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Perioperative analgesia in laryngological cases
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STRESZCZENIE:    Leczenie bólu po różnych zabiegach operacyjnych w praktyce klinicznej odbiega od ideału. Pomimo postępów w far-
makologii, cierpienie pacjentów po operacjach to sprawa powszechna. Zmiana prostych zasad w leczeniu bólu poop-
eracyjnego i wdrożenie standardów leczenia pozwoliłoby na zmianę dotychczasowej sytuacji. Nadzieję na poprawę 
komfortu chorych, a co za tym idzie skuteczności leczenia, daje wprowadzenie terapii wieloskładnikowej. 

SŁOWA KLUCZOWE:   leczenie bólu pooperacyjnego, operacje laryngologiczne

ABSTRACT:   In clinical practice, pain management following various surgical interventions is far from perfect. Despite advances in 
pharmacology, suffering of patients after surgery is still commonplace. A change in simple rules for managing post-
operative pain, as well as introduction of standards for therapy would let change status quo. Introduction of multi-
drug therapy brings hope to improve patients’ comfort and efficacy of treatment.
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Wielość operacji wykonywanych w ramach praktyki laryngo-
logicznej sprawia, że leczenie bólu pooperacyjnego jest bardzo 
zróżnicowane. Jedni pacjenci nie wymagają podawania leków 
przeciwbólowych, inni – po rozległych operacjach – potrze-
bują złożonej terapii przy użyciu wielu leków.

Standardy leczenia bólu pooperacyjnego powinny być opra-
cowane indywidualnie dla każdego ośrodka z uwzględnieniem 
rodzaju wykonywanych operacji. Wydane w 2014 roku wytycz-
ne Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu, a dotyczące anal-
gezji pooperacyjnej, stanowią doskonałą bazę dla tworzenia 
schematów użytecznych w warunkach klinicznych.

Najlepszą sytuacją jest ta, w której terapia bólu pooperacyj-
nego jest oparta o powołany w ramach placówki leczniczej 
zespół zajmujący się leczeniem bólu pooperacyjnego. Ma 
on możliwość tworzenia standardów leczniczych, ich prak-
tycznego zastosowania i modyfikacji w przypadkach szcze-
gólnych i trudnych. Serwis leczenia przeciwbólowego powi-

nien być dostępny całodobowo. W praktyce ciężar leczenia 
bólu pooperacyjnego przenoszony jest na specjalistów: ane-
stezjologów współpracujących na stałe z klinikami lub na ze-
społy tworzące poradnie przeciwbólowe, a działające w try-
bie poradni lecznictwa otwartego. Leczenie bólu ostrego 
jest priorytetem dla każdej jednostki służby zdrowia z wielu 
względów, również ekonomicznych, gdyż powstałe zespoły 
bólowe o charakterze przewlekłym są powodem długotrwa-
łego i kosztownego leczenia oraz wielokrotnych powtórnych 
hospitalizacji. Skuteczne leczenie bólu pooperacyjnego jest 
wyjątkowo istotne w placówkach prowadzących operacje 
w systemie chirurgii jednego dnia, szczególnie, gdy pacjen-
tami są dzieci. Niwelowanie bólu pooperacyjnego pozwala 
na rozszerzanie gamy zabiegów wykonywanych w trybie am-
bulatoryjnym, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeń-
stwa pacjentów. Podstawowym elementem pozwalającym na 
tworzenie dobrych schematów leczenia bólu pooperacyjnego 
jest również prowadzenie szczegółowej dokumentacji i sys-
tematyczna analiza pozyskiwanych informacji. Gromadzenie 
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danych należy do obowiązków zespołu pielęgniarskiego, który 
opiekuje się pacjentem. Powinien on mieć wpływ zarówno na 
tworzenie standardów leczenia bólu, jak i jego modyfikację 
w przypadku braku skuteczności.

