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Vnímanie a prejavy Vnímanie a prejavy 
bolesti                      bolesti                      

u novorodencovu novorodencov

Katarína Katarína ChromčíkováChromčíková
Jaroslava Jaroslava FigurováFigurová

Miroslava Miroslava ŠkrabalováŠkrabalová

NeonatologickáNeonatologická klinika JLF UK a UN v Martineklinika JLF UK a UN v Martine

XIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v XIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológiineonatológii, , 
Bratislava 2015Bratislava 2015

Cieľ práce Cieľ práce 

�� Zistiť mieru bolesti uZistiť mieru bolesti u nedonosených nedonosených 
novorodencov pomocou meracích nástrojov novorodencov pomocou meracích nástrojov 
pred, počas apred, počas a po výkone. po výkone. 

�� Porovnať výsledky posudzovania bolesti Porovnať výsledky posudzovania bolesti 
uu nedonosených novorodencov s dostupnými nedonosených novorodencov s dostupnými 
výsledkami u donosených novorodencov        výsledkami u donosených novorodencov        
z predchádzajúceho výskumu.z predchádzajúceho výskumu.
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NN--PASSPASS

Hodnotiace Hodnotiace 
kritériákritériá

SedáciaSedácia
SedáciaSedácia / / 

bolesťbolesť
Bolesť / Bolesť / AgitovanosťAgitovanosť

--22 --11 0 / 00 / 0 11 22

Plač / Plač / 
podráždenosťpodráždenosť

Žiadny plač na Žiadny plač na 
bolestivé bolestivé 
podnetypodnety

Narieka alebo plače Narieka alebo plače 
minimálne pri minimálne pri 

bolestivých bolestivých 
podnetochpodnetoch

Bez Bez sedáciesedácie,,
bolestivých bolestivých 
prejavovprejavov

Podráždenosť, alebo Podráždenosť, alebo 
plač vplač v intervaloch,intervaloch,
Dieťa je utíšiteľnéDieťa je utíšiteľné

Prenikavý (vysoký) plač, alebo Prenikavý (vysoký) plač, alebo 
tichý kontinuálny plač,tichý kontinuálny plač,
Dieťa je neutíšiteľnéDieťa je neutíšiteľné

Správanie saSprávanie sa

Bez reakcie na Bez reakcie na 
bolestivé bolestivé 
podnety,podnety,

Bez spontánneho Bez spontánneho 
pohybupohybu

Reaguje minimálne Reaguje minimálne 
na podnety,na podnety,

Mierne spontánne Mierne spontánne 
pohybypohyby

Bez Bez sedáciesedácie,,
bolestivých bolestivých 
prejavovprejavov

Dieťa je nepokojné, Dieťa je nepokojné, 
mrví sa, často sa budímrví sa, často sa budí

Vypínanie sa (až do Vypínanie sa (až do opistotonuopistotonu), ), 
kope, nespí (stále bdie), alebo kope, nespí (stále bdie), alebo 
naopak reaguje minimálne / je naopak reaguje minimálne / je 

bez pohybu (ale nie je pod bez pohybu (ale nie je pod 
sedatívami!)sedatívami!)

Výraz tváreVýraz tváre

Ústa sú uvoľnené Ústa sú uvoľnené 
(až akoby (až akoby 

ochabnuté), bez ochabnuté), bez 
výrazu tvárevýrazu tváre

Minimálna zmena Minimálna zmena 
výrazu tváre pri výrazu tváre pri 

podnetochpodnetoch

Bez Bez sedáciesedácie,,
bolestivých bolestivých 
prejavovprejavov

Ktorýkoľvek Ktorýkoľvek 
bolestivý výraz bolestivý výraz 
objavujúci sa v objavujúci sa v 

intervalochintervaloch

Ktorýkoľvek bolestivý výraz Ktorýkoľvek bolestivý výraz 
pretrvávajúci kontinuálnepretrvávajúci kontinuálne

