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Predgovor
Doktorska disertacija obravnava področje lajšanja porodne bolečine z remifentanilom s
poudarkom na analizi hipotetične koncentracije zdravila na mestu delovanja. Slednje
predstavlja nadgradnjo magistrskega dela iz leta 2010, v katerem smo s klinično raziskavo
ovrednotili poseben način odmerjanja zdravila. Takrat smo si zamislili prilagojeni, od
porodnice vodeni način odmerjanja remifentanila, ki naj bi omogočal enostavnejše in
prilagodljivejše samoodmerjanje zdravila za lajšanje porodne bolečine. Med klinično
raziskavo smo izračunavali tudi hipotetično koncentracijo remifentanila na mestu
delovanja med lajšanjem porodne bolečine in pridobili nekatere druge podatke, ki pa jih v
takratni nalogi nismo analizirali.
Mesto delovanja oz. tarčni organ za remifentanil so možgani. Dejanske koncentracije
zdravila v možganih klinično ne moremo meriti, zato so bili razviti modeli, ki na podlagi
farmakokinetike napovedujejo koncentracijo zdravila v plazmi, s pomočjo analize
farmakodinamičnega učinka pa lahko predvidevajo tudi koncentracijo v tarčnem organu.
V naslovu naloge smo ob izbiri teme za doktorat sicer nekoliko ponesrečeno uporabili izraz
»tarčna« koncentracija, kar je bilo v osnovi zamišljeno kot »koncentracija v tarčnem
organu«. V nadaljevanju smo v izogib možni napačni razlagi, da bi šlo za »ciljno«
koncentracijo – torej za koncentracijo, ki jo v nekem trenutku želimo doseči v tarčnem
organu, v besedilu uporabljali izraz »koncentracija remifentanila na mestu delovanja«, kar
je tudi ustreznejši prevod angleškega izraza »effect-site remifentanil concentration«, ki se
je v zadnjih letih uveljavil pri številnih avtorjih.
Delo je bilo opravljeno na Oddelku za anestezijo in v porodni sobi Oddelka za
ginekologijo in porodništvo Splošne bolnišnice Celje pod mentorstvom prof. dr. Mirta
Kamenika, dr. med..
S področja lajšanja porodne bolečine z remifentanilom smo objavili dva prispevka v
strokovni literaturi. Članka sta priložena k nalogi.
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Izvleček
Uvod: Za sistemsko lajšanje porodne bolečine se uporabljajo tudi opioidni analgetiki. V
zadnjih letih se je uveljavil predvsem remifentanil, ki spada med kratko delujoče opioidne
analgetike. Predstavlja alternativo področnim tehnikam zlasti v primerih, kadar so le-te
kontraindicirane, težko izvedljive, nedostopne ali si jih porodnica ne želi.
Za lajšanje porodne bolečine z remifentanilom navadno uporabljamo tehniko od porodnice
vodene analgezije (PCA = angl. patient-controlled analgesia), kjer si porodnica sama
sproži odmerek zdravila ob začetku popadka. Zaradi specifičnih farmakokinetičnih in
farmakodinamičnih lastnosti zdravila sta učinkovitost in varnost pri lajšanju porodne
bolečine v največji meri odvisna od odmerjanja, ki pa ga je potrebno nenehno prilagajati
glede na stranske učinke in analgetični učinek.
Z matematičnimi modeli lahko izračunamo hipotetično koncentracijo remifentanila na
mestu delovanja (KRMD) v tarčnem organu (v možganih), kar naj bi najbolje
napovedovalo njegov dejanski učinek. Uporabljamo triprostorni farmakokinetični model za
predvidevanje koncentracije v plazmi, kateremu je dodan še prostor za mesto delovanja (na
podlagi farmakodinamičnega modela izračunana hipotetična koncentracija v možganih), ki
ga je za remifentanil razvil Minto s sodelavci.
Da bi izboljšali učinkovitost lajšanja porodne bolečine, povečali zadovoljstvo porodnic in
olajšali prilagajanje odmerkov remifentanila na zahtevo porodnice, smo si pred leti
zamislili prilagojen način odmerjanja, ki smo ga predstavili v prejšnji klinični raziskavi iz
leta 2010. Takrat smo izdelali računalniško vodeno infuzijsko črpalko, ki je omogočala
odmerjanje remifentanila na klasični in prilagojeni način ter shranjevanje podatkov za
kasnejšo obdelavo. Poleg omenjenih funkcij je program omogočal tudi sprotno
izračunavanje in prikaz trenutne hipotetične koncentracije remifentanila v plazmi ter
KRMD v realnem času. Do sedaj še ni bilo objavljenih prispevkov, ki bi obravnavali
analizo KRMD pri resničnih primerih PCA z remifentanilom za lajšanje porodne bolečine.
Cilji: Z raziskavo smo želeli potrditi naslednje hipoteze:
1. Najnižja KRMD pred odmerkom (C1) in ocena bolečine ob popadku izkazujeta
negativno povezanost.
2. Najvišja KRMD po odmerku (C2) in ocena bolečine ob popadku izkazujeta negativno
povezanost.
3. Relativna razlika med najnižjo in najvišjo KRMD pri posameznem odmerku (Cd = (C2 C1) / C1) in ocena bolečine ob popadku izkazujeta negativno povezanost.
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Druga cilja raziskave sta bila predstavitev splošnih značilnosti, časovnega poteka in opisna
analiza KRMD v celotnem času poroda ter analiza vrednosti KRMD ob trenutku rojstva
novorojenčkov (pri spontanih vaginalnih porodih) in morebitne povezanosti z njihovimi
ocenami po Apgarjevi.
Metode: Izdelali smo retrospektivno analizo KRMD pri porodnicah, ki so sodelovale v
navzkrižnem kliničnem preizkusu od januarja do junija 2010. Za predstavitev smo
uporabili opisno statistiko in grafični prikaz v relativnem času. Analizo povezanosti med
oceno bolečine (od 0 do 100 po lestvici VAS - angl. visual analogue scale) med
posameznim popadkom in izračunano najnižjo ter najvišjo KRMD in njuno relativno
razliko smo izvedli z linearnim mešanim modelom. Povezanost med vrednostjo KRMD ob
trenutku rojstva pri spontanih vaginalnih porodih in oceno stanja novorojenčkov po
Apgarjevi smo ovrednotili s Kendallovim testom korelacije.
Rezultati: V raziskavo smo vključili 23 porodnic z nekompliciranimi enoplodnimi
nosečnostmi. Najvišje vrednosti KRMD med analiziranimi porodi so bile dosežene v tretji
četrtini poroda (povprečje 5,5 ng/ml, maksimum 15,8 ng/ml). Povprečna vrednost KRMD
ob času spontanega vaginalnega poroda (n = 14) je bila 2,52 ng/ml, mediana 1,32, QR
0,95–4,28 ter razpon 0,65–6,88 ng/ml, povezanosti z ocenami po Apgarjevi nismo potrdili.
Statistično značilna je bila negativna povezanost med najnižjo KRMD (pred popadkom) in
oceno bolečine (-3,9; 95% IZ: -5,16 do -2,61; P < 0,01), medtem ko povezanosti z najvišjo
KRMD po popadku in relativno razliko v KRMD z oceno bolečine nismo potrdili.
Zaključki: Najnižja vrednost KRMD (rezidualna vrednost) pred popadkom ima
napovedno vrednost za bolečino ob popadku. Sprotno izračunavanje vrednosti KRMD bi
bilo lahko klinično uporabno pri lajšanju porodne bolečine z remifentanilom. Za potrditev
rezultatov, pridobljenih v tej študiji, bi bilo potrebno razviti farmakokinetični model, ki bi
bil optimiziran za porodnice.
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Abstract
Introduction: Opioid analgesics, among other drugs, are being used for systemic pain
relief in labour, especially the short-acting opioid, remifentanil. Such drugs have been
recognised as a valuable alternative in cases when regional techniques are contraindicated,
difficult to perform, unavailable, or even undesired by parturients.
Remifentanil is delivered intravenously, usually by patient-controlled analgesia (PCA)
infusion pumps, with boluses delivered upon parturient request (pressing a button at the
beginning of a uterine contraction). Due to the specific pharmacological properties of the
drug, it is necessary to constantly and carefully monitor parturients and foetuses, as well as
frequently adjust and fine-tune bolus doses in order to provide sufficient analgesia and
avoid possible serious side effects.
Using mathematical pharmacokinetic/pharmacodynamic models, the hypothetical effectsite remifentanil concentration (ESRC) in the brain can be calculated and could be used to
predict its effects. In anaesthesia the Minto's three-compartment model for predicting
plasma remifentanil concentration is widely used. An additional compartment may be
added to the model to calculate the ESRC.
To improve the analgesic efficiency and satisfaction during treatment with remifentanil and
to make dosing with the drug on parturient request easier, we invented a modified dosing
regimen that was described and analysed in our previous clinical trial in 2010. We designed
a computer-controlled infusion pump that was able to deliver remifentanil according to our
study protocol, and which also recorded and stored various data for further analysis.
Furthermore, the computer calculated and displayed hypothetical plasma and ESRC in real
time. To date, there have been no analyses of ESRC in PCA for labour reported.
Study goal: We proposed the following hypotheses:
1. There is a negative association between the lowest ESRC before bolus
administration (C1) and pain during uterine contraction.
2. There is a negative association between the highest ESRC after bolus
administration (C2) and pain during uterine contraction.
3. There is a negative association between the relative difference between the lowest
and the highest ESRC (Cd = (C2 - C1) / C1) and pain during uterine contraction.
Secondary goals of this retrospective study were to explore ESRC in PCA for labour, and
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to analyse its value at childbirth and examine a possible association with neonatal Apgar
scores.
Methods: A historical cohort study was performed on data from our previous prospective,
cross-over trial between January 2010 and July 2010. To provide an overview of the values
of ESRC throughout labour in our cases, we processed all recordings on a relative time
scale. A linear mixed-effects model was used to test association between pain score (0 to
100 on visual analogue scale) and the lowest/highest ESRC, and their relative difference
for every single contraction. We performed a descriptive analysis of the ESRC at childbirth
in cases that terminated with spontaneous vaginal delivery. Kendall’s correlation test with
the corresponding neonatal Apgar scores was performed.
Results: A series of 23 parturients with uncomplicated singleton pregnancies were
included. On average, ESRC was highest during the third quarter throughout our
recordings (5.5 ng/ml; maximum 15.8 ng/ml). The mean (median) {IQR} [range] at
spontaneous vaginal delivery (n = 14) was 2.52 (1.32) {0.95–4.28} [0.65–6.88] ng/ml, and
no correlation was confirmed. A negative association between ESRC before bolus
administration and pain score was observed (-3.9, 95% CI -5.16 to -2.61, P < 0.01), while
there was no association with the highest ESRC and the relative difference in ESRC after
bolus administration.
Conclusions: The residual value of hypothetical ESRC before uterine contraction, at the
beginning of bolus administration, predicted lower pain scores. Monitoring ESRC may be
potentially useful when remifentanil is administered for labour analgesia. However, our
results should be confirmed with a pharmacokinetic model optimized for pregnant patients.
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Seznam uporabljenih kratic in okrajšav
angl. – angleško,
ACTH – adrenokotikotropni hormon,
ASA – ameriško združenje anesteziologov (American Society of Anesthesiologists),
c-AMP – ciklični adenozin monofosfat,
CTG – kardiotokogram,
DNK – deoksiribonukleinska kislina,
EKG – elektrokardiogram,
FK/FD – farmakokinetični/farmakodinamični,
ITM – indeks telesne mase (angl. body mass index - BMI),
KRMD – koncentracija remifentanila na mestu delovanja – hipotetična koncentracija v
možganih izračunana s pomočjo FK/FD modela,
LBM – pusta telesna masa (angl. lean body mass),
m. k. – maščobne kisline,
mm Hg – milimetri živega srebra,
PCA – od pacienta vodena analgezija (angl. patient-controlled analgesia),
PCEA – od pacienta vodena epiduralna analgezija (angl. patient-controlled epidural
analgesia),
prilag. – prilagojeni,
PS – porodna soba,
sod. – sodelavci,
SpO2 – nasičenost arterijske krvi s kisikom,
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TCI – infuzija za doseganje ciljne koncentracije učinkovine v tarčnem organu (angl.
target-controlled infusion),
TENS – transkutana elektrostimulacija (angl. transcutaneous electrical nerve stimulation),
VAS – vizualna analogna lestvica oz. skala (angl. viasual analogue scale),
α-MSH – α-melanocite stimulirajoči hormon.
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Uvod

Porodna bolečina
Porodna bolečina je po navajanju številnih žensk ena izmed najhujših bolečin, ki so jih
doživele. Skozi stoletja je bila nekako zapostavljena, saj naj bi bila ta bolečina povsem
naravna, samoumevna, “fiziološka”. V Bibliji je tudi zapisano, da naj bi bila bolečina
žensk ob rojevanju ena izmed kazni zaradi človekove grešnosti in neposlušnosti (»Zares,
mnogo boš trpela v svoji nosečnosti in v bolečinah boš rojevala otroke...«).
Vsaka bolečina, še posebej pa bolečina ob porodu, je kompleksno doživljanje, na katerega
imajo velik vpliv psihološki, osebnostni, telesni, socialni, kulturološki in religiozni
dejavniki ter tudi dejavniki iz okolja (porodnišnica, osebje, prisotnost partnerja in odnos do
njega…). Porodno bolečino spremljata strah pred bolečino sámo in tesnoba zaradi izgube
nadzora ter občutka nemoči med potekom poroda (1).
To so glavni razlogi, zaradi katerih je porodno bolečino težko meriti, opredeljevati,
primerjati in nenazadnje tudi učinkovito lajšati.
Farmakološko zdravljenje porodne bolečine se je začelo sredi 19. stoletja, vendar je
uporaba sredstev za lajšanje bolečine napredovala le počasi. Večina žensk in njihovih
zdravnikov je bila namreč prepričana, da je porodna bolečina naravna in je nujna
spremljevalka rojevanja. Dilema pa se žal nadaljuje tudi v sedanjosti, ko mnogo ljudi še
vedno nasprotuje uporabi zdravil za lajšanje porodne bolečine, saj naj bi bila nepotrebna,
nenaravna in celo škodljiva. Tako pogosto obravnavamo porodnice drugače kot bolnike, ki
trpijo zaradi drugih bolečin. American College of Obstetricians and Gynecologists
(ACOG) je obsodil uporabo dvojnih meril pri obravnavi porodne bolečine in postavil
stališče, da je nedopustno opustiti lajšanje hude bolečine, kjer ga je možno zagotoviti varno
in pod zdravniškim nadzorom. Združenje je zagovornik ideje, da je že samo želja
porodnice zadostna indikacija za lajšanje porodne bolečine (2).

