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Santrauka
Opioidai – vieni dažniausiai stipraus skausmo malšinimui 
vartojamų medikamentų. Nepaisant stipraus analgezinio 
poveikio, ši medikamentų grupė sukelia ir šalutinių 
reiškinių, tokių kaip silpnumas, pykinimas ar vėmimas, 
haliucinacijos, priklausomybė ir hiperalgezija. Pastaro-
sios būklės veikimo mechanizmas dar nėra iki galo su-
prantamas, tačiau manoma, jog jis susijęs su glutamato 
receptorių aktyvavimu ir glutamato nešiklių slopinimu. 
Siekiant išvengti opioidinės hiperalgezijos, svarbu supra-
sti skirtumus tarp šios būklės ir tolerancijos bei abstinen-
cijos, šviesti visuomenę apie neigiamą opioidų poveikį, 
kai reikia,  suteikti pagalbą ir rinktis kitus veiksmingus 
nuskausminimo metodus.

Įvadas
Intensyviosios terapijos pacientams dažnai reikalingos 

skubios ir sudėtingos intervencijos, kurių metu skiriamas 
didesnis ir kompleksiškesnis medikamentinis gydymas, 
nei kituose skyriuose. Opioidai yra pagrindinė skausmo 
ir sedacijos priemonė, tačiau ji turi įvairų nepageidaujamą 
poveikį. Ilgalaikis šio medikamento vartojimas sukelia 
toleranciją, priklausomybę, o nutraukus jo vartojimą, gali 
pasireikšti abstinencija ir hiperalgezija [1]. Siekant išvengti 
hiperalgezinės būklės, svarbu suprasti jos mechanizmus, 
klinikinę simptomatiką, pacientų rizikos veiksnius, o jai 
išsivysčius –  valdymo galimybes.

Tyrimo tikslas − apžvelgti hiperalgezinės būklės mole-
kulinius mechanizmus, diferencinę diagnostiką, rizikos veik-
snius ir gydymo metodus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta mokslinių šaltinių paieška, apžvalga bei analizė. 

Publikacijų paieška buvo vykdoma anglų kalba tarptautinėse 

medicinos duomenų bazėse UpToDate, PubMed, Medscape, 
Cohrane. Buvo naudojami raktiniai žodžiai bei jų deriniai: 
opiod induced hyperalgesia, opioid tolerance, opioid mecha-
nisms, opioid-related disorders, analgesis. Šiame straipsnyje 
pateikiami apibendrinti mokslinių straipsnių analizės re-
zultatai.

Rezultatai ir jų aptarimas
Apibrėžtis. Opioidų grupės vaistai yra plačiai naudojami 

malšinti stiprų ūmų ir lėtinį skausmą, tačiau jie gali suke-
lti įvairų šalutinį poveikį, tokį kaip silpnumas, pykinimas, 
priklausomybė, haliucinacijos ar opioidinė hiperalgezija. 
Ši būklė apibrėžiama kaip nociceptinio jautrumo būsena, 
kurią sukelia opioidų poveikis. Jai būdingas paradoksalus 
atsakas, kai medikamento skyrimas ne sumažina, bet sus-
tiprina skausmo pojūtį [2].

Opioidinės hiperalgezijos molekuliniai mechanizmai. 
Tikslus opioidinės hiperalgezijos mechanizmas vis dar nėra 
aiškus. Prieš atsirandant hiperalgezijai, opioidai jungiasi 
prie receptorių, esančių supraspinaliniame audinyje, nuga-
ros smegenyse ir galvos smegenyse [3]. Norint užtikrinti 
tinkamą sisteminį opioidinį nuskausminimą, būtinas opioidų 
slopinimas nugariniame rage ir supraspinalinėse grandinėse. 
Manoma, kad būtent nugaros smegenyse esantis nucleus ven-
tromedialis, sudarytas iš opioidams jautrių neuronų, atlieka 
esminį vaidmenį sužadinant hiperalgeziją ir lėtinio skausmo 
atsiradimą, kurį sukelia jautrūs nugaros smegenų rago neu-
ronai [4]. Literatūroje aprašoma daug molekulinio lygmens 
hipotezių, tačiau daugiausia minima, jog pagrindinį vaidmenį 
sudaro proteinkinazės C ir N-metil-D aspartato (glutamato) 
receptorių aktyvavimas ir glutamato nešiklių slopinimas 
[5]. Pagal šią hipotezę hiperalgezijos būklė atsiranda dėl 
sutrikusio skausmo intensyvumo suvokimo.

Diferencinė diagnostika. Opioidų sukeltą hiperalgeziją 
(OIH) būtina skirti nuo abstinencijos ir opioidų tolerancijos. 
Šios būklės skiriasi savo klinikine išraiška, kuri atsispindi 
1 paveiksle [6].
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Rizikos veiksniai. Priešoperaciniai veiksniai, galintys 
turėti įtakos opioidų sukeltos hiperalgezijos išsivystymui, 
yra genetika ir opioidų vartojimas. Klinikiniame tyrime, 
kuriame sveikiems asmenims skausmas sukeltas naudojant 
terminį dirgiklį, nustatyta, jog homozigotiniai katechol-O-
metiltransferazės geno met (158) polimorfizmui asmenys 
jautė didesnę hiperalgeziją. Kitame tyrime pagrįsta, jog 
lėtinis opioidų vartojimas skausmo malšinimui, ypač paren-
teriniu būdu ar didelėmis dozėmis, gali sukelti hiperalgeziją, 
o papildomas šių medikamentų vartojimas priešoperaciniu 
metu  poveikį sustiprina [6,7]. Pastebėtos ir specifinių 
opioidų, pavyzdžiui remifentanilio, sąsajos su analgezijos 
pasireiškimu, tačiau yra ir šiam teiginiui prieštaraujančių 
straipsnių, todėl reikia atlikti daugiau tyrimų [6].