Tonus končatínTonus končatín

Bez úchopového Bez úchopového 
reflexu, reflexu, 

ochabnuté ochabnuté 
končatinykončatiny

Slabý úchopový Slabý úchopový 
reflex, znížený reflex, znížený 
svalový tonussvalový tonus

Bez sedácie,Bez sedácie,
bolestivých bolestivých 
prejavovprejavov

Občasné zovretie Občasné zovretie 
prstov (na nohách), prstov (na nohách), 
zovreté päste, alebo zovreté päste, alebo 
naopak roztiahnutie naopak roztiahnutie 

prstov,prstov,
Telo nie je napätéTelo nie je napäté

Neustále zaťaté päste, prsty na Neustále zaťaté päste, prsty na 
nohách, alebo naopak nohách, alebo naopak 
roztiahnutie prstov,roztiahnutie prstov,

Telo je napätéTelo je napäté

Vitálne funkcieVitálne funkcie

Bez variability Bez variability 
hodnôt VF na hodnôt VF na 

podnety,podnety,
Hypoventilácia Hypoventilácia 
alebo až apnoealebo až apnoe

Variabilita hodnôt Variabilita hodnôt 
VF je < 10%  pri VF je < 10%  pri 

podnetochpodnetoch

Bez sedácie,Bez sedácie,
bolestivých bolestivých 
prejavovprejavov

Hodnoty VF stúpajú Hodnoty VF stúpajú 
oo 10 10 –– 20% oproti 20% oproti 
východiskovému východiskovému 

stavu,stavu,
SatSat. O. O2 2 je 76 je 76 –– 85 a85 a pri pri 

stimulácii nastáva stimulácii nastáva 
rýchla úpravarýchla úprava

Hodnoty VF stúpajú oHodnoty VF stúpajú o 20% 20% 
oproti východiskovej hodnote,oproti východiskovej hodnote,
Sat.OSat.O22 < 75% a< 75% a pri stimulácii pri stimulácii 

nastane pomalá úprava,nastane pomalá úprava,
Nezosynchronizované dýchanie Nezosynchronizované dýchanie 

ss ventilátorom (nepravidelné ventilátorom (nepravidelné 
dýchdých.).)

NIPSNIPS

Hodnotiace kritériáHodnotiace kritériá 00 11 22

Výraz tváreVýraz tváre
UvoľnenéUvoľnené svalysvaly –– pokojnápokojná tvár,tvár,
neutrálnyneutrálny výrazvýraz

GrimasaGrimasa –– stiahnutéstiahnuté tvárovétvárové svaly,svaly,
zvraštenézvraštené obočie,obočie, bradabrada aačeľustečeľuste

PlačPlač
(počas výkonu)(počas výkonu)

ŽiadnyŽiadny plačplač –– dieťadieťa jeje tichoticho MrnčanieMrnčanie // fňukaniefňukanie –– prerušovanéprerušované
miernemierne mrnkanie,mrnkanie, stonaniestonanie

IntenzívnyIntenzívny (silný,(silný, mohutný)mohutný)

plačplač –– hlasnéhlasné kričanie,kričanie, plynulýplynulý
prenikavýprenikavý plačplač
PoznPozn.. rovnakorovnako ajaj tichýtichý plačplač
uu intubovanéhointubovaného dieťaťa,dieťaťa, ktorýktorý
vidímevidíme nana výrazevýraze tváretváre dieťaťadieťaťa

DýchanieDýchanie

UvoľnenéUvoľnené –– zvyčajnézvyčajné dýchaniedýchanie
prepre danédané dieťadieťa

ZmenaZmena dýchaniadýchania –– nepravidelnénepravidelné
dýchanie,dýchanie, vťahovanievťahovanie ((retrakcieretrakcie))
hrudníka,hrudníka, tachypnoetachypnoe,, grganie,grganie, apnoeapnoe

Ramená (paže)Ramená (paže)

UvoľnenéUvoľnené –– svalysvaly nienie súsú
stuhnuté,stuhnuté, občasnéobčasné (príležitostné)(príležitostné)
náhodnénáhodné pohybypohyby