Fiziologija porodne bolečine
Porodna bolečina je posledica več dejavnikov. Najpomembnejši so: pomanjkanje kisika v
mišicah, odpiranje materničnega ustja (distenzija) in pritisk ploda na okolna tkiva (3).
Tekom poroda izvira bolečina iz različnih tkiv in organov ter se zaradi tega po značaju in
intenziteti spreminja. Tako lahko ločeno obravnavamo bolečino, ki spremlja posamezne
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faze poroda:
Prva porodna doba – med prvo porodno dobo se bolečina pojavlja ob popadkih. Gre za
visceralno bolečino, ki je po svoji naravi podobna krčem. Nastane zaradi natezanja
mehanoreceptorjev v maternici in materničnem vratu ter zaradi ishemije tkiva v tem
področju. Bolečinski dražljaji se prevajajo po Aδ in C vlaknih ter vstopajo preko
celiakalnih pleksusov v hrbtenjačo na nivojih od Th10 do L1. Bolečina se lahko projicira
tudi v področje spodnje trebušne stene, lumbosakralno, glutealno in v stegna (2, 4).
Z napredovanjem poroda proti koncu prve dobe (odprtost ustja 7 do 10 cm) se spremeni
karakter bolečine – v ospredje začne prihajati somatska bolečina zaradi distenzije vagine.
Druga porodna doba – v tej dobi začne postopoma prevladovati somatska bolečina zaradi
bolečega raztezanja vagine, perineja, medeničnega dna in natega pelvičnih vezi. Bolečinski
signal se prenaša po treh sakralnih živčnih koreninah: S2, S3 in S4, ki sestavljajo
pudendalni živec. Področje vagine in perineja oživčujejo tudi veje ilioingvinalnega in
genitofemoralnega živca ter dolgega kožnega stegenskega živca. Bolečina v tej dobi je
praviloma močnejša, ker sta prisotni tako visceralna kot somatska komponenta. Poleg tega
se ob napredovanju ploda zaradi pritiska na rektum pojavi tudi neprijeten občutek tiščanja
na blato (2, 4).
Tretja porodna doba – traja od rojstva ploda do iztisa posteljice in plodovih ovojev.
Bolečine v tej dobi nastopijo zaradi krčenja maternice ter iztisa preostale vsebine po
porodnem kanalu in so po jakosti praktično zanemarljive v primerjavi s tistimi iz prejšnjih
dveh porodnih dob.

Negativni učinki porodne bolečine
Poleg trpljenja in čustvenih stisk povzroča bolečina med porodom številne fiziološke
spremembe pri porodnici in tudi pri plodu. Sproži se generaliziran nevroendokrini stresni
odgovor v obeh organizmih. Slika 1 kaže shemo možnih vplivov nezdravljene porodne
bolečine na plod.
Možne posledice hude porodne bolečine (2, 5):


povečana poraba kisika,



hiperventilacija, ki vodi v hipokarbijo in respiratorno alkalozo,
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zmanjšana mobilnost želodca,



povečana kislost želodčnega soka,



lipoliza,



zvišan periferni žilni upor, minutni volumen srca ter krvni tlak,



znižan placentarni pretok,



nekoordinirano krčenje maternice,



poporodne psihične posledice – posttravmatska stresna motnja, depresija.

porodna bolečina, anksioznost,
fizični napor

hiperventilacija,
hipokapnija,
resp. alkaloza

kompenz.
metabolna
acidoza

premik Hb
krivulje v
levo

zmanjšan
prenos kisika k
plodu

vazokonst.
materničnih žil

periferna
vazokonst.

↓ perfuzija
posteljice

↑ glukagon,
↑ rastni hormon,
↑ kortizol

sistemska simpatikusna
stimulacija, sproščanje
kateholaminov

↑ antidiuretični
hormon (ADH)

↓ praz. želod.
↓ peristalt. GIT
↓ pH v želodcu

slabost
in
bruhanje

nekoord.
krčenje
maternice

slabše napred.
poroda,
↑ intervencije

ketoza zaradi
stradanja

↑ delo srca,
↑ poraba O2

anaerobni
metabol.

lipoliza,
glukoneogeneza

↑ proste m. k.,
ketoza,
hiperglikemija

laktatna
acidoza

metabolna acidoza ploda,
hipoksemija ploda,
patološki CTG vzorci

Slika 1. Shematski prikaz možnih vplivov nezdravljene porodne bolečine na plod (5).

Hiperventilacija je zelo pogost spremljevalec porodne bolečine. Delni tlak CO2 v arterijski
krvi se neredko zmanjša pod 3,0 kPa in izrazita hipokapnija lahko zavira dihalni center, kar
lahko v času med popadki pripelje pri porodnici do hipoksemije, vrtoglavice in omotičnosti
ter celo izgube zavesti. Respiratorna alkaloza poslabša prenos kisika preko placente.
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Alkaloza povzroči premik disociacijske krivulje oksihemoglobina v levo, kar poveča
njegovo afiniteto za kisik in s tem otežuje sproščanje kisika za prehod v plodov krvni
obtok. Oksigenacijo ploda pri alkalozi poslabša tudi zmanjšanje pretoka krvi zaradi
zoženja žilja posteljice in maternice. Nevrohumoralni odgovor organizma na stres in
bolečino lahko prav tako negativno vpliva na pretok skozi posteljico in oksigenacijo ploda.
Omenjene spremembe navadno nimajo hujših posledic pri zdravih porodnicah z normalnim
potekom nosečnosti, pri raznih patoloških stanjih pa lahko odigrajo pomembnejšo vlogo.

Načini lajšanja porodne bolečine
Na izredno kompleksnost doživljanja porodne bolečine kaže tudi dejstvo, da so se v
zgodovini razvijali številni pristopi in tehnike za njeno lajšanje. Tehnike lajšanja porodne
bolečine lahko delimo na več načinov – npr. lokalne (področne) in sistemske pristope,
nefarmakološke in farmakološke, konvencionalne in alternativne, pa tudi na ukrepe prve,
druge in tretje stopnje pri stopenjski obravnavi porodne bolečine. Nefarmakološke načine
lajšanja porodne bolečine delimo na tehnike, ki zmanjšujejo bolečinske dražljaje, tehnike,
kjer aktiviramo periferne senzorične receptorje (teorija bolečinskih vrat) ter na tehnike, ki
krepijo zavirajoče delovanje možganov do sinaps v zadnjem rogu hrbtenjače (teorija
inhibicije) (3).
Na tem mestu bomo samo na kratko navedli različne pristope lajšanja porodne bolečine.
Večji poudarek bo namenjen uporabi opioidov, zlasti remifentanila, ter primerjavi z
lajšanjem porodne bolečine z epiduralno analgezijo.
V literaturi so opisane naslednje tehnike lajšanja porodne bolečine (po več virih):


predporodno izobraževanje porodnice,



psihoprofilaksa,



nenehna podpora in pomoč porodnici pri porodu,



tehnike sproščanja, dihanja



hipnoza,



glasbena terapija,



aromaterapija,



terapija z barvami,



vodne kopeli in porod v vodi,



masaža, dotikanje in božanje,
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gibalne vaje,



izbira najugodnejšega položaja in menjava položajev med porodom,



gretje / hlajenje,



dekompresija preko trebušne stene,



akupunktura in akupresura,



transkutana elektrostimulacija (TENS),



homeopatske tehnike in zdravila,



podkožne injekcije fiziološke raztopine v predelu križa,



področna analgezija:
o paracervikalni blok,
o blok n. pudendusa,
o nevraksialna analgezija – po katetru ali z enkratnim odmerkom,



sistemska zdravila:
o sedativi in pomirjevala,
o spazmolitiki,
o inhalacijski analgetiki / anestetiki,
o neopioidni analgetiki,
o opioidni analgetiki,
o druga zdravila (z disociativnim, amnestičnim, nevroleptičnim delovanjem).

Epiduralna analgezija
Po mnenju številnih avtorjev velja za zlati standard učinkovitega farmakološkega
zdravljenja porodne bolečine pravilno izvedena in dobro vodena analgezija po epiduralnem
katetru. Zdravila moramo vnesti v epiduralni prostor, kjer iz hrbtenjače izstopajo živčne
korenine, preko katerih sta oživčeni maternica in porodna pot. V prvi porodni dobi se
bolečinski dražljaji prevajajo po Aδ in C vlaknih in vstopajo preko celiakalnih pleksusov v
hrbtenjačo na nivojih od Th10 do L1, v drugi pa pretežno preko sakralnih korenin S2 do
S4. Na teh nivojih želimo doseči selektivni senzorični blok, medtem ko naj bi bila
motorika spodnjih okončin (korenine L2 – L5) čim manj okrnjena (4). Za ta namen so se
najbolje izkazali novejši lokalni anestetiki (levobupivakain, ropivakain) v nizkih
koncentracijah z dodatkom opioida ter uporabo črpalke, ki omogoča porodnici, da sama
dodaja odmerke ob nezadostni analgeziji (PCEA) (4, 6, 7).
Leta 2008 je bila objavljena randomizirana, kontrolirana, dvojno slepa raziskava, kjer so
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neposredno primerjali učinek lajšanja porodne bolečine z levobupivakainom in fentanilom
po epiduralnem katetru ter remifentanilom v intravenski infuziji z uporabo PCA črpalke pri
45 porodnicah (7). Zaključki raziskave so bili, da je epiduralna analgezija učinkovitejša za
lajšanje bolečine, da ima manj neželenih učinkov (depresija dihanja, sedacija, do neke
mere tudi slabost in bruhanje). Porodnice, ki so za lajšanje bolečine prejemale remifentanil,
so učinkovitost analgezije in zadovoljstvo ocenjevale primerljivo s tistimi, ki so dobile
epiduralno analgezijo, čeprav so ocenjevale bolečino po lestvici VAS precej višje. Tudi
odstotek tistih, ki so želele nadaljevati z začetnim režimom analgezije do konca poroda, je
bil podoben v obeh skupinah. Predpostavljali so, da se zaradi sedativnega in evforičnega
delovanja opioida ter občutka »nagrajevanja« poviša toleranca za bolečino.
Epiduralna analgezija je vsekakor invazivnejša metoda za lajšanje porodne bolečine od
intravenske infuzije opioida, je pa res, da navadno potem ne zahteva tako strogega nadzora
porodnice med izvajanjem analgezije in dodajanja kisika po obrazni maski.
Žal ima tudi epiduralna analgezija številne omejitve in zadržke, zaradi katerih je ne
moremo vedno uporabljati, zato so dobrodošle učinkovite alternative. Te bi po mnenju
nekaterih avtorjev morale biti dostopne v vsakem centru, ki se ukvarja lajšanjem bolečine
pri porodu. Kot najprimernejšo zagovarjajo uporabo remifentanila (8).
Avtorji navajajo naslednje kontraindikacije za epiduralno analgezijo (4, 9):


nestrinjanje porodnice,



nezmožnost sodelovanja porodnice pri posegu,



povišan znotrajlobanjski tlak,



motnje strjevanja krvi (koagulopatija, trombocitopenija),



lokalno ali sistemsko vnetno dogajanje,



nevrološka in ortopedska obolenja,



hipovolemija,



neizkušeno osebje ali neprimerna medicinska oprema.

Stranski učinki in zapleti epiduralne analgezije so naslednji:


hipotenzija zaradi vazodilatacije,



predrtje dure in postpunkcijski glavobol,



visok spinalni blok / totalna spinalna anestezija,



neuspeh pri uvajanju katetra v epiduralni prostor,



nezadostna analgezija,
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povišana telesna temperatura,



bolečina na mestu vboda,



poškodba živcev (nateg, kompresija, direktna poškodba),



disfunkcija sečnega mehurja,



srbečica kože (sočasna uporaba opioidov),



nastanek epiduralnega hematoma ali abscesa (možnost paraplegije),



prehod lokalnega anestetika v krvni obtok (sistemska toksičnost),



alergične reakcije na lokalne anestetike,



vpliv na plod (zaradi hipotenzije, hiperaktivnosti maternice, povišanja tonusa
maternice),



vpliv na potek in dokončanje poroda.

