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Rekomendacje dotyczące postępowania
przeciwbólowego w ginekologii 
i położnictwie.
Leczenie bólu u kobiet ciężarnych, 
rodzących oraz w połogu

W dniu 08 grudnia 2007 roku w Lublinie Zespół 
Ekspertów Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w składzie: 

Przewodniczący: 
prof. dr hab. Jan Kotarski 

Członkowie: 
prof. dr hab. Jan Dobrogowski 
prof. dr hab. Ryszard Poręba 
prof. dr hab. Andrzej Skręt
prof. dr hab. Marek Spaczyński 
prof. dr hab. Jerzy Wordliczek 
dr n. farm. Jarosław Woroń 
dr n. med. Jacek Tomaszewski 

opracował wytyczne dotyczące leczenia ostrego bólu 
u ciężarnych, rodzących oraz w okresie połogu. 

Leczenie bólu w okresie ciąży
 

Schematy leczenia bólu w położnictwie powinny umożli
wiać lekarzowi indywidualizację postępowania terapeutyczne
go i opierać się na zastosowaniu skutecznych i bezpiecznych 
metod, zarówno niefarmakologicznych jak i wykorzystujących 
środki analgetyczne.  

Ciężarne, które skarżą się na ostre lub przewlekłe dozna
nia bólowe, niezależnie od ich przyczyny, stanowią dla lekarzy 
szczególną grupę pacjentek ze względu na przekonanie, że 
większość leków przeciwbólowych przenika przez barierę tro
foblastu/łożyska i może odpowiadać za szereg działań niepo
żądanych, włączając w to śmierć płodu, działanie teratogenne, 
zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu płodu, powikłania 
perinatologiczne, zaburzenia rozwoju psychofizycznego oraz 
wzrost zapadalności na nowotwory w okresie noworodkowym 
i dziecięcym.  

Leczenie przeciwbólowe wymaga szczególnej ostrożności, 
zwłaszcza u kobiet wymagających długotrwałego stosowania 
analgetyków a będących we wczesnej ciąży (410 tydzień), 
u których okres organogenezy płodu jeszcze się nie zakończył 
lub u ciężarnych po 28 tygodniu jej trwania, kiedy to istnieje re
alne ryzyko przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego 
Botala. 

W tej grupie pacjentek jako postępowanie wstępne zaleca 
się wdrożenie niefarmakologicznych metod leczenia bólu lub 
zastosowanie technik analgezji regionalnej. (Tabela I). 

Techniki znieczulenia miejscowego nie zwiększają ryzyka 
poronienia, porodu przedwczesnego i nie stwarzają bezpośred
niego zagrożenia dla płodu. W przypadku zespołu bolesnego 
barku, nerwobólu nerwu skórnego bocznego uda, ostrych bó
lów odcinka lędźwiowokrzyżowego kręgosłupa czy zespołów 
bólowych stawów krzyżowobiodrowych związanych ze wzmo
żonym napięciem mięśni gruszkowatych należy rozważyć blo
kady nasiękowe lub odpowiednich nerwów przy pomocy leków 
znieczulających miejscowo. 

Dopiero w ostateczności należy podjąć decyzję o syste
mowym (doustnym, doodbytniczym, domięśniowym czy dożyl
nym) zastosowaniu analgetyków nieopioidowych i opioidowych 
lub leków spazmolitycznych. Optymalny wybór typu farmakote
rapii systemowej wymaga od lekarza wiedzy dotyczącej specy
fiki działania analgetycznego zastosowanego leku z uwzględ
nieniem początku działania, okresu półtrwania i metabolizmu 
leku, jego właściwego dawkowania a przede wszystkim rygoru 
bezpieczeństwa zastosowanej terapii dla płodu. (Tabela II). 

Najczęstszymi wskazaniami do zastosowania leków prze
ciwbólowych u ciężarnych są ostre lub nawracające bóle: 

• głowy, w tym migrenowe, 
• zębów, 
• narządu ruchu (np. kręgosłupa, stawów biodrowych, 

spojenia łonowego), 
• mięśniowe, 
• kolkowe (np. zastój moczu, kamica nerkowa, pęcherzy

ka żółciowego czy przewodu Wirsunga), 
• na tle zapalenia (np. dróg moczowych, schorzeń otola

ryngologicznych), 
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• gastroenterologiczne (choroby: wrzodowa żołądka 
i dwunastnicy, trzustki, woreczka żółciowego, wyrostka 
robaczkowego, jelita grubego, zespół jelita drażliwego, 
podniedrożność jelit, wzdęcia, zaparcia), 

• związane z zabiegami chirurgicznymi lub urazami (ko
munikacyjne, złamania, zwichnięcia), 

• związane z czynnością skurczową macicy lub rozciąga
niem więzadła obłego. 

