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Santrauka
Paciento saugumo ir komforto užtikrinimas yra neatsiejama gydymo, taikomo intensyviosios terapijos skyriuje, dalis. Kritiškai sunkios būklės sukelia
skausmą, sujaudinimą bei gali sąlygoti intensyvios
terapijos delyro išsivystymą. Savo ruožtu kritinių
būklių gydymas neretai reikalauja agresyvių organų sistemų palaikymo priemonių bei ilgalaikės imobilizacijos. Siekiant sumažinti organizmo reakciją į
patiriamą stresą bei atriboti pacientą nuo trauminių
potyrių, pasirenkama gili sedacija – medikamentinis
miegas, kuris yra ne mažiau žalingas ir sukelia ilgalaikes pasekmes. Pastaraisiais dešimtmečiais atlikti
tyrimai parodė, kad titruojama sedacija ir ankstyva
reabilitacija gali sutrumpinti dirbtinės plaučių ventiliacijos bei gydymosi reanimacijos ir intensyviosios
terapijos skyriuje trukmę, mirštamumą ir gydymo
kaštus.
Straipsnyje pateikiamos sedacijos taikymo reanimacijos skyriuje rekomendacijos ir apibendrinamos naujausios tendencijos. Aptariami šiuo metu
klinikinėje praktikoje naudojami vaistai, jų veikimo
mechanizmai ir vartojimo indikacijos, taip pat pristatomi klinikinėje praktikoje taikomi protokolai.
Įvadas
Paciento gydymas reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje (RITS) neįsivaizduojamas be analgezijos ir
sedacijos. Paciento išgyvenamas nerimas ir skausmas sąlygoja simpatinės nervų sistemos atsaką ir kaskadą nepageidaujamų reiškinių, tokių kaip tachikardija, deguonies
sunaudojimo padidėjimas, hipermetabolizmas (1). Vyrauja
įsitikinimas, kad gilios sedacijos metu pacientas yra mažiau veikiamas intensyviosios terapijos dirgiklių: triukšmo,
diskomforto ir nepatiria potrauminio streso reiškinių, susiŽurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu

jusių su gydymu RITS (2, 3). Taikant invazyvius gydymo
metodus, gilus medikamentinis miegas sukeliamas nuo 57
iki 81 % pacientų (4). Dažnai intensyvioje terapijoje svarbiausiu prioritetu tampa esamos ligos ir organų nepakankamumo gydymas, o paciento būklės sunkumas tampa gilios
sedacijos taikymo priežastimi.
Darbo tikslas: aptarti sedacijos taikymo intensyvioje
terpapijoje indikacijas, naujausias moksliniais įrodymais
grįstas gaires, praktikoje galimus naudoti vaistus ir jų skyrimo protokolus.
Tyrimo medžiaga ir metodai
Parengiant straipsnį buvo apžvelgti PubMed ir Medline
duomenų bazėse esantys straipsniai, kuriuose analizuojama sedacijos intensyvioje terapijoje problema. Literatūros
paieška vykdyta naudojant anksčiau minėtus raktažodžius
ir susiaurinta, sujungiant raktažodžius į aktualias sąvokas.
Rezultatai
Gilios sedacijos intensyviojoje terapijoje problema
ir sukeliamos komplikacijos. Atrodytų, kad sedacijos gylis ir trukmė turėtų būti sąlygojami pacientų būklės sunkumo. Tačiau pastaruoju metu atlikti tyrimai įrodo, kad
sedacijos pobūdis didžiąja dalimi priklauso nuo dirbančio
personalo patirties, užimtumo bei vyraujančių praktikų (5).
Įdomu, kad sedacijos ar fizinio suvaržymo naudojimas intensyvios terapijos delyro atveju nekoreliuoja su personalo/
paciento santykiu (6).
Tobulėjant RITS taikomiems organų palaikymo metodams, ankstyva paciento reabilitacija tampa galima net
pacientams, sergantiems terminaliniu širdies/kvėpavimo
nepakankamumu (7). Sedacijos nutraukimas, ankstyvas
atjunkymas nuo dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) bei
fizioterapija, taikoma ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos atveju, padeda išvengti polineuropatijos, raumenų atrofijos ir tampa vienu iš svarbiausių elementų ruošiant
pacientą plaučių ir/ar širdies transplantacijai (8, 9).
Pastaraisiais metais atlikti tyrimai akivaizdžiai patvirtina, kad sedacijos gylis ne tik neapsaugo paciento nuo žalinAdresas susirašinėti: Ieva Norkienė, el. p. ievanork@gmail.com
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go intensyviosios terapijos aplinkos poveikio, bet turi eilę
komplikacijų (1 lentelė). Reikšmingas yra ne vien sedacijos gylis, bet ir taikymo trukmė. Pastebėta, kad ankstyva
gili sedacija pradėjus taikyti DPV, susijusi su ventiliacijos
trukme ir vėlyvuoju mirštamumu (10 - 12).
Sedacijos, nerimo ir skausmo vertinimo bei gydymo gairės. Siekiant išvengti sedacijos sukeliamo pašalinio
poveikio, buvo ieškoma optimalių metodikų, galinčių užtikrinti maksimalų paciento komfortą ir sutrumpinti gydymosi RITS trukmę. Pirmosios, sedacijai intensyvioje terapijoje skirtos gairės, publikuotos 1995 metais ir sudarytos iš 16
rekomendacijų (13). Atlikti negausūs tyrimai leido daryti
prielaidas, kad pastovi intraveninė sedacija labiau žalinga,
nei gydymas smūginėmis anestezijai skirtų vaistų dozėmis.
Ilgainiui buvo pastebėta, kad kasdieninis sedacijos nutraukimas ir paciento pažadinimo bei spontaninio kvėpavimo
mėginiai sutrumpina ventiliacijos ir gydymosi RITS trukmę (14, 15). 2013 metais intensyvios terapijos draugija
jau galėjo remtis daugiau nei 18000 publikuotų mokslinių tyrimų duomenimis ir pateikti net 54 teiginius (16).
Svarbiausia ir labiausiai novatoriška tapo “analgezija
pirmiau nei sedacija”. Buvo išskirta RITS triada: skausmas, nerimas ir delyras.
PAD (Pain – skausmas, Anxiety – nerimas, Delirium
– delyras) gairės pateikė algoritmus, galinčius klinikinėje
praktikoje padėti diferencijuoti šias tris būkles, bei taikyti
savalaikę prevenciją, diagnostiką ir gydymą.
Sedacijos valdymas klinikinėje praktikoje. Nepaisant įrodymais grįstos medicinos rekomendacijų, klinikinėje praktikoje dažnai pasirenkama liberali sedacijos strategija, priklausanti nuo dirbančio personalo sąmoningumo bei
žinių lygio. Dažnai stokojama bendro į pacientą orientuoto
1 lentelė. Sedacijos poveikis organų sistemoms