Opioidi
Beseda opij izvira iz grščine (opos) in pomeni sok, saj so ga pridobivali iz soka nezrelih
makovih cvetov (Papaver somniferum) in vsebuje preko 20 različnih alkaloidov. Opiati so
učinkovine, ki izhajajo neposredno iz opija in so lahko naravnega ali polsintetskega izvora,
izraz opioid pa se uporablja za vse snovi, ki so po svojem učinku in lastnostih podobni
opiatom.
Prvi pisni dokazi o uporabi opija segajo v tretje stoletje pred našim štetjem. Leta 1806 so iz
opija prvič izolirali čisto snov, ki so jo poimenovali morfij po grškem bogu sanj. Tako je od
sredine 19. stoletja v medicinski uporabi začela prevladovati uporaba čistih alkaloidov
opija namesto neprečiščenih ekstraktov (10).
Opioide delimo po izvoru na:
endogene peptide
endorfini
enkefalini
dinorfini
endomorfini
naravne
fenantreni (morfij, kodein)
benzilizokinolini (papaverin)
tebain
polsintetične
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derivati morfija (heroin, dihidromorfoni/morfinoni)
derivati tebaina (npr. etorfin, buprenorfin, oksikodon)
sintetične
morfinska skupina (npr. levorfanol, butorfanol)
difenilpropilamini (npr. metadon)
benzomorfani (npr. pentazocin)
fenilpiperidini (npr. petidin, fentanil, sufentanil, alfentanil, remifentanil)

Opioidni receptorji
Opioidi se vežejo na specifične receptorje v osrednjem ter perifernem živčevju in v drugih
tkivih. Glede na tip interakcije z receptorjem jih delimo na agoniste, delne agoniste,
mešane agoniste-antagoniste ter antagoniste.
Poznamo 4 glavne tipe opioidnih receptorjev: µ (s podtipi µ-1, µ-2 in µ-3), κ (3 podtipi), δ
(2 podtipa) in nociceptin/orfanin FQ receptor. Okoli 50 % aminokislinskega zaporedja je
skupnega vsem tipom receptorjev. Nekdaj poznane receptorje σ in ε so po biokemijskih
analizah DNK izločili iz osnovnih tipov (10). Farmakološke učinke vezave opioidov na
opioidne receptorje kaže tabela 1.
Tabela 1. Farmakološki učinki vezave opioidov na opioidne receptorje pri živalskih modelih (10).
učinek vezave na opioidne receptorje
receptor

agonisti

antagonisti

supraspinalna analgezija

μ, δ, κ

analgetični

brez učinka

spinalna analgezija

μ, δ, κ

analgetični

brez učinka

dihalna funkcija

μ

zmanjšana

brez učinka

gastrointestinalni trakt

μ, κ

zmanjšana mobilnost

brez učinka

vedenjske reakcije

κ

ojačane

brez učinka

hranjenje

μ, δ, κ

spodbujeno

zavrto

sedacija

μ, κ

povečana

brez učinka

diureza

κ

povečana

sproščanje prolaktina

μ

povečano

zmanjšano
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učinek vezave na opioidne receptorje
receptor

agonisti

sproščanje rastnega hormona

μ in/ali δ

povečano

acetilholin

μ

inhibiran

dopamin

δ

inhibiran

antagonisti
zmanjšano

Enkefalin, β-endorfin in dinorfin so endogeni agonisti opioidnih receptorjev δ, µ, in κ. S
kloniranjem c-DNK in določitvijo aminokislinskega zaporedja so ugotovili, da je
proopiomelanokortin skupen prekurzor za več nevropeptidov in hormonov (npr. βendorfin, metionin in levcinenkefalin, ACTH in α-MSH).
Leta 1995 so izolirali nov endogeni opioid, sestavljen iz 17 aminokislin, ki je po svoji
sekvenci podoben dinorfinu. Poimenovali so ga orfanin FQ oz. nociceptin zaradi
njegovega učinka - znižanja bolečinskega praga, kar je prav nasprotno učinkom drugih
endogenih opioidov. Na spinalnem nivoju deluje pretežno na descendentne inhibitorne
poti, na supraspinalnem pa lahko povzroča hiperalgezijo, antianalgezijo ali celo bifazično
mešano analgezijo/hiperalgezijo. Izkazalo se je, da ima ta snov drugačen vpliv na
vedenjske vzorce in modulacijo občutka bolečine kot drugi opioidni peptidi. Študije so
dajale nasprotujoče si rezultate, kar najverjetneje kaže na to, da je učinek nociceptina
odvisen od prej prisotne bolečine, vedenjskih vzorcev in/ali osebnostnih lastnosti
posameznika (10).
Opioidni receptorji imajo 7 transmembranskih domen, kar je značilno za receptorje, ki
delujejo preko G proteinov. Preko njih inhibirajo delovanje encima adenilatne ciklaze, kar
zmanjša količino c-AMP, inhibirajo pa tudi napetostno občutljive Ca2+ kanalčke. Po tej poti
stimulirajo K+ kanalčke, ki so odgovorni za vzdrževanje membranskega potenciala tako, da
spuščajo nekoliko več K+ ionov iz celice. To stabilizira celični membranski potencial, zato
je celica manj vzdražna.
Poznanih je več polimorfizmov na posameznih nukleotidih v genetskem zapisu za opioidne
receptorje. Nekateri od teh so povezani z večjo potrebo po opioidnih analgetikih za lajšanje
bolečin.
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Slika 2. Shema znotrajceličnega prenosa signala (10).

Mehanizmi opioidne analgezije
Modulacija občutka bolečine, ki jo povzročajo opioidi, je posledica njihovega delovanja na
različne tipe receptorjev v možganskih poteh za prenos in obdelavo bolečinskih signalov.
Analgetični učinek dosežejo z neposrednim zaviranjem ascendentnega prenosa
nociceptivnih informacij iz zadnjega roga hrbtenjače in z aktivacijo zank za kontrolo
bolečine, ki izhajajo iz osrednjega dela možganov skozi rostralni del ventromedialne
medule do zadnjih rogov hrbtenjače. S funkcionalnimi študijami so pokazali aktivacijo
sprednje rostralne skorje cingule, orbitofrontalne skorje in področij možganskega debla oz.
periakveduktalne sivine. Ti predeli možganov naj bi bili odgovorni tudi za analgezijo, ki jo
dosežemo

s

placebom,

najverjetneje

preko

sproščanja

endogenih

opioidov.

Imunohistokemične raziskave ter in situ hibridizacija so pokazali prisotnost opioidnih
receptorjev v različnih predelih osrednjega živčevja, med drugim v amigdali,
mezencefalični retikularni formaciji, periakveduktalni sivini in rostralni ventromedialni
meduli. Tako imajo opioidi neposredni analgetični učinek zaradi modulacije prenosa
nociceptivnih signalov, kot tudi posrednega preko descendentne inhibicijske poti.
Razporeditev opioidnih receptorjev v descendentnih poteh za kontrolo bolečine kaže
precejšnje prekrivanje med receptorji µ in κ. Interakcija med obema naj bi imela
pomembno vlogo pri modulaciji prenosa tako iz višjih centrov za bolečino kot tudi v
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samem zadnjem rogu hrbtenjače. Agonisti receptorjev µ povzročajo analgezijo, medtem ko
lahko agonisti κ receptorjev povzročijo analgezijo ali tudi antianalgezijo, saj naj bi po
učinku nasprotovali receptorjem µ v možganskem deblu.
Lokalni mehanizmi na nivoju hrbtenjače podpirajo analgetični učinek opioidov, ki delujejo
na sinapsah – lahko na pre- ali postsinaptični strani. Receptorji so v največji meri prisotni v
gelatinozni substanci, kjer povzročajo inhibicijo sproščanja substance P iz primarnih
senzoričnih nevronov.
Ključnega pomena za analgetični učinek opioidov pa je njihovo delovanje na
bulbospinalnih živčnih poteh. Kot najpomembnejše se je izkazalo osrednje jedro amigdale,
saj so na poskusnih živalih pokazali, da gredo preko njih inhibitorni vplivi tako v akutni
fazi nocicepcije (odstriženje mišjega repka) kot tudi pri induciranih poškodbah tkiva
(formalinski test).
Po mnenju nekaterih avtorjev imajo endogeni opioidi, sproščeni iz celic imunskega odziva,
ki infiltrirajo vnetno področje, tudi vlogo na perifernem nivoju zaradi vezave na opioidne
receptorje primarnih senzoričnih nevronov.
Spremembe razpoloženja in učinek nagrajevanja
Mehanizmi, preko katerih opioidi povzročajo evforijo, umirjenost in druge spremembe v
razpoloženju ter občutek nagrajevanja, niso povsem razjasnjeni. Farmakološke in
vedenjske študije kažejo na vlogo dopaminergičnih poti. Funkcionalno slikanje z magnetno
resonanco po aplikaciji morfija je pokazalo povečanje aktivnosti v »nagrajevalnih«
strukturah, kot so jedro akumbensa, sublentikularni predeli amigdale, orbitofrontalnega
korteksa in hipokampusa. Zmanjšano aktivnost je bilo moč zaznati v področjih možganske
skorje – podobno kot pri propofolu in midazolamu.
Lupina jedra akumbensa je najverjetneje mesto, ki je povezano s čustvenimi in
motivacijskimi komponentami nagrajevanja. V tem jedru so prisotni vsi trije glavni tipi
opioidnih receptorjev in tako vplivajo na motivacijski učinek opioidov. Selektivni agonisti
receptorjev µ in δ dajejo učinek nagrajevanja, medtem ko selektivni agonisti receptorjev κ
tega učinka nimajo zaradi izraženih neželenih učinkov.
Locus ceruleus vsebuje noradrenergične nevrone ter veliko koncentracijo opioidnih
receptorjev. Predpostavljajo, da imajo te strukture ključno vlogo v občutenju, panike,
strahu in tesnobnosti. Aktivnost v tem centru zmanjšujejo tako eksogeni opioidi kot tudi
endogeni opioidni peptidi.
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Delovanje opioidov na druge tarče, kot so opioidni receptorji
Zadnje raziskave so pokazale, da lahko opioidi poleg tega, da se vežejo na svoje receptorje,
delujejo tudi na drugih mestih. Tako lahko morfij inhibira napetostno odvisne Na+ tokove v
miocitih srčne mišice neodvisno od dodanega naloksona. Petidin (meperidin) lahko blokira
Na+ kanalčke v perifernih nevronih dvoživk (podobno kot lidokain) in ima agonistično
delovanje na α2B-adrenoreceptorjih. Pokazali so tudi, da lahko visoke koncentracije
številnih opioidov neposredno zavirajo izražanje receptorjev NMDA pri oocitih žabe vrste
Xenopus Laevis. L izomera metadona ima opioidne učinke, d-metadon pa deluje kot
NMDA antagonist. Serotoninske receptorje 5-HT3A, ki so neposredno povezani z motiliteto
gastrointestinalnega trakta, visceralno bolečino, slabostjo in bruhanjem, popolno inhibirata
tako morfij kot tudi nalokson.
Zaenkrat še ni znano, če ima delovanje opioidov na drugih mestih kakšno fiziološko ali
morda klinično vlogo.

