 11. TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

Fájdalomcsillapítás a Posztoperatív Intenzív Ellátásban
Évente sok millió beteg kerül Intenzív Terápiás Osztályokra (ITO) világszerte, ezek körülbelül egyharmada
Sebészeti Intenzív Terápiás Osztályokra (Seb. ITO) kerül elektív vagy sürgős műtéti beavatkozást
követően [11].
Sok éven át a halálozási és túlélési ráták voltak a kritikus állapotú betegek ellátásának uralkodó
eredményességi mutatói. Az elmúlt időszakban azonban egyre fontosabb szerepet kaptak a
betegközpontú mutatók. Az ITO-s bennfekvést követő hosszú távú eredményesség leggyakrabban
vizsgált mutatói közé tartozik az életminőség, a funkcionális kapacitás és a pszichológiai tényezők.
Továbbá az ITO-s bennfekvés utáni krónikus fájdalmat ma kiemelkedően fontos eredményességi
mutatóként tartják számon, mivel a fájdalom súlyosan érinti a betegek életminőségét és befolyásolhatja
a felépülésüket a funkcionális kapacitás szempontjából.
Felnőtt Betegek Akut Fájdalma a Seb. ITO-n




A legtöbb Seb. ITO-n fekvő beteg tapasztal fájdalmat, akár a betegségükből, akár sérülésből,
akár az ITO-s orvosok által végzett beavatkozásokból eredően. Az elmúlt időszakban az akut
fájdalom az ITO-s betegek egyik legfontosabbnak tartott stresszforrásává vált [2,3], ami fizikai
stresszt, alvászavarokat és pszichés szenvedést egyaránt okoz, melyek mind befolyásolhatják a
betegek életminőségét az ITO-ról való emissziót követően [10].
Az ITO-s betegek valamennyivel több mint a fele számol be közepes-súlyos intenzitású akut
fájdalomról, a bennfekvés alatt nyugalomban jelentett Numerikus Fájdalomosztályozó Skála
érték mediánja az önértékelő sebészeti betegek körében 5,0 (4,3–6,0) [3]. A mellkascső
eltávolítását, a sebdrainek eltávolítását és az artériás út biztosítását jelezték az ITO-n fekvő
betegek a legfájdalmasabb beavatkozásoknak [8].
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Az Akut Fájdalom Mérése és Kezelése ITO-s Betegekben







Számos tanulmány egyértelműen bizonyította, hogy a betegek felépülése és a gazdaságossági
hatások szempontjaiból is előnyös minden ITO-s beteg körében mérni a fájdalom és a szedáció
szintjét, beleértve a gépi lélegeztetett betegeket is. Amikor a fájdalmat rendszeresen mérik,
többek között a következő előnyök jelennek meg: csökken a gépi légzéstámogatást igénylő
időtartam, csökken az ITO-s bennfekvés időtartama és alacsonyabb az altatószer-szükséglet [6].
Azonban a gépi lélegeztetést igénylő betegek közül sokan nem képesek a fájdalmukat jelezni, az
alkalmazott szedatív gyógyszerek vagy a betegségük miatt (pl. agysérülés).
A szedáció és az analgézia („analgoszedáció”) megalapozott protokollok szerinti végzése
lehetővé teszi a korai mobilizációt, amely a Seb. ITO-n fekvő betegek körében javítja az
eredményességi mutatókat: kevesebb a kórházban és az ITO-n töltött napok száma és jobb a
funkcionális mobilitás a kórházból való elbocsátáskor [5,6].
A multimodális fájdalomcsillapító technikák ITO-s betegek körében is javasoltak annak
érdekében, hogy csökkentsük az opioidok adagolását, s így minimalizáljuk a nagy dózisban
alkalmazott opioidok elhúzódó adásából származó problémákat, mint a tolerancia, a
hiperalgézia vagy a megvonás [9].

Krónikus Fájdalom és Életminőség-csökkenés Seb. ITO-s Bennfekvést Követően




A Seb. ITO-ra került túlélő betegek több mint fele számol be az egészségükkel összefüggésben
alacsonyabb életminőségről hat vagy több év elteltével: 52%-uknak van problémája a mobilitást
és a napi aktivitást illetően, 43% említ kognitív problémákat, és 57% számol be fájdalomról és
diszkomfortról [10]. Egy nemrégiben napvilágot látott, megfigyelésen alapuló, kevert
beteganyagú (belgyógyászati és sebészeti betegeket is ellátó) ITO-n végzett tanulmány szerint a
megelőzően fájdalmat nem tapasztaló betegek 16%-a tapasztal krónikus, ITO-hoz köthető
fájdalmat hat hónappal az emissziót követően [1].
A krónikus, ITO-hoz köthető fájdalom rizikótényezői nem jól ismertek, és további jól
megtervezett prospektív tanulmányokat érdemelnek. A szepszis jelenléte úgy tűnik, hogy nem
bír nagy jelentőséggel [1], és a krónikus posztoperatív fájdalom talán jó modell lehet az ITO
utáni krónikus fájdalom rizikótényezőinek azonosítására [9]. Mind az akut fájdalom súlyossága,
mind a műtét után súlyos fájdalomban eltöltött idő rizikótényezőt jelent a krónikus
posztoperatív fájdalom kialakulásában [4]. Hasonlóképpen, a Seb. ITO-s benntartózkodás ideje
alatt alulkezelt fájdalom rizikótényezője kell hogy legyen a fájdalom emisszió utáni
fennmaradásának. Például a 3-16 hónappal a hospitalizációt követően megkérdezett betegek
közül azok, akiknek jelenleg is fennálló fájdalmuk volt, nagyobb intenzitású és jelentősebb kínt
okozó fájdalomról számoltak be ITO-s beavatkozásokkal összefüggésben, mint azok, akiknek
aktuálisan nem volt fájdalma. Ezzel szemben az ITO-s bennfekvés időtartama, a sürgősségi
beutalás és a gépi lélegeztetés úgy tűnik, hogy nem befolyásolják hosszú távon az életminőséget
[10].
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Az opioidok perioperatív adása gyakran csökkenti a beteg fájdalmát. Azonban az opioidok nem
csak a jól ismert mellékhatásokat képesek kiváltani, de függőséghez és elhúzódó használathoz is
vezethetnek. Mind a mai napig az ITO-s kezelést követően kialakult iatrogén opioidfüggőség és
annak a betegek felépülésére gyakorolt hatása kevés érdeklődésre tart számot, de bizonyosan
nagyobb figyelmet érdemelne [9].
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A Nemzetközi Fájdalomtársaságról (IASP)®
Az IASP a vezető szakmai fórum a fájdalommal kapcsolatos tudomány,
orvosi gyakorlat és oktatás tekintetében. A tagság lehetősége minden
olyan szakember számára nyitva áll, aki a fájdalom kutatásával,
diagnosztikájával vagy kezelésével foglalkozik. Az IASP tagjainak száma
meghaladja a 7000 főt, akik 133 ország, 90 nemzeti szervezet és 20
speciális érdekcsoport képviselői.

A Nemzetközi Műtét Utáni Fájdalomellenes Év keretében az IASP egy Tájékoztató Kiadványokból álló
sorozatot adott ki, amely műtét utáni fájdalommal kapcsolatos különböző témakörökkel foglalkozik. A
dokumentumok számos különböző nyelvre lettek lefordítva és ingyenesen letölthetők. További
információért látogassa meg a www.iasp-pain.org/globalyear weboldalt.
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