tikslo, perduodamo ir vykdomo nuosekliai viso paciento gydymosi RITS metu (17). Multicentrinės apklausos rodo, kad
nėra bendro sutarimo, kada turėtų būti taikoma sedacija ir
kokie pacientai tinkami kandidatai sedacijai nutraukti (18).
Dar prieš pasirodant PAD gairėms, Amerikos intensyviosios terapijos draugija pateikė ankstyvo sedacijos nutraukimo, spontaninio kvėpavimo, sedacijai naudojamų vaistų,
delyro monitoringo bei ankstyvos mobilizacijos praktinių
priemonių rinkinį – “ABCDE bundle” (2 lentelė) (19).
Algoritmai, grįsti ABCDE rinkiniu, tapo kasdienine
praktika daugelyje RITS. Praktinis rekomendacijų pritaikymas įrodytas eilėje pastaraisiais metais pasirodžiusių
publikacijų (20, 21). Prospektyvinio tyrimo, analizavusio
ABCDE rinkinio pritaikymo praktikoje saugumą, metu
buvo pastebėta, kad gairių pritaikymas sąlygojo trumpesnę mechaninės ventiliacijos trukmę ir mažesnį delyro dažnį, nei pacientų, kuriems sedacija buvo taikoma įprastiniu
būdu (22). Taikant minimalios sedacijos algoritmus ne mažiau svarbu užtikrinti paciento artimųjų supratingumą bei
bendradarbiavimą. Dėl šios priežasties ilgainiui į rinkinį
įtrauktas ir bendravimo su šeima (F- Family) punktas (23).
2015 Minhas atlikta randomizuotų tyrimų metaanlizė įrodė, kad protokolizuota sedacija ženkliai sumažino mirštamumą, gydymosi RITS trukmę ir atliktų tracheostomijų dėl
ilgalaikės DPV kiekį (24). Šalia teigiamo poveikio paciento baigtims, aiškių tikslų nustatymas palankiai vertinamas
gydančio personalo apklausų metu (25). Tačiau ar įmanoma pritaikyti tą pati protokolą visiems RITS gydomiems
pacientams.
Minimalios sedacijos koncepcijos. Linkstama prie
minimalios sedacijos, titruojamos pagal individualius paciento poreikius. JL Vincent pasiulė eCASH koncepciją
(Early Comfort using Analgesia, minimal Sedatives and maximal Humane care – ankstyva analgezija, užtikrinanti paciento komfortą,
minimali sedacija ir maksimali priežiūra). Pacientas turi jaustis komfortiškai, būti ramus ir
sugebėti bendrauti su personalu ir artimaisiais
(26). Autorių nuomone, ypač svarbus objektyvus skausmo įvertinimas, adekvati analgezija
ir titruojama sedacija (3 lentelė). Kaip ir PAD
gairėse, siekiant tokio sedacijos modelio, būtinos tampa skausmo įvertinimo skalės, tokios
kaip Skaitmeninė vertinimo skalė (angl. NRS
- Numeric Rating Scale) (27), Elgesio skausmo skalė (angl. Behavioral Pain Scale) (28),
bei Intensyviosios terapijos skausmo stebėjimo skalė (angl. CPOT - Critical Care Pain
Observation Tool) (29). Sedacijos titravimui
siūloma naudoti plačiai paplitusią ir gairėse
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rekomenduojamą Richmond sujaudinimo įvertinimo skalę
(angl. RASS - Richmond Agitation Sedation Scale) (RASS)
(30), o delyrui diagnozuoti CAM – ICU metodą (angl. Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit ) (31).
Tačiau autoriai pabrėžia, kad ši koncepcija nėra tinkama visiems intensyviosios terapijos pacientams. Gili ar
vidutinė sedacija yra būtina esant sunkiam kvėpavimo nepakankamumui, ashinhcroniniems DPV rėžimams, epilepsinės būklės, chirurginės imobilizacijos ir galvos traumos
su intrakranijine hipertenzija atvejais.
Sedacijai taikomi vaistai. Pastaruosius dešimtmečius
intensyviojoje terapijoje naudojami vaistai buvo taikomi
taip pat kaip anesteziologijoje. Vystantis supratimui apie
intensyviosios terapijos sedacijai keliamus reikalavimus,
pradėjo keistis tiek vaistų pasirinkimas, tiek ir jų skyrimo
būdas. Akivaizdu, kad reikia mažinti tiek sedacijos gylį,
tiek ir jos trukmę. Buvo pastebėta, kad pasirinkus trumpo
veikimo vaistus, lengviau pasiekiamas ir priklausomai nuo
klinikinės situacijos titruojamas norimas sedacijos gylis.
Naudojant ilgo veikimo vaistus, galima pasiekti panašų
efektą, tačiau tokiu atveju būtina vengti ilgalaikių infuzijų,
taikyti reguliarų sedacijos nutraukimą arba naudoti tik intermituojančių dozių protokolus.
Prospektyvinės studijos patvirtino, kad dauguma pacientų intensyviojoje terapijoje patiria skausmą (32), todėl
analgezija yra pirminis ir svarbiausias sedacijos komponentas. Dažniausiai naudojami opiodai yra morfinas, fentanilis ir remifentanilis. Dėl ypač trumpo eliminacijos pusperiodžio remifentanilis naudojamas vis plačiau, nes net ir
sunkūs lydintys kepenų ar inkstų sutrikimai neturi įtakos
jo veikimo trukmei ir laikui iki pabudimo. Remifentanilio taikymas siejamas su trumpesne DPV ir gydymo RITS
trukme (33). Jį neretai galima taikyti ir kaip monoterapiją,
dėl stipraus gerklų reflekso slopinimo ir nedidelio sedaci-