Zaleca się stosowanie leków przeciwbólowych posiadają
cych kategorię B lub wyjątkowo i tylko w uzasadnionych przy
padkach klinicznych, kategorię C bezpieczeństwa stosowania 
leków w ciąży według kryteriów FDA. 

Paracetamol (kategoria B) 
Paracetamol jest lekiem przeciwbólowym z wyboru u cię

żarnych. Wykazuje silne działanie przeciwgorączkowe bez 
istotnego efektu przeciwzapalnego. Działanie przeciwbólowe 
jest związane z działaniem na ośrodkowy i obwodowy układ 
nerwowy i polega na hamowaniu cyklooksygenazy COX3, 
prawdopodobnie syntazy tlenku azotu i aktywacji układu sero
toninergicznego. 

W standardowych dawkach paracetamol (14g/dobę) cha
rakteryzuje się wysokim profilem bezpieczeństwa dla ciężar
nych. Paracetamol daje mniej działań niepożądanych niż NLPZ, 
selektywne inhibitory cyklooksygenazy COX2 i leki opioidowe. 
Działanie przeciwbólowe paracetamolu może być wykorzysta
ne w każdym okresie ciąży bez względu na jej czas trwania 
i obciążenia ogólnoustrojowe ciężarnej. Dotyczy to zwłaszcza 
kobiet, u których przed ciążą występowały przeciwwskazania 
do stosowania NLPZ. 

Paracetamol nie wykazuje działania teratogennego oraz 
toksycznego na płód. Nie zwiększa ryzyka poronienia, porodu 
przedwczesnego oraz śmierci płodu. Ryzyko wady wrodzonej 
po zastosowaniu paracetamolu nie odbiega od ryzyka popula
cyjnego dla kobiet ciężarnych. Lek nie wpływa na funkcje pły
tek krwi i nie powoduje podrażnienia błony śluzowej żołądka. 

Dożylna postać paracetamolu jest stosowana u ciężarnych 
w leczeniu bólu o lekkim lub średnim nasileniu. W połączeniu 
z opioidami, analgetykami miejscowymi oraz innymi lekami ad
iuwantowymi – także w leczeniu bólu o znacznym nasileniu. 

Działanie przeciwbólowe paracetamolu obserwowane po 
podaniu bolusa dożylnego jest efektywniejsze niż w przypad
ku podawania w schemacie ciągłym. Zastosowanie dożylnej 
postaci paracetamolu zmniejsza zapotrzebowanie na morfinę 
u ciężarnych poddanych zabiegom operacyjnym. 

Metamizol (kategoria C) 
Dane dotyczące zastosowania metamizolu w ciąży są 

sprzeczne. Wykazano teratogenne działanie metamizolu w ba
daniach na zwierzętach oraz zmniejszenie wydalania jego me
tabolitów w okresie ciąży i laktacji. Przeważa pogląd, że jest 
on przeciwwskazany w okresie ciąży z uwagi na zwiększone 
ryzyko uszkodzenia szpiku, wystąpienia ostrej białaczki oraz 
guza Wilmsa nerek u noworodków i niemowląt. Odnotowano 
też przypadki małowodzia, wytrzewienia oraz zaburzenia funk
cji nerek płodu. 

Ze względu na efekt antyprostaglandynowy pochodnych 
pyrazolonu istnieje ryzyko przedwczesnego zamknięcia prze
wodu tętniczego Botala w przypadku stosowania metamizolu 
u ciężarnych powyżej 2830 tygodnia ciąży. 

Charakterystyka produktu leczniczego nie zezwala 
na stosowanie metamizolu w okresie ciąży i laktacji. 

Kwas acetylosalicylowy (kategoria C) 
W III trymestrze ciąży zastosowanie kwasu acetylosalicylo

wego może być związane ze zwiększonym z ryzykiem przed
wczesnego zamknięcia przewodu tętniczego Botala i wystąpie
niem nadciśnienia płucnego u płodu. Wykazano podwyższo
ne ryzyko krwawienia do OUN u noworodków, a szczególnie 
u wcześniaków, związane z zahamowaniem przez kwas acety
losalicylowy funkcji agregacyjnej płytek krwi. 

Kwas acetylosalicylowy może opóźnić wystąpienie lub 
osłabić czynność porodową macicy. Lek ten zazwyczaj jest 
stosowany co 6 godzin w dawce 5001000mg. 

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (kategoria B i C) 
Najczęściej stosowane to: diklofenak, ibuprofen, ketopro

fen, piroksykam, indometacyna oraz meloksykam. Stosowanie 
NLPZ w I trymestrze ciąży zwiększa ryzyko poronienia. W przy
padku szczególnych wskazań i tylko w II trymestrze ciąży 
można zastosować diklofenak lub indometacynę w dawce do 
75mg na dobę. 