Opioidni analgetiki za lajšanje porodne bolečine
Sistemsko dajanje analgetikov, najpogosteje opioidov, se je pojavilo kot alternativa
inhalacijski analgeziji. Najpogosteje so jih uporabljali v zgodnjih fazah poroda in v
primerih, ko porodnica ni mogla dobiti nevraksialne analgezije. Zaradi svojih neželenih
učinkov se uporabljajo zelo previdno, zato tudi analgezija, ki jo za lajšanje porodne
bolečine nudijo opiati, navadno ni popolna. Trenutno predstavlja največji izziv najti idealni
opioid z optimalnimi farmakokinetičnimi lastnostmi – hitrim začetkom in prenehanjem
delovanja ne glede na način dovajanja ter fleksibilnostjo pri odmerjanju med potekom
poroda (11).
Za sistemsko lajšanje porodne bolečine z opioidi se v praksi uporabljajo petidin, morfij,
fentanil, nalbufin, butorofanol in novejši derivati piperidina (alfentanil, sufentanil in
remifentanil). Med slednjimi najbolj izstopa remifentanil, saj se po svojih lastnostih najbolj
približuje idealnemu opioidu za lajšanje porodne bolečine (11).
Opioidni analgetiki delujejo na plod tako neposredno kot tudi posredno. Kemijsko gre za
šibke kisline z majhno molekulsko maso, ki so dobro topne v maščobah. Brez težav
prehajajo iz materinega v plodov krvni obtok preko posteljice. Vsi opioidi lahko načeloma
vplivajo na znižanje bazalne frekvence plodovih srčnih utripov in zmanjšanje njihove
variabilnosti. Drugi učinki na plod so depresija dihanja, odzivanja in zmanjšan sesalni
refleks, kar naj bi povzročilo kasnejši začetek hranjenja (5).
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Kot opioidni antagonist pri zdravljenju poporodne depresije dihanja pri novorojenčkih, ki
so bili izpostavljeni opioidnim analgetikom, uporabljamo nalokson, čeprav naj ne bi bilo
trdnih dokazov, da s tem zmanjšamo potrebo po umetnem predihavanju in sprejemu v
enote za intenzivni nadzor novorojenčkov. Naloksona ne uporabljamo pri novorojenčkih
mater, ki so zasvojene z opioidi, saj lahko pri njih v teh primerih povzročimo akutni
odtegnitveni sindrom in krče (5).
Pri nosečnicah ni bilo najti toksičnih ali teratogenih učinkov na plod, čeprav prehajajo
skozi posteljico. Najnevarnejši neželeni učinek opioidov pri lajšanju porodne bolečine je
depresija dihanja pri novorojenčku, zato je najpomembneje izbrati pravi trenutek (čas od
dajanja zdravila do rojstva ploda) in odmerek zdravila, da se temu izognemo. Pri lajšanju
porodne bolečine se opioidi v glavnem uporabljajo v začetni fazi odpiranja materničnega
vratu (1).
Petidin
Petidin je pri nas in v svetu še vedno največkrat uporabljen sistemski opioid za lajšanje
porodne bolečine s spazmolitično-analgetičnim in sedativnim učinkom (1, 3, 5, 11, 12, 13).
Kljub temu, da ima petidin mnogo znanih neželenih učinkov tako pri porodnici, plodu in
kasneje pri novorojenčku, so razlogi za tako široko uporabo predvsem v tem, da je zdravilo
že zelo dolgo prisotno v porodništvu, da je način dajanja in odmerjanja preprost ter
nenazadnje tudi v njegovi nizki ceni (14).
Običajno ga dajemo intramuskularno ali intravenozno v enkratnem počasnem odmerku 50
ali 100 mg. Če porod napreduje počasi, lahko petidin ob hudih bolečinah ponovno
injiciramo (navadno v polovičnem odmerku) vsake 2–3 ure. Njegovo delovanje se začne
nekaj minut po vbrizganju zdravila v žilo, traja pa od okoli 3 do 6 ur. Pokazali so, da je v
času od 1 do 4–5 ur po odmerku dosežen plato koncentracije pri plodu, kar narekuje
izredno previdnost pri odločitvi, do kdaj ga še lahko varno uporabimo (5, 15). Razpolovni
čas pri materi znaša 3–4 ure, pri novorojenčku pa kar 18 ur. Presnavlja se v pljučih (v 65 %
pri prvem prehodu), v jetrih pa nastaja aktivni metabolit norpetidin. Slednji se v organizmu
kopiči predvsem pri ponavljajočih odmerkih. Razpolovni čas metabolita pri materi naj bi
bil 17–25 ur, pri plodu oz. novorojenčku pa celo 60 ur. Odgovoren je lahko za pojav krčev
in kasnejšo depresijo dihanja pri novorojencih, ki se ne popravi niti po uporabi opiatnega
antagonista naloksona (5). Pozne spremembe v nevrološkem statusu novorojencev so lahko
posledica tudi izločanja norpetidina v materinem mleku (15). Pogosta neželena učinka pri
porodnicah sta tudi slabost in bruhanje.
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Remifentanil
Spada med novejše sintetične agoniste opioidnih receptorjev µ iz skupine fenilpiperidinov.
V klinični uporabi je od leta 1997. Primeren je kot analgetik za začetek in vzdrževanje
splošne anestezije, predvsem za daljše posege, pri bolnikih z okvarjeno ledvično ali jetrno
funkcijo, pri starejših, zelo debelih ter kardio-cirkulatorno nestabilnih bolnikih. Uporabljali
so ga tudi kot sedativ in analgetik za kritično bolne umetno predihavane bolnike v enotah
intenzivne terapije (16) ter pri posegih, kjer je potrebna sedacija in/ali analgezija, ki jo nudi
anesteziolog (17).
Odlikuje ga hiter začetek delovanja (približno 1 min) ter kratek razpolovni čas v plazmi, ki
znaša 3-6 min. Tudi po dolgotrajni infuziji ne prihaja do kopičenja zdravila ali metabolitov
v organizmu, ki so praktično neaktivni (1/4600 aktivnosti remifentanila) s t½ okoli 2 uri.
Hidroliza remifentanila poteka s pomočjo nespecifičnih esteraz v krvi in tkivnih (13, 18,
19, 20, 21), shematsko jo prikazuje slika 3. Glede na te podatke lahko za remifentanil
rečemo, da je pravi »ultrakratko« delujoči opioid (22).
Začetni volumen porazdelitve za remifentanil znaša pri zdravih prostovoljcih okoli 100
ml/kg, v ravnotežju pa okoli 350 ml/kg. Pri zelo debelih bolnikih (ITM ≥ 35 kg/m2) je
boljša korelacija farmakokinetičnih parametrov z izračunano idealno telesno maso.
Zdravilo se veže na plazemske beljakovine v 70 %, očistek plazme znaša 40 ml/min/kg, t½
pa 3 do 10 min. Razpolovni čas zdravila v plazmi po dolgotrajni infuziji (“contextsensitive half-time”) je 3 do 6 min in je praktično neodvisen od trajanja in hitrosti infuzije
(18, 19). Med infuzijo remifentanila se plazemska koncentracija v ravnotežju (po 5 do 10
min) za vsakih 0,1 μg/kg/min zviša za okoli 2,5 ng/ml (21).
Remifentanil hitro prehaja posteljico in preide v plodov krvni obtok. Srednja vrednost ±
standardni odklon razmerja med koncentracijo remifentanila v umbilikalni veni in arterijski
krvi porodnic (UV : MA) je znašala 0,88 ± 0,78, med koncentracijo v umbilikalni veni in
arteriji (UA : UV) pa 0,29 ± 0,07. To kaže na hitro prerazporeditev in presnovo
remifentanila pri plodu (23). V tej raziskavi so izmerili tudi bistveno večji očistek plazme
pri porodnicah, ki je znašal 93,1 ml/kg/min, kot pa je bil pri nenosečih prostovoljcih (okoli
40 ml/kg/min). Razlog za to so najverjetneje fiziološke spremembe v nosečnosti (večji
skupni volumen krvi, povečan srčni minutni volumen, večji pretok skozi ledvice,
spremenjen volumen porazdelitve, nižja koncentracija proteinov v plazmi in povečana
aktivnost nespecifičnih esteraz) (23).
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Slika 3. Razgradnja remifentanila (20).

Proizvajalec navaja najpogostejše možne stranske učinke remifentanila za primer uporabe,
ki je podoben lajšanju porodne bolečine (odrasli med anestezijskim nadzorom, ki so
prejemali zdravilo v priporočenih odmerkih):
slabost (44 %), bruhanje (22 %), srbenje (18 %), glavobol (18 %), potenje (6 %), tresenje
(5 %), vrtoglavica (5 %), hipotenzija (4 %), bradikardija (4 %), depresija dihanja (3 %),
mišična okorelost (3 %), občutek mrazenja (1 %), zardevanje (1 %), občutek toplote (1 %),
bolečina na vbodnem mestu (1 %). Pod 1 % pa so se pojavljali pri vseh primerih uporabe
remifentanila tudi: konstipacija, nelagodje v trebuhu, kserostomija, gastro-esofagealni
refluks, disfagija, diareja, zgaga, ileus, različne motnje srčnega ritma, bloki prevajanja,
spremembe EKG v smislu ishemije miokarda, zvišane vrednosti CK-MB, sinkope, mišična
otrdelost, kostno-mišična bolečina v prsnem košu, kašelj, dispnea, bronhospazem,
laringospazem, stridor, nahod, faringitis, plevralni izliv, kolcanje, pljučni edem, bronhitis,
anksioznost, nehoteni gibi, zmedenost, tremor, disorientacija, disforija, nočne more,
halucinacije, parestezija, nistagmus, trzanje, motnje spanja, krči, amnezija, zmanjšanje
telesne temperature, anafilaktična reakcija, rdečica kože, urtikarija, retenca urina, oligurija,
disurija, urinska inkontinenca, kožne spremembe ob vbodnem mestu (eritem, srbečica,
izpuščaj), moteno delovanje jeter, hiperglikemija, moteno elektrolitno ravnovesje, zvišanje
kreatin kinaze, anemija, limfopenija, levkocitoza, trombocitopenija.
Pričakovani simptomi in znaki ob predoziranju zdravila pa so: apnea, mišična rigidnost
prsnega koša, krči, hipoksemija, hipotenzija in bradikardija (21).
Prva uporaba remifentanila v porodništvu sega v leto 1999, nato pa se je zdravilo začelo
uveljavljati kot alternativa epiduralni porodni analgeziji, kjer je bila le-ta kontraindicirana
oziroma nedosegljiva. Po letu 2000 so bili objavljeni številni članki, v katerih so primerjali
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različne režime in varnost odmerjanja (11, 24–42). Skoraj v vseh avtorji potrjujejo širok
razpon potrebe po analgetiku za dosego želene analgezije – tako med porodnicami, pa tudi
med vsakim posameznim porodom, saj se jakost in značaj bolečine močno razlikujeta med
potekom poroda. Avtorji soglašajo, da je potreben skrben nadzor porodnice in stanja ploda
ter prilagajanje odmerka in načina dajanja remifentanila za zagotavljanje zadovoljive
analgezije ob še sprejemljivih neželenih učinkih (14, 31, 34, 35). Objavljeno je tudi
poročilo iz leta 2002, kjer so kar 34 ur dovajali remifentanil porodnici s telesno maso 120
kg, ki je imela hudo izražen antifosfolipidni sindrom, trombocitopenijo, ledvično
insufcienco in preeklampsijo. Ta porodnica je prejemala neprekinjeno infuzijo
remifentanila v razponu od 0,05 do 0,2 µg/kg/min. Čeprav ni bila popolnoma brez bolečin,
je ta dolgotrajni porod minil brez zapletov (30). Blair s sod. (36) je objavil rezultate slepe
študije, kjer so primerjali intravenozno PCA analgezijo s petidinom in remifentanilom.
Slednji se je bolje izkazal tako pri lajšanju bolečine kot tudi pri nevrološkem ocenjevanju
novorojenčkov. Do podobnih rezultatov je prišel tudi Evron s sod. (12). Leta 2009 je
Douma s sod. (6) objavil primerjavo med petidinom, remifentanilom in fentanilom za
lajšanje porodne bolečine. Remifentanil je izmed teh najučinkoviteje lajšal bolečino,
vendar le v prvi uri dajanja. Ker so spremljali učinek opioidov dalj časa, so opazili tudi, da
imajo zdravila dober učinek le v začetku, medtem ko se je njihov analgetični učinek slabšal
in po 3 urah je bila jakost bolečine v vseh skupinah enaka kot pred začetkom dovajanja
zdravil. V primerjavi z dušikovim oksidulom za lajšanje porodne bolečine je bil
nedvoumno boljši remifentanil (43).
Navkljub precejšnjemu trudu pri iskanju optimalnih načinov odmerjanja remifentanila,
ostaja ta metoda še vedno v mnogih centrih po svetu “v senci” drugih – predvsem
področnih tehnik porodne analgezije (7). V zadnjem času sicer ugotavljajo, da je splošno
zadovoljstvo pri porodih, kjer so za lajšanje porodne bolečine uporabljali remifentanil,
primerljivo z epiduralno analgezijo, čeprav so porodnice v povprečju navajale močnejšo
bolečino (44). Ocene zadovoljstva se med skupinama niso razlikovale niti neposredno po
porodu niti po preteku treh in šestih mesecev.
Dosedanja priporočila za uporabo zdravila v porodni analgeziji predlagajo kombinacijo
neprekinjene infuzije remifentanila z dodatnimi odmerki na zahtevo porodnice ob
popadkih, možna pa je tudi uporaba samo enega od teh načinov odmerjanja remifentanila.
Odmerjanje je potrebno vsaj okvirno prilagoditi glede na telesno maso porodnic. Tako
priporočajo, da hitrost neprekinjene infuzije nastavimo na okoli 2 μg/min (oz. 0 do 0,05
μg/kg/min). Odmerki na zahtevo porodnice so na začetku nižji - npr. 20 μg, jih pa večkrat
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postopoma prilagajamo glede na učinek do okoli 60 μg (oziroma 0,75 μg/kg), izjemoma
tudi več. Ob tem znaša hitrost dovajanja odmerka okoli 1 μg/s, da se izognemo neželenim
učinkom ob prehitrem odmerjanju. Časovni zaklep (od začetka enega do začetka
naslednjega odmerka) med odmerki navadno znaša 2 min (13). V novejših člankih je moč
zaslediti tudi višje hitrosti dovajanja remifentanila – 2 do 4 μg/s, vendar avtorji posebej ne
komentirajo svoje izbire (8, 35). Lacassie s sod. (27) je v svojem odgovoru na članek
Evrona s sod. (12) poudarjal, da je za učinkovitejše lajšanje porodne bolečine potrebna
hitrejša infuzija remifentanila, saj je potrebno računati z mrtvim časom, ki je potreben, da
zdravilo sploh pride do možganov, če želimo, da lajšamo bolečino za popadek, pred
katerim je bil odmerek začet. Kritika na račun neustreznega oz. nezadostnega odmerjanja
remifentanila se je pojavila tudi v člankih, ki sta ga napisala Dhileepan in Stacey (28) in
Lavand'homme s sod. (29). V teh prispevkih so opozorili na neustrezen način odmerjanja
remifentanila v raziskavi Olufolabija (24), ki je porodno analgezijo z remifentanilom
označil kot neučinkovito in neprimerno.
V zadnjem času je bilo v zvezi z lajšanjem porodne bolečine z remifentanilom objavljenih
nekaj prispevkov o uporabi TCI (angl. target-controlled infusion) črpalk, ki delujejo po
principu doseganja ciljne koncentracije v tarčnem organu (45), ali pa o uporabi
matematičnih modelov za določevanje hipotetične koncentracije remifentanila na mestu
delovanja (KRMD) v simulacijskih študijah za optimiziranje bolusnih odmerkov (46).
Trenutno je v klinični praksi uveljavljen le farmakokinetični/farmakodinamični (FK/FD)
model, ki ga je razvil Minto s sodelavci (18, 19) na (nenosečih) prostovoljcih. Slednje
predstavlja precejšnjo omejitev glede verodostojnosti izračunanih vrednosti pri uporabi
med porodom oziroma v pozni nosečnosti zaradi že omenjenih številnih fizioloških
sprememb, ki vplivajo na kinetiko remifentanila. V raziskavi, kjer so pri porodnicah jemali
vzorce krvi pri neprekinjeni infuziji 0,1 µg/kg/min remifentanila za carski rez (v
stacionarnem stanju), so ugotavljali le približno polovične vrednosti glede na
koncentracije, ki so bile izmerjene pri enaki hitrosti infuzije pri moških in nenosečih
ženskah (23).
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Hipoteze in drugi cilji
Hipoteze:
1. Najnižja KRMD pred odmerkom (C1) in ocena bolečine ob popadku izkazujeta
negativno povezanost.
2. Najvišja KRMD po odmerku (C2) in ocena bolečine ob popadku izkazujeta
negativno povezanost.
3. Relativna razlika med najnižjo in najvišjo KRMD pri posameznem odmerku (Cd =
(C2 - C1) / C1) in ocena bolečine ob popadku izkazujeta negativno povezanost.
Druga cilja raziskave sta:
-

predstavitev in opis značilnosti časovnega poteka KRMD med lajšanjem porodne
bolečine z remifentanilom,