OhnutéOhnuté aleboalebo natiahnuténatiahnuté rukyruky

(ramená(ramená)) –– pažepaže súsú napnuté,napnuté, rovné,rovné,
pevnépevné (ohnuté)(ohnuté) a/aleboa/alebo rýchlerýchle
striedaniestriedanie naťahovanianaťahovania aa ohýbaniaohýbania

NohyNohy

UvoľnenéUvoľnené –– svalysvaly nienie súsú
stuhnuté,stuhnuté, občasnéobčasné (príležitostné)(príležitostné)
náhodnénáhodné pohybypohyby

OhnutéOhnuté aleboalebo natiahnuténatiahnuté rukyruky

(ramená(ramená)) –– pažepaže súsú napnuté,napnuté, rovné,rovné,
pevnépevné (ohnuté)(ohnuté) a/aleboa/alebo rýchlerýchle
striedaniestriedanie naťahovanianaťahovania aa ohýbaniaohýbania

Stav bdenia / spánkuStav bdenia / spánku

SpiaceSpiace // zobudenézobudené dieťadieťa –– tiché,tiché,
pokojné,pokojné, spiacespiace dieťa,dieťa, aleboalebo
pokojnepokojne bdiebdie

RozčúlenéRozčúlené // bdelé,bdelé, čuléčulé –– dieťadieťa jeje
nepokojné,nepokojné, „mláti“„mláti“ okolookolo sebaseba
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SúborSúbor
�� Nedonosení novorodenciNedonosení novorodenci
�� novorodenci narodení       novorodenci narodení       

v 37. v 37. g.tg.t. a nižšom,            . a nižšom,            
v starostlivosti v starostlivosti 
NeonatologickejNeonatologickej kliniky kliniky 
JLF UK a UNMJLF UK a UNM

KritériáKritériá zaradeniazaradenia dodo
súborusúboru::
�� odber kapilárnej krvi        odber kapilárnej krvi        

z päty,z päty,
�� bez bez analgosedácieanalgosedácie, , 
�� súhlas zákonného súhlas zákonného 

zástupcu.zástupcu.

�� Donosení novorodenciDonosení novorodenci

�� novorodenci narodení v 38. novorodenci narodení v 38. ––
42. 42. g.tg.t. na Gynekologicko. na Gynekologicko--
pôrodníckej klinike JLF UK      pôrodníckej klinike JLF UK      
a UNM, následne prevzatí do a UNM, následne prevzatí do 
starostlivosti starostlivosti NeonatologickejNeonatologickej
kliniky JLF UK a UNMkliniky JLF UK a UNM

Kritériá zaradenia do súboru: Kritériá zaradenia do súboru: 

�� odber kapilárnej krvi z päty,odber kapilárnej krvi z päty,

�� vek minimálne 72 hodín, vek minimálne 72 hodín, 

�� pôrodná hmotnosť od 2500g, pôrodná hmotnosť od 2500g, 

�� súhlas zákonného zástupcu.súhlas zákonného zástupcu.

SúborSúbor

Priem. Priem. hmothmot..
gg ±± SDSD

DievčatáDievčatá
n (%) n (%) 

ChlapciChlapci
n (%)n (%)

GestačnýGestačný týždeňtýždeň

38.38.

n (%)n (%)

39.39.

n (%)n (%)

40.40.

n (%)n (%)

41.41.

n (%)n (%)

1.  1.  
placeboplacebo

3392 3392 
±± 61,8261,82

13 (43)13 (43) 17 (57)17 (57) 8 (27)8 (27) 8 (27)8 (27) 8 (27)8 (27) 6 (20)6 (20)

2. 24 % 2. 24 % 
sacharóza sacharóza 

3406 3406 
±± 65,8665,86

17 (57)17 (57) 13 (43)13 (43) 6 (20)6 (20) 7 (23)7 (23) 8 (27)8 (27) 8 (27)8 (27)

Nedonosení novorodenciNedonosení novorodenci

Donosení novorodenciDonosení novorodenci

Priem. Priem. 
hmothmot..
g g ±± SDSD

DievčatáDievčatá
n (%)n (%)