Gydymas. Geriausias opioidinės hiperalgezijos gydymo 
metodas – prevencija. Šiam tikslui svarbu šviesti visuomenę, 
suteikti tinkamą psichologinę ir socialinę pagalbą, nutraukti 
lėtinį opioidų vartojimą priešoperaciniu periodu, įvertinti 
pacientų hiperalgezijos riziką. Priešoperaciniu periodu verta 
apsvarstyti ir kitus nuskausminimo metodus, tokius kaip 
regioninė analgezija ar neopioidiniai analgetikai (acetaminof-
enas, NVNU). Operacijos metu norint sumažinti nepalankius 
opioidių reiškinius, siektina naudoti mažiausias veiksmin-
gas medikamento dozes arba medikamentų kombinacijas, 
apsvarstyti galimybę naudoti kitus analgetikus: NMDA an-
tagonistus, α-2 agonistus, β-blokerius, NVNU, regioninę 
anesteziją. Pooperacinio skausmo malšinimui galima pa-
sitelkti nefarmakologinius metodus (imobilizacija, edukacija, 
socialinė ir psichologinė pagalba, atsipalaidavimo pratimai) 

1 pav. Opioidinės hiperalgezijos, tolerancijos ir abstinencijos klinikinės raiškos skirtumas
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arba rinktis anksčiau paminėtas nuskausminimo alternatyvas, 
kai reikia, apsvarstyti ir metadono skyrimą [6,8].

Išvados
1. Opioidų grupės medikamentai – vieni plačiausiai 

naudojamų skausmo malšinimui, tačiau galimas įvairus jų 
šalutinis poveikis, įskaitant ir opioidinę hiperalgeziją.

2. Tikslus opioidinės hiperalgezijos veikimo mecha-
nizmas vis dar nėra aiškus, tačiau manoma, jog ši būklė 
išsivysto dėl glutamato receptorių aktyvavimo ir glutamato 
nešiklių slopinimo.

3. Diferencinės diagnostikos metu svarbu suprasti 
opioidinės hiperalgezijos, tolerancijos ir abstinencijos skir-
tumus.

4. Didžiausi opioidinės hiperalgezijos rizikos veiksniai 
– opioidų vartojimo anamnezė, genetinė predispozicija.

5. Geriausias opioidinės hiperalgezijos gydymo metodas 
– švietimas, tačiau svarbu gerai įvertinus paciento anamnezę, 
pasirinkti tinkamus skausmo gydymo metodus.

Literatūra
1. Martyn JAJ, Mao J, Bittner EA. Opioid Tolerance in Critical 

Illness. N Engl J Med 2019;380(4):365-378.
      https://doi.org/10.1056/NEJMra1800222
2. Mercadante S, Arcuri E, Santoni A. Opioid-Induced Tolerance 

and Hyperalgesia. CNS Drugs 2019;33(10):943-955.
      https://doi.org/10.1007/s40263-019-00660-0
3. Masson P. Medullary circuits for nociceptive modulation. Curr 

Opin Neurobiol 2012; 22(4): 640-645.



74
      https://doi.org/10.1016/j.conb.2012.03.008
4. Ossipov MH, Morimura K, Porreca F. Descending pain modula-

tion and chronification of pain. Curr Opin Support Palliat Care 
2014;8(2):143-51.2014.

      https://doi.org/10.1097/SPC.0000000000000055
5. Huang M, Luo L, Zhang Y, Wang W, Dong J, Du W, Jiang W, 

Xu T. Metabotropic glutamate receptor 5 signalling induced 
NMDA receptor subunits alterations during the development of 
morphine-induced antinociceptive tolerance in mouse cortex. 
Biomed Pharmacother 2019;110:717-726.

      https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.12.042
6. Wilson SH, Hellman KM, James D, Adler AC, Chandrakan-

tan A. Mechanisms, diagnosis, prevention and management 
of perioperative opioid-induced hyperalgesia. Pain Manag 
2021;11(4):405-417.

      https://doi.org/10.2217/pmt-2020-0105
7. Fletcher D, Martinez V. How can we prevent opioid induced hy-

peralgesia in surgical patients? Br J Anaesth 2016;116(4):447-9.
      https://doi.org/10.1093/bja/aew050
8. Coluzzi F, Bifulco F, Cuomo A, Dauri M, Leonardi C, Melotti 

RM, Natoli S, Romualdi P, Savoia G, Corcione A. The challenge 
of perioperative pain management in opioid-tolerant patients. 
Ther Clin Risk Manag 2017;13:1163-1173.

      https://doi.org/10.2147/TCRM.S141332

OPIOID HYPERALGESIA
D. Savinova, V. Jocaitytė, A. Karbonskienė

Keywords: opiod induced hyperalgesia, opioid tolerance, opioid 
mechanisms, opioid-related disorders, analgesis.

Summary
Opioids are one of the most commonly used medications to 

relieve severe pain. Despite its strong analgesic effects, this group 
of medications also has side effects such as weakness, nausea or 
vomiting, hallucinations, addiction, and hyperalgesia. The mecha-
nism of action of the latter condition is not yet fully understood, 
but it is thought to be involved in the activation of glutamate re-
ceptors and the inhibition of glutamate carriers. To prevent opioid 
hyperalgesia, it is important to understand the differences between 
this condition and tolerance and abstinence, to educate the public 
about the negative effects of opioids, to provide assistance if ne-
eded, and to choose other equally effective methods of analgesia.
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