespól Ekspertów Polskiego Towarzystwa Badania
Bólu oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego opraco
wał wytyczne dotyczące leczenia ostrego bólu po zabiegach
ginekologicznych.
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Wytyczne dotyczące leczenia ostrego
bólu po zabiegach ginekologicznych
Zależne od płci różnice w percepcji bólu stwarzają ko
nieczność wypracowania odpowiedniego algorytmu leczenia
analgetycznego dla kobiet w okresie okołooperacyjnym. U płci
żeńskiej odczucie bólu może być modyfikowane na poziomie
genów regulujacych biosyntezę specyficznych białek recepto
rowych i neuroprzekaźników odpowiedzialnych za transmisję
bodźców nocyceptywnych (bólowych).
W odróżnieniu od mężczyzn, kobiety bardziej cierpią z po
wodu ostrego bólu pooperacyjnego oraz gorzej znoszą ból
przewlekły. Pacjentki młodsze i starsze są bardziej odporne na
ból w porównaniu do operowanych kobiet w wieku średnim.
Próg bólowy u kobiet stopniowo zwiększa się w miarę upływu
czasu jaki minął od zadziałania urazu związanego z leczeniem
zabiegowym, co może determinować konieczność zmiany
dawki leku przeciwbólowego. Opioidy skuteczniej znoszą ostry
ból u kobiet co sugeruje, że płeć pacjenta może determinować
zróżnicowaną odpowiedź analgetyczną na poziomie recepto
rów µ oraz κ dla ich agonistów (np. morfiny).
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Ostry ból jest niepożądanym doznaniem czuciowym i emo
cjonalnym, wywołanym przez proces chorobowy i/lub uszko
dzenie tkanek/narządów związane z przeprowadzonym zabie
giem operacyjnym.
Natężenie bólu jest największe w ciągu pierwszych dni po
zabiegu operacyjnym i zależy od typu operacji, czasu trwania,
rozległości oraz stopnia traumatyzacji tkanek. Istotną rolę w od
czuwaniu bólu mogą odgrywać inne czynniki jak: stan zdrowia
chorej, poprzednie doświadczenia bólowe, nastawienie emo
cjonalne czy poziom lęku związany z proponowanym postępo
waniem operacyjnym.
Silny lub niekontrolowany ból pooperacyjny może prowa
dzić do powikłań w przebiegu pooperacyjnym oraz być przyczy
ną tzw. przetrwałego bólu pooperacyjnego. Skuteczne uśmie
rzenie ostrego bólu pooperacyjnego umożliwia wcześniejszą
rehabilitację, zwiększa satysfakcję pacjentek z leczenia oraz
skraca okres hospitalizacji.
Należy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę uświado
mienia pacjentce przewidywanego zakresu doznań bólowych
związanych z planowanym działaniem zabiegowym. Chorą
należy poinstruować o konieczności informowania personelu
medycznego o dyskomforcie związanym z bólem oraz możli
wościach uzyskania skutecznej terapii łagodzącej cierpienie
w okresie pooperacyjnym.
Standaryzacja narzędzi służących do oceny natężenia bólu
w okresie przed i pooperacyjnym pozwala na wybór optymal
nego schematu leczenia przeciwbólowego. Przed zabiegiem
chora powinna zostać przeszkolona w zakresie prostych metod
oceny stopnia nasilenia bólu. Zalecaną metodą oceny stopnia
nasilenia bólu przez pacjentkę jest skala numeryczna (NRS).
Personel medyczny powinien przekazać chorej podstawo
we informacje dotyczące korzyści, ryzyka zdrowotnego oraz
działań niepożądanych wynikających z zastosowania metod
farmakoterapii bólu w okresie pooperacyjnym. Tego typu postę
powanie zwiększa poziom satysfakcji z leczenia oraz zmniejsza
percepcję bólu u kobiet w okresie pooperacyjnym.
Dokumentacja medyczna powinna zawierać podstawowe
informacje zwięźle opisujące natężenie bólu u operowanej pa
cjentki w określonych przedziałach czasowych, zarówno w wa
runkach spoczynku jak i aktywności ruchowej (zmiana pozycji
ciała, kaszel, wymioty). Integralną częścią dokumentacji są
wpisy dotyczące zastosowanych metod terapeutycznych, da
wek leków oraz ocena ich efektywności w łagodzeniu cierpienia
bólowego.
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Celem postępowania przeciwbólowego po operacjach gi
nekologicznych jest subiektywna poprawa poczucia dobrostanu
somatycznego i psychoemocjonalnego u chorej, które zostało
pogorszone przez ból będący następstwem urazu tkankowego
związanego z postępowaniem zabiegowym.
Odpowiednio dobrana analgezja pooperacyjna zmniejsza
stres hormonalny oraz metaboliczny, optymalizuje i skraca pro
ces zdrowienia, poprawia jakość życia oraz zmniejsza ryzyko
powikłań i koszty leczenia szpitalnego.