nio efekto. Kai taikomas vien tik remifentanilis, pacientai
išlieka samoningi, dažnai gali vykdyti paliepimus ar bendrauti su medicinos personalu ir artimaisiais. Ilgo veikimo
opioidai (morfinas ir fentanilis) yra siejami su ilgalaike
gilia sedacija, kurios reikėtų vengti. Tačiau skiriant juos
intermituojančiomis dozėmis, o ne ilgalaike infuzija, kaip,
pavyzdžiui, T. Strom ir kolegų publikuotame tyrime, galima pasiekti panašų rezultatą kaip ir su remifentaniliu (34).
Sujaudinimui slopinti dažniausiai skiriami benzodiazepinai arba propofolis. Sunku vienareikšmiškai palyginti
šias vaistų grupes dėl labai skirtingų skyrimo protokolų, tačiau publikuotų studijų metaanalizė parodė, kad propofolis
yra susijęs su trumpesne DPV ir gydymosi RITS trukme,
nors ir neturėjo įtakos mirštamumui (35). Benzodiazepinų
pastaruoju metu vengiama dar ir dėl padidėjusios delyro
rizikos. Vengti benzodiazepinų rekomenduoja ir tarptautinių organizacijų parengtos praktinės rekomendacijos (16).
Pastarųjų metų tyrimai rodo, kad selektyvus alfa2 adre2 lentelė. ABCDEF rinkinys
A (Assess, Prevent and Manage
Pain)