BÓL POOPERACYJNY – DEFINICJA I METODY 
OCENY

Ból pooperacyjny to nieprzyjemne odczucie związane z uszko-
dzeniem tkanek na skutek działalności chirurgicznej i ingerencji 
w strukturę narządów. Ból ten jest wynikiem uszkodzenia skóry, 
tkanki podskórnej, błon śluzowych oraz okostnej, pojawiając 
się natychmiast po ustaniu działania środków analgetycznych 
stosowanych do znieczulenia ogólnego, o ile nie zastosowano 
tzw. analgezji z wyprzedzeniem, jeszcze w trakcie zabiegu ope-
racyjnego, bądź w okresie poprzedzającym zabieg operacyjny. 
Ma to szczególne znaczenie, gdy do znieczulenia używane są 
leki ultrakrótkodziałające takie jak np. remifentanyl.

Ból pooperacyjny ma nierozerwalny związek z operowanym 
miejscem, jego lokalizacją, stopniem uszkodzenia tkanek, 
a więc z techniką chirurgiczną . Jest najsilniejszy w pierw-
szych dwóch dobach po zabiegu, w trzeciej i czwartej dobie 
jest zdecydowanie mniejszy. Warunkiem jest jednak pra-
widłowe leczenie bólu w jego początkowej fazie. Niedoce-
nianym elementem jest edukacja przedoperacyjna chorego 
odnośnie technik łagodzenia bólu, postępowania w sytu-
acjach kryzysowych oraz dróg podawania leków. Pisemna 
forma informacji o metodach leczenia bólu poprawia edu-
kacje pacjentów i skłania do większej współpracy z perso-
nelem medycznym.

Ból pooperacyjny jest zjawiskiem indywidualny, zależnym od 
progu bólowego dla danego człowieka. Jeśli leczenie bólu jest 
nieskuteczne, pojawia się reakcja ze strony układu krążenia – 
tachykardia i wzrost ciśnienia, czasem z towarzyszącym im 
nadmierną potliwością i łzawieniem. Nasilenie dolegliwości 
bólowych w praktyce klinicznej można zmierzyć , używając 
wielu skal. Najpopularniejszą z nich jest jedenastostopnio-
wa skala numeryczna (NRS –Numeric Scale). Według niej 
– brak bólu to 0 punktów, a najsilniejszy ból to 10 punktów. 
Chorzy mogą również werbalnie określać doznania, np. jako 
brak bólu, najsilniejszy możliwy ból czy ból nie do zniesie-
nia. Dzieci mogą używać skal z odpowiednimi rycinami – 
uśmiechniętymi lub rozpłakanymi buźkami, adekwatnymi 
do natężenia bólu. Często stosuje się również inne skale opi-
sowe lub wielowymiarowe.

Doznania bólowe po operacji są czasami nieuniknione, lecz 
nie powinny być silniejsze niż 4 w skali NRS. Wyższa punkta-

cja wskazuje na nieskuteczne leczenie (lub niższy próg bólo-
wy u chorego). Wymaga to podejmowania natychmiastowych 
działań i modyfikacji leczenia

METODA ZNIECZULENIA A LECZENIE BÓLU 
POOPERACYJNEGO

W operacjach laryngologicznych ma zastosowanie głównie 
znieczulenie ogólne w różnych postaciach. Używa się środków 
wziewnych lub znieczulenia całkowicie dożylnego. Anestezja 
regionalna, bądź znieczulenie miejscowe, mają bardzo ograni-
czone zastosowanie. Znieczulenie ogólne złożone wykonywane 
jest z zastosowaniem środków, które działają krótko i w więk-
szości nie dają przedłużonej analgezji. Wyjątek może stanowić 
ketamina, lek używany do indukcji znieczulenia, który prze-
żywa swój renesans jako lek dodatkowy używany w leczeniu 
niektórych postaci bólu pooperacyjnego. W przypadkach, gdy 
stosowane są ultrakrótko działające opioidy (remifentanyl), na-
leży w trakcie znieczulenia podać długo działający lek prze-
ciwbólowy, aby uniknąć nasilenia bólu w trakcie wybudzania 
chorego. Niezwykle często rozpoczyna się leczenie bólu po-
operacyjnego w trakcie operacji podawaniem NLPZ, metami-
zolu, paracetamolu. Terapia w formie dożylnej zaczyna dzia-
łać szybciej i jest skuteczniejsza niż podawana drogą doustną.

DROGI I SPOSOBY PODAWANIA LEKÓW 
PRZECIWBÓLOWYCH W TERAPII BÓLU 
OSTREGO

Jak – i czym – leczyć ból pooperacyjny? Tych wskazówek mo-
żemy szukać w drabinie przeciwbólowej WHO. Dotyczy ona 
bólu przewlekłego, lecz wskazuje, że terapia powinna być od-
zwierciedleniem dolegliwości bólowych towarzyszących uszko-
dzeniu tkanek spowodowanych zabiegiem operacyjnym.

Podstawowym stwierdzeniem jest , iż skuteczna terapia 
bólu nie może być prowadzona w systemie „na żądanie” 
pacjenta. Taki system prowadzi do złej kontroli bólu po-
operacyjnego. Leki powinny być podawane w stałych odstę-
pach czasu, z uwzględnieniem ich właściwości farmakokine-
tycznych. Drogi podawania leków są różne, w zależności od 
zabiegów. I tak: najpopularniejsza pozostaje droga doustna 

Ryc. 1. Skala pomiaru bólu



artykuł oryginalny / original research article

WWW.OTORHINOLARYNGOLOGYPL.COM8

i dożylna. U dzieci dobrą drogą podania leków przeciwbólo-
wych pozostaje również droga doodbytnicza. Po rozległych 
zabiegach można podawać leki drogą dożylną w systemie 
analgezji sterowanej przez pacjenta, przy użyciu specjalnej 
pompy z oprogramowaniem pozwalającym zaprogramować 
dawkę dobową leku i zakres podawanych dawek w określo-
nym przedziale czasowym. Pompy PCA (Patient Controlled 
Analgesia – Analgezja Sterowana przez Pacjenta) poprawia-
ją skuteczność leczenia bólu, jednak wymagają dodatkowego 
szkolenia personelu i dużej współpracy chorego. Najpopular-
niejsza jednak pozostaje droga podawania podskórna przez 
kaniulę założoną w trakcie operacji. Droga ta ma tylu zwolen-
ników, co przeciwników, ale jest skuteczna, komfortowa dla 
pacjenta. Warunkiem prawidłowego wchłaniania leków jest 
normotermia u chorego i obecność skutecznych systemów 
grzewczych w trakcie operacji. Wydaje się, że w przyszłości 
opracowane zostaną doskonalsze systemy podawania leków 
na zasadzie plastra transdermalnego, który uwalnia odpo-
wiednią ilość leku w jednostce czasu.

OPIOIDY W LECZENIU BÓLU 
POOPERACYJNEGO

Opioidy to od dawna poznana grupa leków, które są w stanie 
zapewnić bezbólowy przebieg pooperacyjny. Nie są niestety 
pozbawione działań ubocznych, wśród których najistotniej-
sze jest wywoływanie pooperacyjnych nudności i wymiotów. 
Sprawa występowania niewydolności oddechowej przy za-
stosowaniu prawidłowych dawek i odpowiednich przedzia-

łów czasowych między nimi pozwala na zmniejszenie ry-
zyka wystąpienia tego ciężkiego powikłania. Przy leczeniu 
ostrego bólu przypadki uzależnienia są sporadyczne, wedle 
danych literaturowych nie przekraczają 0,1% przypadków. 

Do skuteczniejszego leczenia bólu w okresie pooperacyjnym 
przyczynia się fakt zmiany systemu podawania leków bezpo-
średnio po operacji. Niewielkie dawki opioidów podawane do-
żylnie w systemie miareczkowania pozwalają wyeliminować 
ból skutecznie i uzyskać wstępny poziom analgezji. 

Najczęściej stosowana jest w leczeniu bólu morfina. Do prak-
tyki klinicznej coraz częściej włączane są również inne leki: 
oksykodon, połączenie oksykodonu z naloksonem, bupre-
norfina, tramadol. 

Obecny schemat leczenia bólu nie obejmuje petydyny. Objawy 
uboczne występujące przy stosowaniu tego leku i powstawanie 
drgawkotwórczych metabolitów spowodowały jego wyłączenie 
ze współczesnego schematu leczenia bólu ostrego.

WIELOSKŁADNIKOWA TERAPIA 
PRZECIWBÓLOWA

Zastosowanie wielu leków i wielu technik zwalczania bólu po-
operacyjnego sprawia, że można zmniejszyć dawki opioidów 
stosowanych w analgezji nawet o 30–40%. Połączenie opioidów 
z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, paracetamolem, 
metamizolem, koksydami, ksylokainą, ketaminą, deksmedomi-
dyną, ketoprofenem, deksketoprofenem pozwala na likwidację 
doznań bólowych, których źródłem jest uszkodzenie różnych 
tkanek. Ma to miejsce przy operacjach laryngologicznych, 
gdzie uszkodzona bywa skóra, śluzówki, jak i elementy kost-
ne. W rozległych operacjach z zakresu chirurgii onkologicznej 
zarówno napięcie tkanek, jak i pozostawienie drenaży sprawia, 
że natężenie bólu bywa duże szczególnie w pierwszych dwóch 
dobach po zabiegu.

Ryc. 2. Pompa PCA

Tab. I. Analgezja w zabiegach laryngologicznych – stosowane leki

ANALGEZJA Z WYPRZEDZENIEM PARACETAMOL, DIKLOFENAK, KETOPROFEN, METAMIZOL, OPIOIDY, BLOKADY

Rodzaj zabiegu Zakres Leki

Usunięcie znamienia szyi, korekcja skrzydełka nosa, 
mikrochirurgia krtani.

Mały. Bez leczenia, NLPZ, paracetamol, metamizol.

Plastyka przegrody nosa, usunięcie guza zatoki 
szczękowej, usunięcie guza nerwu słuchowego, 
implant ślimakowy, uwulopalatoplastyka.

Średni NLPZ, paracetamol, metamizol, steroidy, ksylokaina, koksydy, 
deksmedetomidyna, opioidy.

Laryngektomia z resekcją szczęki, rekonstrukcja 
płatem chińskim.

Zabiegi rozległe. Opioidy, NLPZ, metamizol, paracetamol, gabapentyna, steroidy, 
koksydy, ketamina, klonidyna, ksylokaina.

Zabiegi wysokospecjalistyczne. Zgodnie z rutyną ośrodka.
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ANALGEZJA REGIONALNA W OPERACJACH 
LARYNGOLOGICZNYCH

W literaturze znajduje się niewiele zastosowań znieczulenia 
przewodowego w operacjach laryngologicznych. Wiele do-
niesień dotyczy pacjentów pediatrycznych, u których stosuje 
się znieczulenie splotu szyjnego powierzchownego, nastrzyki-
wanie ran pooperacyjnych środkami znieczulenia miejscowe-
go lub ich płukanie. Dotyczy to operacji takich jak: usunięcie 
migdałków podniebiennych, operacje przegrody nosa, zatok 
i rozległych zabiegów onkologicznych.

PLANOWANIE I STANDARYZACJA LECZENIA 
BÓLU POOPERACYJNEGO W LARYNGOLOGII

Jak już wspomniano na wstępie zasady leczenia bólu poope-
racyjnego powinny być stosowane indywidualnie, w zależ-
ności od potrzeb ośrodka. Cenne wskazówki uzyskuje się 

na podstawie prowadzonej analizy gromadzonej dokumen-
tacji medycznej oraz projektowanych badań oraz badań an-
kietowych będących elementem oceny jakości procesu te-
rapeutycznego.

WNIOSKI

• 1. Wydane w 2014 roku wytyczne dotyczące leczenia 
bólu ostrego stanowią doskonałą podstawę do 
opracowania standardów dla określonych jednostek 
służby zdrowia.

• 2. Zastosowanie wieloskładnikowego leczenia bólu 
pooperacyjnego poprawia skuteczność terapii.

• 3. Monitorowanie natężenia bólu, oraz dokumentacja 
tego faktu, pozwala dostosować farmakoterapię do 
indywidualnych potrzeb pacjenta.

• 4. Powołanie zespołów leczenia bólu ostrego poprawia 
jakość i skuteczność leczenia przeciwbólowego.
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