Wybór metody postępowania przeciwbólowego
w okresie pooperacyjnym zależy przede wszystkim od
rodzaju i zakresu zabiegu ginekologicznego, który powinien zostać przyporządkowany do jednej z czterech
kategorii:
Zabiegi operacyjne połączone z niewielkim urazem
tkanek – Kategoria I
W tej grupie mieszczą się drobne zabiegi ginekologiczne,
wykonywane w ramach procedur chirurgii „jednego dnia”. Spo
dziewany poziom natężenia bólu w okresie pooperacyjnym wy
nosi <4 punkty wg NRS, a czas trwania dolegliwości bólowych
jest zazwyczaj krótszy niż 3 dni.
Zabiegi operacyjne połączone z miernym urazem
tkanek – Kategoria II
W tej grupie mieszczą się zabiegi operacyjne w jamie
brzusznej bez konieczności otwierania jamy otrzewnowej. Spo
dziewany poziom natężenia bólu w okresie pooperacyjnym wy
nosi >4 punkty wg NRS, a czas trwania dolegliwości bólowych
w okresie pooperacyjnym jest zazwyczaj krótszy niż 3 dni.
Zabiegi operacyjne połączone ze znacznym urazem
tkanek – Kategoria III
W tej grupie mieszczą się zabiegi operacyjne w jamie
brzusznej połączone z koniecznością otwarcia jamy otrzew
nowej. Spodziewany poziom natężenia bólu w okresie poope
racyjnym wynosi >4 punkty wg NRS, przy czym czas trwania
dolegliwości bólowych w okresie pooperacyjnym jest dłuższy
niż 3 dni.
Zabiegi operacyjne połączone z rozległym urazem
tkanek – Kategoria IV
W tej grupie mieszczą się zabiegi operacyjne dotyczące
jednoczasowo więcej niż jednej jamy ciała oraz zabiegi rekon
strukcyjne po znacznych urazach. Spodziewany poziom natę
żenia bólu w okresie pooperacyjnym wynosi >6 punktów wg
NRS, przy czym czas trwania dolegliwości bólowych w okresie
pooperacyjnym jest dłuższy niż 7 dni.
Uśmierzenie bólu pooperacyjnego w ginekologii opiera się
na trzech głównych zasadach terapeutycznych:
– zastosowania analgetyków, których siła działania jest
proporcjonalna do podanej dawki leku przeciwbólowe
go,
– technik znieczulenia miejscowego, które przerywają
przewodnictwo bólowe wg zasady „wszystko albo nic”,
– analgezji multimodalnej polegającej na zastosowaniu
kilku leków przeciwbólowych o różnych mechanizmach
działania (skojarzona farmakoterapia), łącznie z wybra
nymi technikami znieczulenia regionalnego.
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Opioidy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), pa
racetamol oraz metamizol stanowią podstawę farmakoterapii
ostrego bólu po rozległych operacjach ginekologicznych. Pa
racetamol i NLPZ są lekami z wyboru w uśmierzaniu bólu po
zabiegach wykonywanych w schemacie tzw. procedur jedno
dniowych.
Skojarzone podawanie opioidu, NLPZ oraz paracetamolu
lub metamizolu, pozwala na istotną redukcję dawek poszcze
gólnych leków, zmniejszenie częstości występowania objawów
niepożądanych, jak i uzyskanie lepszego efektu przeciwbólo
wego.
Szczególnie dobry efekt przeciwbólowy można uzyskać
kojarząc dożylną formę paracetamolu lub metamizolu z NLPZ
i/lub opioidem podawanym dożylnie. Tego typu postępowanie
istotnie zmniejsza zapotrzebowanie na leki opiodowe we wcze
snym okresie pooperacyjnym.
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Dożylna postać paracetamolu stosowana w monoterapii
lub w leczeniu skojarzonym z innymi nieopioidowymi lekami
przeciwbólowymi jest postępowaniem z wyboru zalecanym
w uśmierzaniu bólu po leczeniu operacyjnym w kategorii pa
cjentek tzw. podwyższonego ryzyka operacyjnego.
Są to:
– osoby starsze (zwiększona wrażliwość na opioidy, po
gorszenie metabolizmu i eliminacji analgetyków, interak
cje lekowe),
– kobiety z chorobą układu sercowo-naczyniowego (słab
sza tolerancja odpowiedzi współczulnej/hemodyna
micznej na ból),
– kobiety z chorobami wątroby i nerek (pogorszenie me
tabolizmu i eliminacji leków, podwyższona toksyczność
narządowa analgetyków),
– kobiety z ciężkimi chorobami płuc (zwiększone ryzyko
niedodmy oraz zapalenia płuc).
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Osoby te są bardziej wrażliwe na działania niepożąda
ne opioidowych leków przeciwbólowych (nadmierna sedacja
i splątanie, depresja oddechowa,) i NLPZ (zwiększone ryzyko
krwawienia, upośledzenie czynności nerek, nadciśnienia i za
stoinowej niewydolności krążenia).

Przedstawione ogólne zasady leczenia bólu po operacjach ginekologicznych powinny stanowić podstawę
w indywidualnym doborze sposobu uśmierzania bólu.
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