Skausmo vertinimas, prevencija ir gydymas

B (Breathing Trials)
C (Choice)

Spontaninio atsibudimo ir kvėpavimo mėginiai
Sedacijai ir analgezijai naudojamų medikamentų pasirinkimas
Delyro diagnostika ir gydymas
Ankstyva paciento mobilizacija ir fizioterapija
Bendravimas su paciento šeima ir paciento
artimųjų įtraukimas į sveikimo procesą.

D (Delirium)
E (Early mobility)
F (Family)

3 lentelė. Ankstyva analgezija, užtikrinanti paciento komfortą, minimali sedacija ir maksimali priežiūra

Numeric Rating Scale (NRS); Behavioral Pain Scale (BPS); Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT); Richmond Agitation Sedation Scale (RASS); Confusion Assessment Method for the ICU (CAM- ICU).
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noreceptorių agonistas deksmedetomidinas yra efektyvus
vaistas sedacijai, ženkliai sumažinantis delyro riziką, ypač
lyginant su benzodiazepinais. Dauguma pacientų išlieka
samoningi ir gali bendrauti su personalu ir artimaisiais.
Platesnį deksmedetomidino skyrimą šiuo metu riboja ypač
didelė tokio gydymo kaina.
Delyro gydymas. Haloperidolis yra vienas iš dažniausiai skiriamų vaistų, nors duomenys apie jo efektyvumą yra
riboti ir prieštaringi. Ankstyvas haloperidolio skyrimas gali
sumažinti delyro riziką ir trukmę, tačiau jo efektyvumas
nesiskyrė nuo placebo skiriant jau esant delyro simptomams (36, 37). Naujesnieji atipiniai trankviliantai (olanzapinas, kvetiapinas) sukelia mažiau šalutinių reiškinių nei
haloperidolis ir yra tikriausiai efektyvesi mažinant delyro
trukmę (38). Pastaraisiais metais daug dėmesio skiriama
deksmedetomidino tyrimams delyro prevencijai ir gydymui. Jis gali būti efektyvus tiek kaip pirmos eilės gydymas,
tiek ir tais atvejais, kai įprastinis gydymas haloperidoliu
buvo neefektyvus (39).
Vaistų pasirinkimą lemia ne tik jų farmakodinaminės
ir farmakokinetinės savybės, bet ir RITS dirbančios multidisciplininės komandos patirtis, tradicijos ir naudojami
protokolai.
Išvados
Gilios sedacijos taikymas intensyviąja terapija gydomiems pacientams susijęs su nepageidaujamomis baigtimis. Skausmo, nerimo ir delyro prevencija bei ankstyva
fizioterapija sutrumpina dirbtinės plaučių ventiliacijos ir
gydymosi reanimacijoje trukmę. Naujausios gairės siūlo
prieš taikant medikamentinį miegą įvertinti ir koreguoti
paciento jaučiamą skausmą ir diskomfortą, diagnozuoti ir
skirti specifines gydymo priemones delyro atveju. Sedacijos protokolų diegimas ir personalo mokymas yra būtini
efektyvios sedacijos sistemos komponentai.
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Summary
Ensuring patients safety and comfort is an important part of
treatment applied in intensive care. Critical illness is associated with

pain, agitation and often predispose development of intensive care
unit delirium. Moreover, critical conditions and life threatening
diseases often require aggressive organ system support and long
term immobilization. Deep sedation is preferred by the clinicians in
order to reduce discomfort experienced by the patient and prevent
development of post-traumatic stress after treatment in intensive
care. However profound pharmacologically induced sleep is related
to long term detrimental consequences. Recent data demonstrate
that goal directed, titrated sedation and early rehabilitation can improve patient outcomes, shorten duration of mechanical ventilation,
intensive care unit and hospital stay, as well as reduce in mortality
and treatment costs. This paper highlights the major recommendations of recent sedation and analgesia guidelines for intensive
care. We discuss pharmacology of commonly used sedative and
analgesic agents as well as implementation of the guidelines to
clinical practice.
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