-

analiza vrednosti KRMD ob trenutku rojstva pri spontanih vaginalnih porodih in
povezanosti z oceno novorojenčkov po Apgarjevi.
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Materiali in metode
Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko je izdala soglasje za izvedbo raziskave
(KME 77/01/14 z dne 26. 2. 2014). Izvedli smo retrospektivno analizo podatkov zbranih
med kliničnim preizkusom, ki je potekal od januarja do junija 2010. Porodnice so ob
vključitvi v to raziskavo podale privolitev za zbiranje in tudi kasnejšo obdelavo podatkov.
Primerjali smo prilagojeni način odmerjanja remifentanila s klasičnim. Pri klasičnem
načinu smo uporabljali vnaprej izbrane odmerke zdravila z nespremenjeno hitrostjo
infuzije, medtem ko je bila pri prilagojenem načinu velikost odmerka odvisna od dolžine
pritiska na gumb, hitrost infuzije pa je bila v začetku višja, nakar je postopoma padala. Pri
obeh načinih je infuzija remifentanila potekala v dokaj nizkem odmerku tudi v času, ko ni
bilo odmerkov – v ozadju (t.i. background infusion). Lajšanje porodne bolečine smo
izvajali v izmenjujočih blokih po pet zaporednih popadkov po vsakem načinu, začetni
način je bil randomiziran. Po vsakem posameznem popadku smo ocenjevali jakost bolečine
z lestvico VAS, po vsakem bloku pa tudi vitalne parametre pri porodnici in plodu ter oceno
zadovoljstva. Beležili smo tudi stranske učinke, potrebo po prilagajanju bolusnih
odmerkov ter zahteve porodnice po odmerkih med časovnim zaklepom črpalke.
Ocenjevanje je trajalo do začetka aktivne druge faze poroda (približno 10 minut pred
pričakovanim rojstvom). Potrebovali smo vsaj štiri bloke za analizo od vsakega poroda.
Uporabili smo podatke od najvišjega doseženega parnega števila dokončanih blokov. Ob
koncu poroda smo zabeležili podatke o novorojenčku, vključno z oceno po Apgarjevi ob
prvi in peti minuti po rojstvu. Več podrobnosti o raziskavi je v dodatku A in v objavljenem
članku (47).
V sedanji raziskavi smo uporabili podatke od vseh porodov iz prejšnjega kliničnega
preskušanja. KRMD smo analizirali od začetka delovanja črpalke do trenutka rojstva
otroka oziroma do morebitnega predčasnega izklopa črpalke (npr. zaradi transporta
porodnice v operacijsko sobo za carski rez). Uporabili smo vse zabeležene podatke o
jakosti bolečine (tudi iz nedokončanih blokov in nepopolnih parov).
Za predstavitev značilnosti časovnega poteka KRMD med lajšanjem porodne bolečine z
remifentanilom pri naših porodnicah smo uporabili relativno časovno skalo. Izračunali smo
povprečno vrednost ter standardni odklon ter poiskali najvišjo vrednost ob določenem
relativnem času.
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Pri porodih, ki so se končali s spontanim vaginalnim porodom, smo izvedli opisno
statistiko vrednosti KRMD ob rojstvu otroka. Povezanost teh vrednosti z ocenami
novorojenčkov po Apgarjevi smo ovrednotili s pomočjo Kendallovega neparametričnega
testa za korelacijo (koeficient τ-b).
Za analizo krivulje KRMD smo ob vsakem popadku določili dve karakteristični točki.
Najnižja (rezidualna) vrednost (C1) nastopi nekaj sekund po pritisku gumba za začetek
odmerka, najvišja vrednost (C2) pa okoli 70 sekund zatem – odvisno od velikosti in dolžine
posameznega bolusnega odmerka. Določili smo tudi njuno relativno razliko (Cd = (C2 - C1)
/ C1). Slika 4 prikazuje 15 minutni izsek časovnega poteka delovanja črpalke med
lajšanjem porodne bolečine z remifentanilom (hitrost infuzije) ter krivulji izračunane
plazemske in KRMD z označenima točkama C1 in C2 za enega od popadkov. Označeno je
tudi mesto prehoda iz klasičnega (M0) v prilagojeni način bolusnega odmerjanja (M1) med
drugim in tretjim bolusom.
Povezanost z jakostjo bolečine smo ovrednotili z uporabo linearnega mešanega modela ob
upoštevanju motečih spremenljivk (angl. confounders): bolusni odmerek, zaporedno
številko odmerka, način bolusnega odmerjanja. To so spremenljivke, ki so povezane tako z
izidom kot s preučevano neodvisno spremenljivko. Brez upoštevanja le-teh, bi pri
modeliranju lahko neodvisna spremenljivka neupravičeno izgledala kot pomembno
povezana z izidom zgolj zaradi posredne povezanosti prek moteče spremenljivke.
V modelu smo upoštevali tudi dvo-smerne interakcije med načinom bolusnega odmerjanja
in neodvisnimi spremenljivkami. Predpostavko linearnosti smo preverjali s kubičnimi
zlepki (angl. restricted cubic splines). V primerih, kjer se je povezanost izkazala kot
nelinearna, smo jo posebej modelirali in predstavili grafično.
Namesto realnega ali relativnega časa smo pri tej analizi upoštevali zaporedno številko
odmerka, saj so bile ocene bolečine vezane na posamezne popadke in ne na časovne
intervale. Da bi ocenili povezanost med vrednostmi, ki smo jih dobili pri posamezni
porodnici, smo v model vključili slučajno konstanto (angl. random intercept) in slučajni
koeficient (angl. random slope). Zaradi multikolinearnosti med spremenljivkami C1, C2 in
Cd ni bilo mogoče istočasno ugotavljati povezanosti z odvisno spremenljivko, zato smo
najprej izdelali modele za vsako posamezno od njih, nakar smo v končni model vstavili
drugi dve kovariati vsako zase, da bi jo testirali kot morebitno motečo spremenljivko.
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Slika 4. Primer delovanja črpalke (hitrost infuzije) ter krivulji izračunane plazemske
koncentracije (Cpl) in koncentracije remifentanila na mestu delovanja (Cmd) z označenima
točkama C1 in C2 za enega od popadkov. Mesto prehoda iz klasičnega (M0) v prilagojeni
način bolusnega odmerjanja (M1) je med drugim in tretjim bolusom.

Za statistične analize smo uporabili programski paket R (R verzija 3.0.0; R Core Team, R
Foundation for Statistical Computing, Dunaj, Avstrija). Za mejo statistične značilnosti smo
izbrali P vrednosti nad 0,05.
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Rezultati

Splošni opis
V raziskavi smo obdelali podatke od vseh 23 porodov, ki so bili vključeni v našo prejšnjo
klinično raziskavo. Osnovne demografske značilnosti preiskovank in drugi podatki, ki se
nanašajo na porode, so navedeni v dodatku B ter v priloženem članku (47).
V tej raziskavi smo skupno analizirali 577 popadkov s pripadajočimi ocenami jakosti
bolečine neposredno po vsakem popadku ter vrednostmi KRMD ob začetku popadka (C1),
najvišjimi vrednostmi ob koncu popadka (C2) in njuno relativno razliko (Cd). Povprečne
vrednosti in standardne odklone ocen jakosti bolečine ob popadkih, bolusnih odmerkov ter
vrednosti C1 in C2 prikazuje tabela 2.

Tabela 2. Povprečne vrednosti in standardni odkloni vseh analiziranih podatkov (n = 577)
ocenjene jakosti bolečine, količine remifentanila med bolusnimi odmerki ter koncentracije
remifentanila na mestu delovanja ob začetku popadka (C1) ob doseženi najvišji vrednosti
po končanem bolusnem odmerku (C2).

ocena jakosti bolečine (VAS)

51 ± 19,8

bolusni odmerki (µg/kg)

0,40 ± 0,13

C1 (ng/ml)

3,49 ± 1,74

C2 (ng/ml)

4,63± 1,74

Vrednosti KRMD se med porodnicami močno razlikujejo - tako glede dolžine porodov,
kakor tudi vrednosti in časovnega poteka KRMD. Nekaj primerov podatkov kaže slika 5.
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Slika 5. Primeri časovnega poteka izračunane koncentracije remifentanila na mestu
delovanja med lajšanjem porodne bolečine pri štirih porodnicah.

Slika 6 prikazuje podatke o KRMD od vseh porodov, predstavljene na skupni časovni osi.
Uporabljen je relativni čas od začetka lajšanja porodne bolečine do rojstva otroka oz. do
izklopa črpalke zaradi premestitve porodnice v operacijsko sobo za carski rez. Na grafu je
prikazana povprečna vrednost in standardni odklon ter maksimalna dosežena vrednost ob
določenem relativnem času. Najvišje vrednosti pri porodnicah v naši raziskavi smo v
povprečju beležili v tretji četrtini. Povprečje KRMD je doseglo okoli 5,5 ng/ml ob
relativnem času 0,6, najvišja izračunana vrednost pa je znašala 15,8 ng/ml.

Slika 6. Povprečna vrednost koncentracije remifentanila na mestu delovanja, standardni
odklon in najvišja zabeležena vrednost pri vseh porodnicah (n = 23) glede na relativni čas.

Koncentracija remifentanila na mestu delovanja ob času rojstva
Pri 17 porodnicah (74 %) se je porod končal s spontanim vaginalnim porodom. Pri 14
primerih smo imeli podatke o KRMD ob trenutku rojstva otroka, medtem ko je bila v treh
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primerih črpalka izključena že nekoliko prej, zaradi česar natančni podatki niso bili
dostopni. Tabela 3 prikazuje analizo podatkov o vrednosti KRMD ob rojstvu otroka in
pripadajoče ocene po Apgarjevi 1 ter 5 minut po rojstvu skupaj z analizo povezanosti s
Kendallovim korelacijskim koeficientom Tau-b in mero njene statistične značilnosti.
Tabela 3. Koncentracija remifentanila na mestu delovanja (KRMD) ob spontanem
vaginalnem porodu (n = 14) in ocena novorojenčkov po Apgarjevi. Korelacija je podana s
Kendallovim neparametričnim testom (koeficient Tau-b) in mero statistične značilnosti.

a

KRMD ob rojstvua (ng/ml)

2,52 (1,32) {0,95-4,28} [0,65-6,88]

Apgar 1 minb

9 {9-9} [8-10]

Apgar 5 minb

9,5 {9-10} [9-10]

τB

P

-0,08

0,73

0,04

0,85

povprečje (mediana) {QR} [razpon], b mediana {QR} [razpon]

QR, kvartilni razmik.

Povezanost med koncentracijo remifentanila na mestu delovanja in
jakostjo bolečine ob popadku
Povezanost med jakostjo bolečine ob popadku in KRMD pred in po bolusnem odmerku
(C1 in C2) ter njuno relativno razliko (Cd) smo ovrednotili z linearnim mešanim modelom,
ki je bil prilagojen na učinek motečih dejavnikov (zaporedna številka odmerka, način
bolusnega odmerjanja, odmerek) in njihovih interakcij. Izkazalo se je, da bi vsaka od
spremenljivk C1, C2 in Cd vplivala na napoved jakosti bolečine, če bi jo obravali ločeno.
Ko pa želimo v model vključiti dve ali več od teh spremenljivk hkrati, se povezanost z
jakostjo bolečine izgubi zaradi izrazite kolinearnosti med njimi. Medsebojna povezanost
spremenljivk C1 (neodvisna spremenljivka) in C2 (odvisna spremenljivka) je prikazana v
tabeli 4, parametri modela, ki bi vseboval C1 in C2, pa v tabeli 5. Povezanost je prilagojena
na način bolusnega odmerjanja in zaporedno številko bolusnega odmerka.
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Tabela 4. Povezanost med najvišjo (C2) in najnižjo (C1) hipotetično koncentracijo
remifentanila na mestu delovanja pri posameznem odmerku, prilagojena na način
bolusnega odmerjanja (M) in zaporedno številko bolusnega odmerka (B). V modelu
nastopa C2 kot odvisna, C1 pa kot neodvisna spremenljivka.

Ocena

95 % IZ

P

(Konstanta)

1,19

1,07; 1,31

< 0,01

M

0,24

0,17; 0,31

< 0,01

B

0,01

0,01; 0,02

< 0,01

C1

0,90

0,86; 0,93

< 0,01

IZ, interval zaupanja

Tabela 5. Povezanost med jakostjo bolečine kot odvisno spremenljivko in neodvisnimi
spremenljivkami: zaporedna številka bolusa (B), način bolusnega odmerjanja (M),
odmerek (Doza), interakcija med načinom odmerjanja in odmerkom (M*Doza), najnižja
(C1) ter najvišja (C2) hipotetična koncentracija remifentanila na mestu delovanja ob
popadku.