ChlapciChlapci
n (%)n (%)

GestačnýGestačný týždeňtýždeň

24 24 –– 2626

n (%)n (%)

27 27 –– 3030

n (%) n (%) 

31 31 –– 33 33 

n (%)n (%)

34 34 –– 3737

n (%) n (%) 

1. 1. 
placeboplacebo

15421542 ±±
544,77544,77

6 (60)6 (60) 4 (40)4 (40) 1 (10)1 (10) 4 (40)4 (40) 4 (40)4 (40) 1 (10)1 (10)

2. 24 % 2. 24 % 
sacharózasacharóza

1335 1335 ±±
486,17486,17

5 (50)5 (50) 5 (50)5 (50) 2 (20)2 (20) 5 (50)5 (50) 1 (10)1 (10) 2 (20)2 (20)
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MetodikaMetodika

�� pred,pred, počaspočas aa popo výkonevýkone –– natáčanienatáčanie
videokamerouvideokamerou nana videozáznamvideozáznam

�� 6060 seksek.. predpred výkonomvýkonom –– 11.. dávkadávka 2424%%
sacharózysacharózy // placebaplaceba ((00,,22 –– 00,,55ml),ml),

�� 3030 seksek.. odod zahájeniazahájenia výkonuvýkonu –– 22.. dávkadávka
((00,,22ml),ml),

�� hodnoteniehodnotenie procedurálnejprocedurálnej bolestibolesti pomocoupomocou
NIPSNIPS aa NN--PASSPASS

Štatistická analýza výsledkovŠtatistická analýza výsledkov

� nepárový t-test, 

� Mann Whitney test, 

� opisná štatistika pri charakteristike 
pozorovaných skupín novorodencov.
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VýsledkyVýsledky

• donosení novorodenci: 
škála N-PASS – počas 
výkonu ,

• p < 0,0001

• donosení novorodenci: 
škála N-PASS – po 
výkone,

• p 0,154
8,5

8,0

7,5

7,0

6,5

6,0

Placebo Sacharoza

2,3

2,2

2,1

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

Placebo Sacharoza

VýsledkyVýsledky

• donosení novorodenci: škála NIPS – počas výkonu, 

• p < 0,0001

• donosení novorodenci škála: NIPS – po výkone, 

• p 0,07

5,8

5,6

5,4

5,2

5,0

4,8

4,6

4,4

Placebo Sacharoza
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VýsledkyVýsledky

• nedonosení novorodenci škála N-PASS – počas 
výkonu, 

• p < 0,0001

• nedonosení novorodenci škála N-PASS – po výkone, 

• p 0,0001

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

Sacharoza Placebo

VýsledkyVýsledky

• nedonosení 
novorodenci škála NIPS 
– počas výkonu, 

• p < 0,0001

• nedonosení 
novorodenci škála NIPS 
– po výkone, 

• p < 0,0001

7

6

5

4

3

2

1

0

Placebo Sacharoza

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Sacharoza Placebo
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VýsledkyVýsledky
• donosení vs. 

nedonosení, počas 
výkonu – placebo –
škála N-PASS

• p < 0,0001

• donosení vs. 
nedonosení, počas 
výkonu – sacharóza –
škála N-PASS

• p < 0,0001

8,5

8,0

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

preterm term

7

6

5

4

3

2

1

pretrem term

VýsledkyVýsledky

• donosení vs. nedonosení 
novorodenci, počas 
výkonu – škála NIPS –
sacharóza

• p < 0,0001

• donosení vs. 
nedonosení 
novorodenci – škála 
NIPS – placebo, 

• p 0,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

preterm term
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Záver výskumuZáver výskumu

• podanie 24% sacharózy zmierňuje prejavy 
procedurálnej bolesti u donosených                           
i nedonosených novorodencov

• absolútne hodnoty hodnotiacich škál boli                
u nedonosených nižšie ako u donosených: 

� zrelosť / nezrelosť nervového systému?  

� schopnosť dieťaťa odpovedať na bolesť?

� ...

Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť


