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Реферат
Мета. Оцінити ефективність редукції післяопераційного болю в перші доби після хірургічного втручання у пришвидшенні післяопераційного відновлення хворих та зменшенні тривалості стаціонарного лікування.
Матеріали і методи. З вересня 2011 по травень 2019 р. нами виконано 569 планових оперативних втручань з використанням принципів програми Fast Track Surgery, у тому числі із застосуванням мультимодальної аналгезії. У залежності
від виду оперативного втручання визначали показники больової імпульсації за візуально–аналоговою шкалою та середню тривалість стаціонарного лікування.
Результати. На 1–шу добу після лапароскопічної холецистектомії рівень больової імпульсації становив 2,87 ± 0,74, на
2–гу добу – 2,01 ± 0,50 (p < 0,001). Середня тривалість перебування хворих у стаціонарі становила 1,72 доби. Після лапароскопічної герніопластики результати дослідження рівня болю були такі: на 1–шу добу – 3,44 ± 0,67, на 2–гу добу –
2,06 ± 0,51 (p < 0,001). Середня тривалість лікування після операції становила 1,43 доби. Після лапароскопічних баріатричних втручань та втручань на товстій кишці на 1–шу добу рівень болю становив 4,24 ± 0,75 та 4,39 ± 0,84 відповідно,
на 2–гу добу він зменшився до 3,48 ± 0,57 (p < 0,001) та 3,48 ± 0,77 (p < 0,001), на 3–тю добу – до 2,79 ± 0,67 (p < 0,001)
та 2,84 ± 0,69 (p < 0,001). Водночас середня тривалість перебування хворих у стаціонарі становила (4,99 ± 0,45) та (4,10
± 0,60) доби відповідно.
Висновки. Ефективність зменшення післяопераційного болю в перші доби після хірургічного втручання прямо впливає на швидкість відновлення організму пацієнта та тривалість стаціонарного лікування.
Ключові слова: Fast Track Surgery; зменшення післяопераційного болю.

Abstract
Objective. To estimate the efficacy of postoperative pain reduction in first days after surgical intervention in acceleration of
postoperative restoration in patients and reduction of the stationary treatment duration.
Materials and methods. In Sept. 2011 – May 2019 yrs period there were performed 569 elective operative interventions, using principles of a Fast Track Surgery program, including those with application of multimodal analgesia. Depending on the
kind of operative intervention the indices of pain impulses were determined in accordance to visual–analogous scale and median duration of stationary treatment.
Results. On the first day after laparoscopic cholecystectomy the pain impulsation level have constituted 2.87 ± 0.74, on the
second day – 2.01 ± 0.50 (p < 0.001). Median duration of the patients’ stationary stay have constituted 1.72 days. After laparoscopic hernioplasty the results of the pain level investigation were: on the first day – 3.44 ± 0.67, on the second day – 2.06 ± 0.51
(p < 0.001). Median duration of postoperative treatment have constituted 1.43 days. After laparoscopic bariatric interventions
on large bowel during the first postoperative day the pain level have constituted 4.24 ± 0.75 and 4.39 ± 0.84 accordingly, on the
second day it have reduced to 3.48 ± 0.57 (p < 0.001) and 3.48 ± 0.77 (p < 0.001), on the third day – to 2.79 ± 0.67 (p < 0.001)
and 2.84 ± 0.69 (p < 0.001). At the same time a median duration of the patients’ stationary stay have constituted (4.99 ± 0.45)
and (4.10 ± 0.60) days, accordingly.
Conclusion. Efficacy of reduction of postoperative pain in first days after surgical intervention immediately impacts the speed
of restoration of the patients’ organism and duration of stationary treatment.
Keywords: Fast Track Surgery; reduction of postoperative pain.

Післяопераційний біль (ПБ) є одним із найважливіших обтяжуючих факторів у ранньому післяопераційному періоді, який прямо впливає на строки відновлення пацієнтів після операції, перебування їх у стаціонарі та повернення до активного життя, значно подовжуючи їх, що призводить до збільшення витрат на лікування. Останні дослідження рівня ПБ серед дорослих паці-
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єнтів, що перенесли оперативне втручання, у США показали, що 86% із них мали ПБ у ранньому післяопераційному періоді, а 76% хворих оцінили рівень больової імпульсації від середнього до тяжкого [1]. Контроль болю в
післяопераційному періоді залишається актуальною і нагальною проблемою як для хірургів, так і для анестезіологів. Мультимодальна аналгезія (ММА) як періопераційний
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метод зменшення больових відчуттів пацієнта впродовж
його перебування у стаціонарі є невід’ємною частиною
програми Fast Track Surgery (FTS). Її принципи були розроблені і вперше представлені датськими дослідниками
H. Kehlet і I. Dahl [2]. Відомо, що біль як у ранньому, так і в
пізньому післяопераційних періодах є провідним чинником, що може негативно позначитись на результатах хірургічного втручання, а також впливати на якість життя
пацієнта та подовжувати термін його перебування у стаціонарі. Контроль болю на всіх етапах лікування хірургічного пацієнта є одним з основних завдань кооперації
медичної бригади (хірурга, анестезіолога, медичних сестер). Розроблена H. Kehlet концепція швидкого відновлення хворого після оперативного втручання передбачала мінімізацію стресової відповіді його організму на всіх
етапах перебування у стаціонарі (передопераційному, інтраопераційному, післяопераційному) та після виписки.
Основною метою програми FTS є позитивний вплив на
три ключові речі, що перешкоджають швидкому відновленню організму пацієнта: постійну необхідність парентерального знеболювання; дисфункцію травної системи
(як реакцію на оперативне втручання і як побічний ефект
медикаментозної терапії); довготривалу іммобілізацію як
результат післяопераційного болю [3]. Шляхами подолання зазначених негативних наслідків хірургічного втручання H. Kehlet [2, 4] вважав: модифіковану передопераційну
підготовку, зменшення хірургічної травми під час операції (мініінвазивне втручання – це менша хірургічна травма, а отже, менша больова імпульсація в ранньому післяопераційному періоді), подолання інсулінорезистентності в ранньому післяопераційному періоді, ММА, яка передбачає застосування різних технік аналгезії та різних
груп лікарських препаратів – парацетамол (інфулган) +
опіоїди + нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП)
+ реґіонарна анестезія (лонгокаїн) + ад’юванти (габаноїди, антидепресанти, Į –адреноміметики, кетамін тощо),
попередження інтраопераційної гіпотермії, оптимізація
перед– та інтраопераційної інфузії, передопераційна вуглеводна дієта, раннє оральне харчування.
Основною складовою ММА є одночасне призначення
двох і більше аналгетиків і/або використання декількох
методів знеболювання, які мають різні механізми дії, що
дає змогу досягти адекватної аналгезії з мінімумом побічних ефектів [5 – 7]. Додатково можуть використовуватись
такі препарати, як габапентиноїди, анестетики, що пригнічують дію N–метил–D–аспартатного (NMDA) рецептора (кетамін, мемантин, декстрометорфан, магнезія); альфа–2–адренергічні препарати (клонідин), глюкокортикоїди (дексаметазон) та інші антидепресанти, кальцитонін, нікотинова кислота [8, 9].
На кафедрі загальної хірургії принципи FTS разом з
ММА запроваджені в повсякденну роботу хірургічної клініки з 2011 р.
Мета дослідження: оцінити ефективність редукції післяопераційного болю в перші доби після хірургічного втручання у пришвидшенні післяопераційного від-
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новлення хворих та зменшенні тривалості стаціонарного лікування.
Матеріали і методи дослідження
З вересня 2011 по травень 2019 р. нами виконано 569
планових оперативних втручань (рис. 1) з використанням принципів FTS, у тому числі із застосуванням ММА
(див. таблицю).
Усі оперативні втручання були виконані лапароскопічним шляхом. Хворим проводили премедикацію без
використання опіоїдів. Крім того, обов’язковою була попереджувальна або доопераційна (preemptive) аналгезія.
Схеми ММА відрізнялись тільки виконанням/невиконанням епідуральної анестезії (ЕПА). Останню використовували при виконанні баріатричних втручань і операцій на
товстій кишці. При виконанні холецистектомії та герніопластики ми не вбачали за потрібне використання ЕПА
через співвідношення користь/ризик, адже дані оперативні втручання не асоціюються з порушенням цілісності травного каналу і довготривалим післяопераційним
парезом кишечника.
Схема ММА для лапароскопічної холецистектомії та
лапароскопічної герніопластики.
Попереджувальна (preemptive) анестезія. Премедикація
без використання опіоїдів, оскільки останні мають низку
негативних ефектів, що впливають на швидкість відновлення пацієнтів у післяопераційному періоді, а саме: депресія дихальної системи, нудота, нерідко блювання, пригнічення рухальної активності травного каналу, імуносупресія, затримка сечовиділення [7, 10]. Використовували
ацетамінофен (інфулган) 1000 мг внутрішньовенно за 30
хв до операції протягом 15 хв.
Інфільтрація місць, де будуть розташовані троакари,
розчином місцевого анестетика до передочеревинної жирової клітковини. Це простий та безпечний спосіб місцевого знеболювання. Але тривалість місцевого знеболювання обмежується тривалістю дії анестетика. Тому перевагу
необхідно віддавати місцевим анестетикам подовженої
дії [11, 12]. Ми використовуємо 0,25% розчин бупівакаїну
(лонгокаїну). Аналгетичний місцевий ефект у такому ра-

Рис. 1.
Розподіл планових оперативних втручань.
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ˁ̵̖̥̌ʺʺʤ̶̨̨̨̪̖̬̞̪̖̬̞̜̦̥̱̪̖̬̞̞̏̌̔
ʫ̛̯̪̖̖̦̦͕̯̬̣̞̭̯̌̏̏̔́̏̌̽
ʿ̬̖̪̬̯̌̌
ʪ̵̨̱̦̦͕̹̣̖̖̦̦̏̌́́̏̏̔́̚
ʪ̶̨̨̪̖̬̞̟̌;̨̪̪̖̬̖̙̱̣̦̦̖̭̯̖̞̔̏̌̽̌̌́̚Ϳ
ʯ̌ϲͲϭϮ̶̨̡̨̨̨̨̛̯̖̯̖̬̞̖̪̞̱̬̣̦̪̬̭̯̬̱̦̬̞̦̞̐̔̌̌́̔̌̽̐̌̏̚˃yͲ˃y/ ̨̌̍˃y/Ͳ˃y//
ʤ̨̯̬̪̞̦
Ϭ͕ϱͲϭ͕Ϭ̥̏ͬ
ʯ̌ϯϬͲϰϱ̵̏
ʪ̨̞̥̖̬̣̔
ϭ͕Ϭ̥̏ͬ
ʤ̶̴̨̖̯̥̞̦̖̦̌;̴̞̦̱̣̦̐̌Ϳ
ϭϬϬϬ̨̨̥̪̬̯̥̐̏ͬ̏́̐ϭϱ̵̏
ʯ̌ϮϬ̵̶̵̨̞̦̯̱̞̟̯̬̖̟̏̔̍̌̌
ʪ̡̨̖̭̥̖̯̦̌̌̚
ϭϲ̥̐̏ͬ̏
ʿ̶̵̨̨̨̞̭̣̞̦̯̱̞̟̟̯̬̖̟̪̖̬̹́̍̌̌̔̐
ϭϬʹϯϬ̥̣
Ϭ͕Ϯϱй̸̨̡̛̬̦̱̪̞̟̦̱̍̏̌̌̚;̨̨̡̣̦̟̦̱̐̌Ϳ
̨̬̬̞̱̚̚
ʺ̶̴̶̞̭̖̞̦̞̣̯̬̞̜̦̦̖̭̯̖̞̏̌̽̌̌̌́̚
ʿ̸̶̨̞̭̪̖̬̞̟̔̌̌
̨̨̡̨̪̬̯̥̦̬̱́̐̌̚
ˁ̴̨̖̣̱̬̦̏̌
ʳ̶̨̦̣̞̜̦͕̐̌́ϭ̵̣ͬ̏
̌̚ϮϬͲϯϬ̵̶̶̨̡̨̞̦̪̖̬̞̟̏̔́̌
ʤ̶̴̨̖̯̥̞̦̖̦̌;̴̞̦̱̣̦̐̌Ϳ
ϭϬϬϬ̥̐̏ͬ̏
ʿ̶̨̞̭̣̪̖̬̞̟́̌
ϭʹϯͲ̨̯́̔̍̌
ʤ̶̴̨̖̯̥̞̦̖̦̌;̴̞̦̱̣̦̐̌Ϳ
ϭϬϬϬ̥̐̏ͬ̏ϰ̨̛̬̦̱̌̌̔̍̚
ϭʹϯͲ̨̯́̔̍̌
ʪ̴̡̨̨̖̭̖̯̪̬̖̦
ϱϬ̨̛̥̪̯̬̖̐̏ͬ̏̌̍̚
ϱ̞̔̍
ʪ̴̡̨̡̛̣̖̦̌
ϱϬʹ ϭϬϬ̨̡̨̥̬̦̱̬̖̯̣̦̐̌̌̔̍̌̽̚
ϭͲϯͲ̨̯́̔̍̌
Ϭ͕Ϯϱй̸̨̡̛̬̦̱̪̞̟̦̱̍̏̌̌̚
ϴ̥̣ϲͲϴ̨̬̞̦̱̌̏̌̔̍̏̚ʧʪʶ
ϭͲϮͲ̨̐̌̔̍̌
ʻ̴̣̱̞̦̌̍
ϭϬͲϮϬ̥̐̏ͬ̏
;̡̨̨̡̛̛̺̞̣̥̭̱̞̦̯̖̦̭̦̞̭̯́̍̽̌̿̏̏̽Ϳ
ʿ̡̛̬̥̞̯̌͘ ʦ̥ͬʹ̨̨̨̦̱̬̯̬̞̹̦̥͕̏̽͛́̏̏ͬ̏̚ʹ̨̨̦̱̯̬̞̹̦̖̦̦͕̏̽̏ʧʪʶʹ ̸̶̶̨̨̡̨̛̛̬̦̦̪̱̭̯̥̦̖̦̯̬̞̐̌̔̌̌́
зі триває 3 – 8 год, що в 2 – 3 рази довше, ніж тривалість
місцевого ефекту лідокаїну, і в 6 – 12 разів довше, ніж тривалість місцевого ефекту новокаїну [13].
Введення розчину дексаметазону 16 мг внутрішньовенно за 20 хв до інтубації. Глюкокортикоїди, окрім зменшення проявів стресової відповіді організму на операційну травму [4, 14], мають антиеметичну дію, зменшують больову імпульсацію в післяопераційному періоді. Можуть
незначно й короткочасно підвищувати рівень глюкози
в крові [14].
Інтраопераційний етап. Використання севофлурана
для підтримки анестезії.
Введення ацетамінофену (iнфулгану) внутрішньовенно за 20 – 30 хв до закінчення анестезії. Ацетамінофен
(iнфулган) блокує циклооксигенази (ЦОГ) 2 та 3 тільки
в центральній нервовій системі, викликаючи зменшення
болю. Використання ацетамінофену (інфулгану) в тера-

певтичних дозах (1000 мг 4 рази на добу) не має гепатотоксичного впливу [15, 16].
Післяопераційний період. У післяопераційному періоді
знеболювання виконуємо планово. Для цього використовуємо комбінацію: ацетамінофен (інфулган) 1000 мг 4 рази на добу + НПЗП парентерально та ректально (дескетопрофен та диклофенак) разом з блокаторами протонної помпи. НПЗП, окрім зменшення болю, мають виражений протизапальний ефект. Використовуємо їх короткочасно, тому вони не викликають побічної дії, характерної
для довготривалого використання (тромбоцитопенії).
Блокатори протонної помпи зменшують подразнюючу
дію на слизову оболонку травного каналу [16].
При високому рівні болю використовували опіоїдний
аналгетик налбуфін (агоніст–антагоніст опіатних рецепторів) у дозі 10 – 20 мг внутрішньовенно.
У схемі ММА для лапароскопічних баріатричних втручань та резекцій товстої кишки обов’язковою була комбінація з ЕПА, яку виконували напередодні оперативного
втручання. Даний метод знеболювання використовувався нами на всіх етапах перебування хворого в стаціонарі (попереджувальна, інтра – та післяопераційна аналгезія). Окрім відчутного протибольового ефекту, катетеризація епідурального простору з наступним введенням анестетика сприяє швидкому відновленню рухальної функції травного каналу.
Для контролю рівня больової імпульсації в післяопераційному періоді ми використовували класичну візуально–аналогову шкалу (ВАШ) в перші 3 доби після операції.

Рис. 2.
Показники больової імпульсації в ранньому післяопераційному
періоді після різних оперативних втручань
(ЛХЕ – лапароскопічна холецистектомія,
ЛГП – лапароскопічна герніопластика,
ЛБВ – лапароскопічні баріатричні втручання,
ЛОТК – лапароскопічні операції на товстій кишці).

Результати
Для кожної групи пацієнтів (у залежності від виду оперативного втручання) визначали показники больової імпульсації за ВАШ (рис. 2) та середню тривалість стаціонарного лікування.
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Проаналізувавши вираженість больової імпульсації після лапароскопічної холецистектомії, зафіксували на 1–шу
добу рівень болю за ВАШ 2,87 ± 0,74, на 2–гу добу – 2,01 ±
0,50 (p < 0,001). Середня тривалість перебування у стаціонарі становила 1,72 доби.
Для лапароскопічної герніопластики зазначені показники були такими: 3,44 ± 0,67, 2,06 ± 0,51 (p < 0,001) та
1,43 доби відповідно. Ми вважаємо, що вищий рівень болю після лапароскопічної герніопластики обумовлений
больовими відчуттями в місцях фіксації сітчастого протеза скобками до передньої черевної стінки.
Аналізом інтенсивності болю після лапароскопічних
баріатричних втручань та лапароскопічних втручань на
товстій кишці виявлено сильнішу больову імпульсацію,
ніж після лапароскопічної холецистектомії та лапароскопічної герніопластики, а саме: на 1–шу добу після баріатричних операцій рівень болю за ВАШ становив 4,24 ±
0,75, після операцій на товстій кишці – 4,39 ± 0,84, на 2–гу
добу він зменшився до 3,48 ± 0,57 (p < 0,001) та 3,48 ± 0,77
(p < 0,001), на 3–тю добу – до 2,79 ± 0,67 (p < 0,001) та 2,84
± 0,69 (p < 0,001) відповідно. Отримані результати вказують на те, що рівень больової імпульсації після даних видів оперативних втручань майже ідентичний, але на 1–шу
добу він перевищує рівень больової імпульсації після лапароскопічної холецистектомії та лапароскопічної герніопластики майже в 2 рази, що пов’язано з більш масивною операційною травмою. Втім, спостерігалася тенденція до зменшення рівня больової імпульсації за ВАШ протягом періоду перебування хворих у стаціонарі як після
баріатричних втручань, так і після лапароскопічних втручань на товстій кишці. Середня тривалість перебування
хворих у стаціонарі після баріатричних операцій становила (4,99 ± 0,45) доби, після лапароскопічних втручань
та товстій кишці – (4,10 ± 0,60) доби.
Обговорення
Отримані нами дані вказують на те, що у разі використання ММА хворі суб’єктивно оцінювали біль в ранньому післяопераційному періоді як легкий та помірний.
Безумовно, водночас з ММА на рівень больової імпульсації впливає і фактор мінімізації операційної травми, а отже, й операційного стресу завдяки використанню сучасних мініінвазивних оперативних методик.
Ацетамінофен (інфулган) як базовий компонент ММА
насправді значно зменшує рівень больової імпульсації після операції. Якщо ацетамінофен використовувати в терапевтичних дозах, його побічна дія (нудота, блювання, ураження печінки) проявляється у поодиноких хворих [10,
14]. C. Ong і співавтори на основі вивчення результатів 21
клінічного дослідження виявили, що комбінація ацетамінофену (інфулгану) з НПЗП ефективно знижувала рівень
больової імпульсації на 84 та 64% порівняно з окремим їх
використанням [16]. Існує думка, що НПЗП можуть підвищувати рівень неспроможності кишкових або шлункових
анастомозів [15]. Останні мета–аналізи шести рандомізованих контрольованих досліджень підтвердили підви-
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щений ризик даного ускладнення, однак він був незначущим: відношення шансів за методом Пето (Peto odds ratio
– POR) 2,16; 95% довірчий інтервал 0,85–5,53; p = 0,11 [11].
Використання ЕПА в комплексі ММА не тільки сприяє адекватному знеболюванню після операції, а й прискорює відновлення функції травного каналу, зменшує
стресову відповідь організму пацієнта та інсулінорезистентність, частоту ускладнень з боку дихальної та серцево–судинної систем [12]. Ми вважаємо за доцільне використовувати ЕПА тільки тоді, коли передбачається втручання на шлунку або тонкій чи товстій кишці.
Висновки
1. ММА є однією з ключових ланок програми FTS.
Ефективність зменшення ПБ у перші доби після хірургічного втручання прямо впливає на швидкість відновлення організму пацієнта та тривалість стаціонарного лікування. Адже пацієнт, який не має больової імпульсації,
здатний до швидкої активізації, що позитивно впливає на
його психологічний стан. Ще одним важливим ефектом
ММА можна вважати відмову від використання наркотичних аналгетиків у періопераційному періоді.
2. Профілактику ПБ слід починати ще до операції з уведення ацетамінофену (інфулгану), за необхідності виконувати катетеризацію епідурального простору, застосовувати місцеву інфільтраційну анестезію майбутніх місць
інсерції троакарів пролонгованими місцевими анестетиками (0,5% розчин лонгокаїну). В післяопераційному періоді ефективною є комбінація ацетамінофену (інфулгану) та НПЗП, яку призначають планово, а не на вимогу хворого. За високого рівня болю доречно використовувати опіоїди.
3. FTS уже на рівні доказової медицини показала свою
ефективність. Розроблено протоколи прискореного відновлення після операцій (Enhanced Recovery after Surgery
– ERAS), які включають у себе й ММА, для різних типів хірургічних втручань. Безумовно, їх імплементація в практичну діяльність є складною справою, адже потребує консолідованої роботи всього медичного персоналу, що бере
участь у лікуванні хворого (хірургів, анестезіологів, лікарів інтенсивної терапії, середнього медичного персоналу). Швидке відновлення після операцій позитивно впливає на якість лікування та дає змогу економити кошти на
перебування хворого у стаціонарі.
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