Ocena

95 % IZ

P

(Konstanta)

55,93

47,19; 64,68

< 0,01

B

0,95

0,75; 1,15

< 0,01

M

-17,54

-26,62; -8,47

< 0,01

Doza

0,13

-31,08; 31,35

0,99

M*Doza

35,87

14,35; 57,40

< 0,01

C1

-2,08

-8,05; 3,88

0,49

C2

-2,20

-9,31; 4,91

0,54

IZ, interval zaupanja
Povezanost med C1 in Cd je prikazana v tabeli 6, parametri modela, ki bi vseboval C1 in Cd,
pa v tabeli 7.
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Tabela 6. Povezanost med relativno razliko (Cd) med najvišjo (C2) in najnižjo (C1)
hipotetično koncentracijo remifentanila na mestu delovanja pri posameznem odmerku,
prilagojena na način bolusnega odmerjanja (M) in zaporedno številko bolusnega odmerka
(B). V modelu nastopa Cd kot odvisna, C1 pa kot neodvisna spremenljivka. Povezanost
med Cd in B je nelinearna.

Ocena

95 % IZ

P

(Konstanta)

1,02

0,90; 1,13

< 0,01

M

0,09

0,04; 0,14

< 0,01

splBx

-0,01

-0,02; 0,00

0,01

splB

0,02

0,01; 0,03

< 0,01

C1

-0,15

-0,18; -0,13

< 0,01

IZ, interval zaupanja

Tabela 7. Povezanost med jakostjo bolečine kot odvisno spremenljivko in neodvisnimi
spremenljivkami: zaporedna številka bolusa (B), način bolusnega odmerjanja (M),
odmerek (Doza), interakcija med načinom odmerjanja in odmerkom (M*Doza), najnižja
hipotetična koncentracija remifentanila na mestu delovanja (C1) ter relativna razlika med
najvišjo in najnižjo hipotetično koncentracijo remifentanila na mestu delovanja (Cd) ob
popadku.

Ocena

95 % IZ

P

(Konstanta)

55,88

46,82; 64,95

< 0,01

B

0,95

0,75; 1,15

< 0,01

M

-17,90

-26,95; -8,84

< 0,01

Doza

-6,64

-26,01; 12,73

0,50

M*Doza

36,04

14,46; 57,63

< 0,01

C1

-4,05

-5,59; -2,50

< 0,01

Cd

-0,87

-5,61; 3,86

0,72

IZ, interval zaupanja

37

Na podlagi teh analiz, analiz variance (ANOVA) in kliničnega opazovanja ter izkušenj pri
lajšanju porodne bolečine z remifentanilom se kot dominantna izkaže C1, ki glede na
model edina neposredno vpliva na jakost bolečine ob popadku (zvišanje C1 za 1 ng/ml
zniža bolečino za 3,9 točk po VAS, 95 % IZ: -5,16 do -2,61, P < 0,01)). Rezultati za končni
model s statistično značilnimi povezanostmi in interakcijami so prikazani v tabeli 8.
Bolusni odmerek pri klasičnem načinu odmerjanja ni povezan z jakostjo bolečine ob
popadku (ima negativni trend), medtem ko je pri prilagojenem načinu pozitivna povezanost
statistično značilna (tabela 8 in slika 7). Statistično značilna je tudi povezanost z
interakcijo med bolusnim načinom in velikostjo odmerka,
Tabela 8. Povezanost med jakostjo bolečine in koncentracijo remifentanila na mestu
delovanja pred pričetkom bolusnega odmerka (C1), prilagojena na zaporedno številko
bolusnega odmerka (B), bolusni način (M0 – klasični način, M1 – prilagojeni način),
velikost odmerka (Doza) ter na interakcijo med bolusnim načinom in velikostjo odmerka
(M*Doza).

Ocena

95 % IZ

P

(Konstanta)

55,32

46,80; 63,83

< 0,01

B

0,95

0,75; 1,15

< 0,01

M1 vs M0

-17,80

-26,83; -8,77

< 0,01

Doza za M0

-7,62

-26,23; 10,99

0,42

Doza za M1

28,11

14,79; 41,43

< 0,01

M*Doza

35,74

14,23; 57,24

< 0,01

C1

-3,89

-5,16; -2,61

< 0,01

IZ, interval zaupanja.
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Slika 7. Povezanost med predvideno jakostjo bolečine in bolusnim odmerkom pri različnih
načinih odmerjanja (M0 – klasični način, M1 – prilagojeni način).

Pri analizi vpliva Cd smo opazili nelinearno povezanost med Cd in predvideno jakostjo
bolečine ob popadku. Glede na model predvidena jakost bolečine narašča do okoli 100 %
povečanja KRMD po danem bolusnem odmerku (Cd = 1), nato pa njena vrednost postane
neodvisna od relativnega porasta KRMD (slika 8).
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Slika 8. Nelinearna povezanost med predvideno jakostjo bolečine in relativno razliko med
najvišjo in najnižjo koncentracijo remifentanila na mestu delovanja pri posameznem
odmerku pri različnih načinih odmerjanja (M0 – klasični način, M1 – prilagojeni način).
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Razprava

V raziskavi smo analizirali KRMD med lajšanjem porodne bolečine z remifentanilom.
Rezultati so potrdili veliko variabilnost analgetičnih odmerkov zdravila pri uporabi PCA
načina. V skupini porodnic, ki so rodile s spontanim vaginalnim porodom, so bile vse
ocene novorojenčkov po Apgarjevi > 7, korelacije s KRMD ob času rojstva nismo potrdili.
Ugotovili smo, da je bila KRMD ob začetku popadka (C1) najpomembnejši dejavnik za
znižanje jakosti bolečine, medtem ko KRMD ob koncu popadka (C2) in relativna razlika
koncentracije (Cd) nista bila statistično značilna dejavnika v končnem modelu (glej tudi
sliko 4). Spremljanje KRMD med PCA z remifentanilom pri porodu lahko izboljša
klinično prakso.
Nekaj primerov časovnega poteka KRMD med PCA z remifentanilom prikazuje slika 5,
kjer so nazorno vidne velike razlike v KRMD med posameznim porodom in med
porodnicami. Če združimo vse posnetke na skupni časovni osi glede na relativni čas med
začetkom izvajanja PCA in trenutkom rojstva otroka oz. do trenutka, ko je bilo potrebno
črpalko ugasniti in porodnico premestiti v operacijsko sobo za operativno dokončanje
poroda s carskim rezom, dobimo potek srednje vrednosti KRMD, ki jo skupaj s
standardnim odklonom in najvišjimi vrednostmi vidimo na sliki 6.
Za predstavitev različnih načinov za prikaz porabe remifentanila smo izbrali zanimiv
primer porodnice, ki je dosegla najvišjo izračunano vrednost KRMD. Slika 9 prikazuje
kompleksen grafikon z jakostjo bolečine, aktivacijo časovnega zaklepa črpalke, načinom
bolusnega odmerjanja, tekočo 20 in 60 minutno porabo remifentanila in krivuljo KRMD.
Šlo je za zdravo 34 letno drugorodko (telesna masa 80 kg, višina 165 cm). Ocenjevanje
bolečine se je pričelo okoli 10 min po začetku PCA in je trajalo 25 popadkov v sklopih s 5
popadki po posameznem načinu bolusnega odmerjanja. Zaradi nezadovoljive analgezije
smo z ocenjevanjem predčasno prenehali. Črpalko smo nastavili v prilagojeni način (M1),
skrajšali časovni zaklep na 10 s in dovolili porodnici, da si odmerja remifentanil po svoji
želji. Ves čas smo jo skrbno nadzorovali, nismo pa ocenjevali bolečine po vsakem
popadku. Po približno eni uri smo zabeležili najvišjo vrednost KRMD pri porodnicah v
naši raziskavi (15,8 ng/ml). V tem času pri porodnici nismo opažali nobenih stranskih
učinkov, bolečina je bila znosna (VAS med 40 in 50). Porod se je končal brez posebnosti z
vaginalnim porodom, KRMD ob rojstvu je bila 1,0 ng/ml. Rodil se je deček s telesno maso
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ob porodu 3770 g, ocena po Apgarjevi je bila 8 po prvi minuti in 9 po petih minutah.
Skupen čas delovanja PCA črpalke do rojstva otroka je bil 4 ure in 16 min, skupni
odmerek remifentanila je bil 3,18 mg, povprečna poraba zdravila je znašala 0,75 mg/h.

Slika 9. Podatki pri posameznem porodu. Zgornji del grafa prikazuje jakost bolečine
(polna modra črta), čas aktivacije zaklepa črpalke (točke v obliki deltoida), bolusni način
(M0 – klasični način, M1 – prilagojeni način). Na spodnjem delu so prikazani časovni
potek povprečne porabe (20 minutno povprečje modro, 60 minutno povprečje vijolično),
kumulativna doza (zeleno) ter koncentracija remifentanila na mestu delovanja med
porodom (rdeče).

Na sliki 9 vidimo tudi očitno razliko med količino informacije, ki jo dobimo pri različnih
načinih za prikaz porabe remifentanila (tekoče povprečje, povprečna in skupna poraba ter
KRMD). Izrazitega skoka ob doseženi najvišji vrednosti KRMD pri ostalih načinih
praktično ni opaziti. Porod je bil brez posebnosti kljub doseženi dvakratni vrednosti 20
minutne povprečne porabe kot v primeru porodnice, kjer so zabeležili resno depresijo
dihanja (48, 49). V literaturi so se že pojavili opisi posameznih primerov uporabe TCI
črpalk z Mintovim farmakokinetičnim modelom v porodni analgeziji (45). Od devetih
porodnic so pri dveh najvišje vrednosti KRMD med porodom dosegle 6 ng/ml, medtem ko
so pri ostalih bile vrednosti še nižje - le okoli 3 do 4 ng/ml.
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Vrednosti KRMD ob času rojstva v skupini s spontanim vaginalnim porodom (tabela 3) so
pri porodnicah v naši raziskavi bile v povprečju nižje kot pri drugih avtorjih. Shen in sod.
(50) so merili koncentracijo remifentanila v arterijski krvi porodnic v času rojstva
novorojenca. Srednja vrednost je znašala 4,95 ng/ml. Čas med zadnjim bolusnim
odmerkom in odvzemom krvi je bil natančno izmerjen. V povprečju je znašal 74 s, kar je
po mnenju avtorjev ravno čas, ko se dosežena najvišja koncentracija zdravila v plazmi po
danem odmerku. Ocen novorojenčkov po Apgarjevi niso navajali, ampak so poročali, da so
bile vse v zadovoljivem območju. Med skupino, ki je prejemala remifentanil v neprekinjeni
infuziji do 0,2 μg/kg/min in skupino, ki je prejemala bolusne odmerke do 0,4 μg/kg, niso
našli statistično značilnih razlik. Eker s sod. (51) ni našel korelacije med porabo
remifentanila in oceno novorojenčkov po Apgarjevi pri zdravih porodnicah po carskem
rezu pri neprekinjeni infuziji do 0,25 μg/kg/min (glede na pusto telesno maso). Prav tako
tudi v naši raziskavi nismo potrdili povezanosti med KRMD ob času rojstva in oceno po
Apgarjevi. Korelacijski koeficienti so bili blizu 0 in statistično neznačilni. Poudariti je
potrebno, da je naš vzorec majhen (n = 14), vrednosti KRMD relativno nizke in vse ocene
po Apgarjevi višje od 7, kar nekoliko omejuje statistično analizo. V večini primerov smo v
zadnji fazi poroda (okoli 10 min pred pričakovanim rojstvom) omejili dajanje bolusnih
odmerkov remifentanila in črpalka je dovajala le bazalno neprekinjeno infuzijo
remifentanila s hitrostjo 0,010 μg/kg/min.
Analizirali smo povezanost med jakostjo bolečine in KRMD pred in po bolusnem odmerku
(C1 in C2) ter njuno relativno razliko (Cd). Rezultati so prilagojeni na učinek motečih
dejavnikov in njihovih interakcij. Izkazalo se je, da vse spremenljivke vplivajo na napoved
jakosti bolečine, če jih obravnavamo ločeno. Ko pa jih skupaj vstavimo v model, se kot
dominantna izkaže C1, ki edina nedvomno vpliva na jakost bolečine ob popadku (zvišanje
C1 za 1 ng/ml zniža bolečino za 3,9 točk po VAS). Te ugotovitve se skladajo tudi z našimi
kliničnimi izkušnjami, saj v praksi ugotavljamo, da je potrebno vsaj nekaj zaporednih
odmerkov remifentanila, da porodnica občuti znatnejše olajšanje bolečine. Za razliko od
nas pa Volmanen s sod. (52) v raziskavi, kjer je 140 sekund pred predvidenim prihajajočim
popadkom sprožil bolusni odmerek, da bi dosegel optimalno KRMD v času popadka, ni
uspel izboljšati lajšanja bolečine. Izboljšanje se je nakazovalo le v podskupini z daljšimi in
enakomernejšimi časovnimi intervali med popadki. Avtorji so navedli kar nekaj omejitev:
izpuščanje bolusnih odmerkov, fiksni bolusni odmerki, čas infuzije bolusnega odmerka 1
min. Pred nedavnim objavljena raziskava opisuje učinek optimalnega časa bolusnega
odmerka pri PCA na KRMD v simulacijski študiji z uporabo Mintovega modela (53).
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Avtorji ugotavljajo, da bi optimalni čas odmerjanja bolusov lahko izboljšal analgetično
učinkovitost remifentanila (višja KRMD med popadkom), imel pa bi majhen vpliv na
izboljšanje varnosti (le neznatno znižanje KRMD v vmesnem času med popadki).
V naši prejšnji raziskavi nismo našli razlik glede lajšanja bolečine in porabe remifentanila
med prilagojenim in klasičnim načinom bolusnega odmerjanja (47). Tokrat smo uporabili
več podatkov in drugačen pristop za analizo. Pri prilagojenem načinu smo našli pozitivno
povezanost med velikostjo odmerka zdravila in jakostjo bolečine – ob močnejši bolečini je
bil odmerek večji (slika 7). Tako lahko vidimo, da sam po sebi večji odmerek zdravila ni
zmanjšal bolečine pri popadku. Do tega sklepa lahko pridemo prav s pomočjo ugotovitev
naše raziskave, da je za lajšanje bolečine pri posameznem popadku najpomembnejša
dosežena KRMD pred popadkom. Ta povezanost po našem mnenju nakazuje boljšo
odzivnost oz. fleksibilnost prilagojenega načina pri odmerjanju remifentanila, saj si je ob
močnejši bolečini porodnica lahko dala večji odmerek.
Slika 8 prikazuje nelinearno povezanost med predvideno jakostjo bolečine in relativno
spremembo KRMD (Cd). Do približno 100 % povečanja (Cd = 1) opažamo pozitivno
povezanost z jakostjo bolečine, pri večji spremembi (Cd > 1) pa povezanost izgine, kar
lahko na prvi pogled izgleda nenavadno. Pri interpretaciji tega rezultata moramo
upoštevati, da je relativna sprememba KRMD (ob enakem bolusnem odmerku) večja pri
nizki C1 in manjša pri višji C1. Tako imamo manjšo bolečino ob nižji Cd pravzaprav zaradi
višje C1, kar dodatno potrjuje naše ugotovitve, da je to dejavnik, ki najbolj vpliva na
zmanjšanje bolečine pri popadku.
Naše raziskava ima kar nekaj omejitev, ki jih moramo upoštevati pri vrednotenju
rezultatov. Mednje prav gotovo sodita dokaj majhen vzorec porodnic in retrospektivna
analiza zbranih podatkov. Obdobja ocenjevanja bolečine niso obsegala časa porodov v
celoti, ampak le del, ko smo izvajali raziskovalni protokol. Verjetno najpomembnejše pa
je, da farmakokinetični model ni ustrezen za porodnice, saj je bil razvit pri nenosečih
preiskovancih. Pri porodnicah naj bi zaradi drugačnih volumnov porazdelitve, nižje
koncentracije proteinov v krvi in hitrejšega metabolizma izračunane vrednosti
koncentracije remifentanila v plazmi (s tem pa tudi na mestu delovanja) presegale
izmerjene tudi do 100 % (23). Slednje so sicer ugotavljali pri drugačnem načinu
odmerjanja – pri neprekinjeni infuziji remifentanila in vzorčenju v stacionarnem stanju.
Med omejitve lahko prištevamo tudi uporabo nestandardne (in nekomercialne) opreme, kar
gotovo otežuje ponovljivost raziskave v drugih porodnišnicah.
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Predstavili in opisali smo nekaj značilnosti časovnega poteka KRMD med lajšanjem
porodne bolečine z remifentanilom. Vrednost pred popadkom se je izkazala kot pomemben
napovedni dejavnik za jakost bolečine, medtem ko najvišja dosežena KRMD po
posameznem odmerku in njen relativni porast nista bila povezana z jakostjo bolečine ob
popadku. V raziskavi nismo potrdili korelacije med KRMD ob času poroda in oceno
novorojenčkov po Apgarjevi. Menimo, da bi rutinsko spremljanje KRMD lahko omogočilo
lažje titriranje analgetičnega učinka in prispevalo k varnosti za porodnico in plod ter tako
izboljšalo sedanjo klinično prakso. Za izračunavanje KRMD med PCA pri lajšanju
porodne bolečine bi bil zelo koristen nov farmakokinetični/farmakodinamični model, ki bi
bil razvit posebej za porodnice.
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Sklepi

V raziskavi smo potrdili hipotezo, da izkazuje najnižja KRMD pred bolusnim odmerkom
negativno povezanost z bolečino ob popadku, nismo pa potrdili hipoteze o povezanosti
bolečine z najvišjo doseženo KRMD po odmerku. Prav tako nismo potrdili hipoteze o
povezanosti relativne razlike med najnižjo in najvišjo KRMD pri posameznem odmerku ter
oceno bolečine ob popadku.
V nalogi smo opisali nekatere splošne značilnosti časovnega poteka KRMD med lajšanjem
porodne bolečine z remifentanilom pri našem vzorcu porodnic ter izpostavili primer, kjer je
v naši raziskavi bila dosežena njena najvišja vrednost. Analizirali smo vrednosti KRMD ob
trenutku rojstva pri spontanih vaginalnih porodih, korelacije z oceno novorojenčkov po
Apgarjevi pa na našem vzorcu nismo potrdili.

46

Zahvala
Zahvaljujem se mentorju prof. dr. Mirtu Kameniku, dr. med., za pomoč, ideje in spodbudo,
ki mi jo je nudil pri izdelavi doktorske naloge. Posebej se želim zahvaliti tudi doc. dr. Roku
Blagusu, univ. dipl. ekon., z Inštituta za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinske fakultete v Ljubljani za neprecenljivo pomoč pri statistični obdelavi in
vrednotenju rezultatov ter Borisu Banu, dr. med., za pomoč pri pripravi člankov.
Zahvaljujem se predstojniku, babicam in porodničarjem na Oddelku za ginekologijo in
porodništvo Splošne bolnišnice Celje, ki so mi dovolili raziskavo in mi pomagali pri
izvedbi.
Zahvaljujem se tudi predstojniku našega oddelka Rajku Kandaretu, dr. med., in drugim
sodelavkam in sodelavcem z Oddelka za anesteziologijo Splošne bolnišnice Celje, ki so mi
priskočili na pomoč, kadar me je bilo potrebno zamenjati v operacijski sobi, da sem lahko
opravljal raziskavo v porodnišnici ter Deji Gnezda, dr. med., za nesebično pomoč pri
oblikovanju in pregledovanju celotnega besedila.
Zahvala gre tudi medicinskemu elektroniku g. Marjanu Felicijanu, ki mi je pomagal pri
testiranju in kalibriranju črpalke, kakor tudi vodstvu bolnišnice, ki mi je odobrilo
nadaljevanje podiplomskega študija ter me pri tem tudi delno finančno podprlo.
Zahvaljujem se tudi vsem ostalim, ki so mi kakorkoli pomagali pri izdelavi naloge.
Posebna zahvala gre tudi družini in staršem, ki so mi stali ob strani ves čas dodiplomskega
in podiplomskega študija na Medicinski fakulteti.

47

Dodatek A: Klinična raziskava

Potek klinične raziskave
Raziskava je potekala v porodni sobi Oddelka za ginekologijo in porodništvo Splošne
bolnišnice Celje v času od januarja do julija 2010.

Namen naloge
Namen naloge je bil ovrednotiti na novo zamišljeni – »prilagojeni«, od porodnice vodeni
protibolečinski režim dovajanja remifentanila za lajšanje porodne bolečine in ga primerjati
z že uveljavljenim – »klasičnim« načinom odmerjanja zdravila. Za učinkovitejše lajšanje
porodne bolečine z remifentanilom smo si zamislili nekoliko spremenjen način odmerjanja
na zahtevo porodnice in izdelali napravo, ki je omogočala takšen način odmerjanja.
V raziskavi smo želeli ugotoviti, ali se prilagojeni in klasični način dovajanja remifentanila
med seboj razlikujeta po svojih učinkih na porodnico in plod, kar smo skušali potrditi na
podlagi primerjalne analize meritev vitalnih znakov porodnice (pulz, zasičenost arterijske
krvi s kisikom, krvni tlak) in ploda (plodovi utripi), ocenjevanja zadovoljstva porodnic in
jakosti bolečine ob popadkih (ocenjevalne lestvice), spremljanju pojavnosti neželenih
učinkov ter določanja velikosti in trajanja posameznih odmerkov remifentanila pri obeh
načinih.
Z raziskavo smo želeli potrditi naslednje hipoteze:
· način dovajanja remifentanila ne vpliva na vrednosti vitalnih parametrov porodnice
(pulz, zasičenost arterijske krvi s kisikom, krvni tlak),
· način dovajanja remifentanila ne vpliva na stanje ploda (variabilnost in bazalna
frekvenca plodovih utripov, pojav akceleracij in patoloških deceleracij v CTG),
· način dovajanja remifentanila vpliva na jakost in čas naraščanja bolečine ob popadkih
(lestvice za ocenjevanje bolečine, čas naraščanja bolečine),
· način dovajanja remifentanila vpliva na zadovoljstvo porodnic (ocena zadovoljstva),
· način dovajanja remifentanila vpliva na pogostnost pojavljanja neželenih učinkov,
· način dovajanja remifentanila vpliva na porabo zdravila (na enoto časa, na popadek).
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Izbira porodnic
V raziskavo smo povabili porodnice, ki so same izrazile željo za lajšanje porodne bolečine
z remifentanilom. Vključitvene in izključitvene kriterije pri izbiri porodnic za sodelovanje
v raziskavi prikazuje tabela 9.
Tabela 9. Kriteriji pri izbiri porodnic za sodelovanje v raziskavi.
Vključitveni kriteriji:
porodnica v starosti od 18 do 35 let (pred dopolnjenim 36. letom starosti),
zavestna prostovoljna privolitev za vključitev v raziskavo,
ASA status I ali II,
telesna masa porodnic med 60 in 90 kg (oz. še primerna prehranjenost),
gestacijska starost vsaj 35 in ne več kot 42 tednov,
prvorodke in mnogorodke.
Izključitveni kriteriji:
fetalni distres zaradi kateregakoli vzroka,
umazana plodovnica,
nepravilnosti posteljice (sum na abrupcijo, krvaveča predležeča posteljica, ... ),
znotrajmaternični zastoj rasti z ocenjeno telesno maso ploda < 2000 g,
večplodna nosečnost,
nepravilna vstava ploda,
znana alergija na zdravila iz skupine opioidov,
anamnestični podatki ali klinični sum na zlorabo oz. odvisnost od opioidov,
negativno mnenje porodničarja oz. porodnega tima glede varnosti in primernosti
uporabe remifentanila za lajšanje porodne bolečine.
Preiskovalec se je prepričal, da so porodnice sposobne razumeti protokol in upoštevati
njegova navodila. Podale so podpisano izjavo s privolitvijo na sodelovanje v raziskavi,
seznanili smo jih s tem, da je raziskavo odobrila Komisija Republike Slovenije za
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medicinsko etiko in Komisija za zdravila v okviru Javne agencije za zdravila in medicinske
pripomočke.
Kontrolne skupine porodnic v naši raziskavi nismo imeli, saj je bila vsaka izmed njih
deležna lajšanja porodne bolečine izmenjaje po obeh načinih odmerjanja, ki smo jih v
raziskavi primerjali med sabo.

Protokol in izvedba raziskave
V raziskavi smo primerjali učinkovitost in varnost dveh načinov odmerjanja remifentanila
(t.i. »klasičnega« in »prilagojenega«) za lajšanje porodne bolečine. Oba načina sta
vključevala neprekinjeno infuzijo remifentanila s hitrostjo 0,010 μg/kg/min, odmerki na
zahtevo porodnice pa so se med seboj razlikovali po velikosti, časovnem poteku in trajanju
posameznih odmerkov. Značilnosti odmerkov pri klasičnem načinu kažeta tabela 10 in
slika 10.
Tabela 10. Odmerki na zahtevo porodnice pri klasičnem načinu.
Klasični način:
začetni odmerek 20 μg (cca. 0,25 μg/kg),
po 20 min lahko povečamo na 30 μg (cca. 0,37 μg/kg),
po 1 uri lahko povečamo na 35 μg (cca. 0,44 μg/kg),
po 2 urah lahko povečamo na 45 μg (cca. 0,56 μg/kg),
po 3 urah lahko povečamo na 55 μg (cca. 0,69 μg/kg),
kadarkoli lahko zmanjšamo za 10 μg,
hitrost infuzije odmerka 1,2 μg/s (cca. 0,9 μg/kg/min),
časovni zaklep 1 min.
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Slika 10. Hitrost in trajanje infuzije med odmerkom pri klasičnem načinu.

Velikost odmerkov se pri klasičnem načinu ne prilagaja na telesno maso. Orientacijske
preračunane vrednosti, ki so navedene v oklepajih, se nanašajo na telesno maso porodnice
80 kg. Večji odmerek pomeni tudi sorazmerno daljše trajanje odmerjanja, kot je razvidno s
slike 4.
Značilnosti odmerkov pri prilagojenem načinu odmerjanja kažeta tabela 11 in slika 11.

Tabela 11. Odmerki na zahtevo porodnice pri prilagojenem načinu.
Prilagojeni način:
začetna hitrost infuzije med odmerkom 3 μg/s,
stopenjsko zmanjševanje hitrosti infuzije (vsakih 6 s pade za 20 % začetne
vrednosti),
odmerek se prekine, ko porodnica spusti gumb,
največji dovoljeni odmerek 0,8 μg/kg,
časovni zaklep 1 min.
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Slika 11. Hitrost in trajanje infuzije med odmerkom pri prilagojenem načinu.

Pripravo je izvedel raziskovalec sam ali pa v sodelovanju z anestezijsko medicinsko sestro
oziroma babico – vstavitev iv. kanala, namestitev opreme za nadzor vitalnih znakov, CTG
monitor, priprava zdravila, infuzijskega sistema in črpalke.
Najprej smo začeli z dovajanjem remifentanila po uvajalnem načinu, ki je deloval enako
kot klasični način z odmerkom 15 μg, izvajali pa smo ga 15–20 min (oz. nekaj popadkov).
Namen takega uvajanja je bil naučiti porodnico uporabljati črpalko, jo seznaniti z
varnostnimi pravili in premostiti prve stranske učinke, ki bi se lahko pojavili ob začetku
dajanja zdravila. Podatkov, pridobljenih med uvajanjem, nismo uporabili v raziskavi.
Lajšanje porodne bolečine smo nato izvajali v blokih (izmenjaje 5 popadkov na klasičen
način, nato 5 popadkov na prilagojeni način itd).
Navodila za porodnico so bila ves čas nespremenjena: pritisniti na gumb ob začetku
popadka in ga držati ves čas, dokler bolečina ne začne popuščati. Porodnica namreč ni
vedela, kateri način je trenutno v uporabi. Beležili smo neželene stranske učinke in
označili, med katerim blokom je do njih prišlo. Program je samodejno beležil trajanje
posameznih pritiskov na gumb in intervale med njimi. Po vsakem popadku smo ocenili
jakost bolečine z lestvico VAS, rezultat pa odčitali na milimetrski skali od 0 do 100.
Neposredno po končanem zadnjem popadku v bloku so porodnice ocenile najhujšo
bolečino ob popadkih v pravkar končanem bloku ter primerjale učinkovitost lajšanja
bolečine glede na prejšnji blok (boljše / slabše / enako). Po koncu vsakega bloka smo tudi
zabeležili vitalne znake porodnice in ploda (RR, SpO2, pulz, oceno sedacije, CTG –
variabilnost plodovih utripov, bazalna frekvenca, akceleracije in deceleracije), ob koncu
poroda pa tudi osnovne podatke o porodu (način dokončanja poroda, spol in telesno maso
otroka ter oceno stanja po Apgar-jevi 1 in 5 minut po rojstvu, pH popkovne krvi... ).
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Ocena bolečine
Jakost bolečine smo ocenjevali pred začetkom dajanja remifentanila, nato pa neposredno
po vsakem popadku ter tudi na koncu vsakega bloka.
Uporabljali smo vizualno analogno skalo z dodano obrazno lestvico, ki je imela na hrbtni
strani numerično lestvico (slika 12). Porodnica je sama izbrala položaj kazalčka na sprednji
strani merila, ki je najbolje predstavljal jakost njene bolečine. Rezultat smo odčitali na
hrbtni strani z milimetrskega merila v razponu od 0 do 100 z natančnostjo 1. Številčna
vrednost porodnici ni bila vidna.

Slika 12. Shematski prikaz merilca za oceno bolečine. Obrazna lestvica s skalo VAS na
sprednji in numeričnim milimetrskim merilom na hrbtni strani.

Ocena sedacije
Globino sedacije smo ocenjevali s pomočjo lestvice po Ramsay-u:
1 - porodnica je anksiozna in agitirana ali pa nemirna, lahko tudi oboje,
2 - kooperabilna, orientirana, pomirjena,
3 - reagira na ukaze,
4 - bliskovito se odzove ob rahlem udarjanju po čelu ali ob glasnem ukazu,
5 - leno in počasi se odzove ob rahlem udarjanju po čelu ali ob glasnem ukazu,
6 - ne daje nobenega odziva na stimulacijo.

Primerjava ocene bolečine in zadovoljstva
Po vsakem končanem bloku so porodnice ocenjevale ali je bil zadnji blok boljši, enak ali
slabši od predhodnega glede bolečine in splošnega zadovoljstva z načinom lajšanja
porodne bolečine.
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Oprema
Standardne PCA črpalke ne omogočajo zamišljenega načina odmerjanja, saj v večini
primerov lahko nastavljamo le hitrost neprekinjene infuzije, velikost odmerkov in časovni
zaklep med njimi. Med dajanjem odmerka le tega ni moč prekiniti.
Za odmerjanje smo zato uporabili predelano valjčno črpalko, ki jo upravlja računalnik.
Program za črpalko je napisan v programskem jeziku Visual Basic 6.0 in deluje v okolju
Windows XP. Naprava je na testiranjih dosegla odstopanja v okviru 5 %, kar je zadovoljivo
za takšen tip črpalke. Preprosto shemo sistema za izvajanje lajšanja porodne bolečine z
remifentanilom kaže slika 13.

infuzijska raztopina:
0,9% NaCl 500 ml +
2-4 mg remifentanila

prenosni
računalnik

gumb za dajanje odmerkov

infuzijski sistem –
®
Infusomat Braun

porodnica

i.v. kanal

valjčna črpalka

Slika 13. Preprosta shema sistema za izvajanje lajšanja porodne bolečine z remifentanilom.
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Slika 14. Nekaj posnetkov notranjosti in zunanjosti črpalke za dovajanje remifentanila.

Program za upravljanje črpalke je samodejno beležil vse podatke o hitrostih odmerjanja,
trajanju pritiska na gumb, vanj pa smo vnašali tudi vitalne parametre, stranske učinke in
druge podatke v zvezi z raziskavo. Slika 15 kaže dejanski posnetek delovnega zaslona
računalnika, na katerem se izvaja program za upravljanje črpalke, kjer vidimo grafični
prikaz hitrosti delovanja črpalke zadnjih 10 minut in tudi spremembo načina odmerjanja iz
klasičnega v prilagojenega (zgornji graf kaže profil hitrosti delovanja črpalke, spodnji pa
matematično simulacijo koncentracije remifentanila v plazmi in v možganih).
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Slika 15. Posnetek računalniškega zaslona, kjer se izvaja program za upravljanje črpalke.
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Dodatek B: Demografski in drugi podatki iz klinične raziskave
V klinični raziskavi je sodelovalo 23 porodnic. Med njimi je bilo 19 prvorodk, 3
drugorodke in 1 tretjerodka. Z ASA I smo ocenili 20 porodnic, 3 pa so bile ocenjene z ASA
II. Rodilo se je 23 živorojenih otrok, 14 dečkov in 9 deklic. V 6 primerih (26 %) se je
porod končal s carskim rezom, v 8 (47 % vaginalnih porodov) pa je bilo potrebno narediti
epiziotomijo. Carski rez je bil opravljen pri 5 prvorodkah ter pri eni drugorodki. Razlogi za
carski rez so bili nesorazmerje med glavico ploda in medenično odprtino oz.
nenapredovanje poroda zaradi drugih vzrokov, v nobenem od primerov pa ni bil postavljen
sum na škodljivo delovanje remifentanila.
Oksitocin za stimulacijo popadkov je bil razredčen 5 IE v 500 ml 0,9 % NaCl. Nismo ga
uporabljali pri 6 porodnicah, pri 4 porodnicah smo ga uporabljali v odmerku do 30 ml/uro,
pri 6 porodnicah do 60 ml/uro in pri 7 porodnicah v odmerku nad 60 ml/uro.
Tabela 12 prikazuje osnovne podatke porodnic in oceno bolečine ob popadkih pred
začetkom protokola za lajšanje porodne bolečine, tabela 13 pa izmerjene izhodiščne
vrednosti vitalnih parametrov pri porodnicah in pri plodih ter odprtost materničnega ustja
in pogostost popadkov pred začetkom lajšanja porodne bolečine.

Tabela 12. Osnovni podatki o porodnicah in oceni bolečine pred začetkom protokola za
lajšanje porodne bolečine.
starost

masa

višina

ITM

gest. st.

VAS

(let)

(kg)

(cm)

(kg/m2)

(dni)

(0-100)

povprečje

29,7

76

167

35,5

281

75,4

st. odklon

3,1

9,7

6,6

8,6

9,8

14,7

min.

24

57

148

19,7

259

25

maks.

35

99

183

58,7

296

95
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Tabela 13. Izhodiščne vrednosti vitalnih parametrov pred uporabo remifentanila ter
odprtost materničnega ustja (ustje) in pogostost popadkov (popad.) pred začetkom
protokola za lajšanje porodne bolečine.
SpO2

pulz

RRsist

RRdiast

CTG -

CTG - var

ustje

popad.

(%)

(min-1)

(mm Hg)

(mm Hg)

pulz (s-1)

pulz (s-1)

(cm)

(min)

povprečje

97

78

127

77

136

10

3,6

4,3

st. odklon

1,2

14,4

12,8

12,4

9,2

3,8

0,7

1,9

min.

95

52

106

49

125

3

2

2

maks.

99

112

159

99

155

15

5

10

V tabeli 14 so zbrani podatki o času od sprejema v porodno sobo (PS) do rojstva ploda,
telesni masi novorojencev ob porodu ter mediana in razpon ocen novorojenčkov po
Apgarjevi v času 1 min in 5 min po rojstvu.

Tabela 14. Podatki o času od sprejema v porodno sobo (PS) do rojstva ploda, telesni masi
ob porodu ter mediana in razpon ocen novorojenčkov po Apgarjevi 1 min in 5 min po
rojstvu.

a

od sprejema v PS do

masa

Apgar po

Apgar

rojstva (hh:mm)

ploda (g)

1 min

po 5 min

povprečje

5:08

3412

9a

9a

st. odklon

2:16

426,3

/

/

min.

1:36

2350

7

9

maks.

11:01

4350

10

10

- kot srednja vrednost je prikazana mediana

Podrobni rezultati klinične raziskave so objavljeni v priloženem članku, ki smo ga objavili
leta 2013 v reviji Anaesthesia (priloga 1).
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Dodatek C: Farmakokinetični/farmakodinamični model

Mintov triprostorni model za remifentanil
Za izračun hipotetične koncentracije remifentanila v plazmi in na mestu delovanja smo
uporabili triprostorni model, ki ga je na podlagi FK/FD študije razvil in leta 1997 objavil
Minto s sodelavci. Model se po njem tudi imenuje Mintov model in je do sedaj edini, ki se
za remifentanil širše uporablja v komercialnih TCI črpalkah, čeprav se je izkazalo, da
prihaja do večjih odstopanj pri specifičnih populacijah (otroci, nosečnice, ekstremna
debelost).
V raziskavi so preučevali vpliv starosti in spola na farmakokinetiko in farmakodinamiko
remifentanila na 65 zdravih prostovoljcih (38 moških in 27 žensk) v starosti med 20 in 85
let. Preiskovanci so 4 do 20 min prejemali remifentanil v neprekinjeni infuziji 1 do 8
μg/kg/min. Koncentracijo v plazmi so določali iz vzorcev arterijske krvi, za merjenje
učinka zdravila pa so uporabili meritve EEG. Na podlagi analize večih modelov se je za
najboljšega izkazal kompleksen triprostorni model, ki je vključeval starost in pusto telesno
maso preiskovanca. Slednja vključuje kovariate: spol, telesno maso in višino. Spol
preiskovanca sam po sebi ni pomembna spremenljivka v končnem modelu, nastopa le pri
izračunu puste telesne mase. Za izračun KRMD so določili vrednost koeficienta na podlagi
sprememb v EEG. Izkazalo se je, da se pomembno spreminja s starostjo preiskovanca.
Slika 16 prikazuje shemo FK/FD modela.

Slika 16. Triprostorni farmakokinetični model z dodanim mestom delovanja.
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Izračun parametrov FK/FD modela
Vrednosti parametrov Mintovega FK/FD modela za remifentanil določajo naslednji
osnovni parametri: telesna masa (kg), telesna višina (cm), spol in starost (leta). Prvi trije so
združeni v izračunu puste telesne mase (LBM), ki jo za ženske izračunamo po formuli:
LBMženske = 1,07 * masa - 148 * (masa / višina)2
Vrednosti navideznih volumnov porazdelitve:
V1 = 5,1 - 0,0201 * (starost - 40) + 0,072 * (LBM - 55)
V2 = 9,82 - 0,0811 * (starost - 40) + 0,108 * (LBM - 55)
V3 = 5,42
Vrednosti koeficientov:
k10 = 2,6 - 0,0162 * (starost - 40) + 0,0191 * (LBM - 55)
k12 = k21 = 2,05 - 0,0301 * (starost - 40)
k13 = k31 = 0,076 - 0,00113 * (starost - 40)
ke = 0,595 - 0,007 * (starost - 40)

Simulacija trenutnega (impulznega) vnosa
Če bi v telo v zelo kratkem času vbrizgali določen odmerek zdravila, bi s pomočjo FK/FD
modela dobili časovni potek hipotetične koncentracije v plazmi ter na mestu delovanja –
odgovor na impulzni vnos. Grafični prikaz spreminjanja koncentracije remifentanila v
plazmi in na mestu delovanja po vnosu 100 mikrogramskega odmerka pri 30 letni ženski z
višino 165 cm in telesno maso 80 kg prikazuje slika 17. Pri takšni osebi znaša najvišja
hipotetična koncentracija remifentanila v plazmi po vnosu 100 mikrogramskega odmerka
18,8 ng/ml, KRMD pa doseže maksimalno vrednost 5,9 ng/ml v času 76 sekund od vnosa
zdravila. Ti dve krivulji služita za izračunavanje koncentracije remifentanila v plazmi in na
mestu delovanja pri modeliranju njunih vrednosti tudi pri dinamičnem odmerjanju med
PCA za lajšanje porodne bolečine. Vsak odmerek zdravila v določeni časovni enoti lahko
namreč predstavimo kot takšen impulz, vrednost v določenem trenutku pa predstavlja
seštevek prispevkov vseh impulzov iz preteklosti (glej tudi sliko 4).
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Slika 17. Simulacija časovnega poteka koncentracije remifentanila v plazmi (modra črta)
in na mestu delovanja (rdeča črta) po vnosu 100 mikrogramskega odmerka. Simulacija je
izdelana za 30 letno žensko s telesno višino 165 cm in maso 80 kg.
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