NLPZ są przeciwwskazane u ciężarnych pacjentek 
w ostatnich tygodniach ciąży. Leki te powodują zahamowa
nie syntezy prostaglandyn i ich podanie w III trymestrze ciąży 
zwiększa ryzyko przedwczesnego zamknięcia przewodu tętni
czego Botala, zahamowania akcji porodowej, przedłużenia po
rodu, zmniejszenia ilości płynu owodniowego, upośledzenia lub 
uszkodzenia nerek u płodu, wystąpienia nadciśnienia płucnego 
u noworodków, skazy krwotocznej na tle upośledzenia funkcji 
płytek, zmniejszenia stężenia protrombiny i czynnika VII. 

NLPZ hamując funkcję prostaglandyn odpowiedzialnych za 
rozszerzenie łożyska naczyniowego mogą powodować wzrost 
ciśnienia tętniczego krwi, co należy uwzględnić u pacjentek 
z współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia nadciśnie
nia indukowanego ciążą. 

Opioidowe leki przeciwbólowe (kategoria C) 
Najczęściej stosowane to: kodeina, dihydrokodeina, trama

dol, morfina, pentazocyna, buprenorfina, metadon, petydyna. 
We wczesnym okresie ciąży nie zaleca się ich stosowania 

ze względu na ryzyko wystąpienia dystrofii wewnątrzmacicznej 
płodu. 

Bezwzględnie nie należy podawać petydyny w ciąży ze 
względu na efekt polegający na obkurczeniu naczyń łożyska. 
Opioidy mogą powodować depresję oddechową oraz objawy 
zespołu odstawienia u noworodków (nawet w 30%90% przy
padków), zwłaszcza po wielokrotnym lub dłuższym ich stoso
waniu. 

Dotyczy to w szczególności kodeiny i dihydrokodeiny sto
sowanej w III trymestrze ciąży. Należy jednak podkreślić, że 
w okresie ciąży opioidy nie wykazują działania teratogennego. 
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Leczenie przeciwbólowe u kobiet 
w ciąży poddanych zabiegom 
operacyjnym

Wybór analgezji zależy przede wszystkim od rodzaju i za
kresu zabiegu operacyjnego, który powinien zostać przypo
rządkowany do jednej z czterech kategorii. (Tabela III). 

Uśmierzenie bólu pooperacyjnego u ciężarnych opiera się 
na trzech głównych zasadach terapeutycznych: 

• zastosowania analgetyków, których siła działania jest 
proporcjonalna do podanej dawki leku przeciwbólowe
go, 

• technik znieczulenia miejscowego, które przerywają 
przewodnictwo bólowe wg zasady „wszystko albo nic”, 

• analgezji multimodalnej polegającej na zastosowaniu 
kilku leków przeciwbólowych o różnych mechanizmach 
działania (skojarzona farmakoterapia), łącznie z wybra
nymi technikami znieczulenia regionalnego. 

Zastosowania skutecznej analgezji u ciężarnych i położnic 
we wczesnym okresie pooperacyjnym pozwala na: 

• zmniejszenie ryzyka powikłań zakrzepowych związane
go z opóźnionym uruchamianiem położnicy ze względu 
na dyskomfort związany z odczuwaniem bólu poopera
cyjnego, 

• sprawowanie przez matkę opieki nad noworodkiem 
we wczesnym okresie pooperacyjnym co w korzystny 
sposób wpływa na relacje matkadziecko, 

• poprawę efektywności karmienia piersią i zwiększenie 
produkcji mleka. 

Paracetamol i opioidy stanowią podstawę farmakoterapii 
ostrego bólu związanego z postępowaniem zabiegowym u cię
żarnych w każdym trymestrze ciąży. 

Dożylna postać paracetamolu jest lekiem z wyboru 
w uśmierzaniu bólu śród i pooperacyjnego u ciężarnych/po
łożnic leczonych zabiegowo w schemacie tzw. procedur jed
nodniowych (krótkich, ambulatoryjnych, o niewielkim odczuciu 
bólowym). 

Szczególnie dobry efekt przeciwbólowy można uzyskać 
kojarząc dożylną formę paracetamolu z opioidem podawanym 
podskórnie, domięśniowo lub dożylnie. Tego typu postępowa
nie istotnie zmniejsza zapotrzebowanie na leki opioidowe we 
wczesnym okresie pooperacyjnym. 

Skojarzone podawanie paracetamolu i opioidów pozwala 
na zmniejszenie częstości występowania objawów niepożąda
nych, jak i uzyskanie lepszego efektu przeciwbólowego. 

Dożylna postać paracetamolu stosowana w monoterapii 
lub w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwbólowymi 
jest postępowaniem z wyboru zalecanym w uśmierzaniu bólu 
u ciężarnych o zwiększonym ryzyku perinatologicznym lub 
z grupy tzw. podwyższonego ryzyka operacyjnego. Są to cię
żarne: 

• po urazach, z małopłytkowością lub podwyższonym 
ryzykiem krwawienia, krwawieniem (poronienia, pato
logia łożyska, II lub III okres porodu, wczesny połóg), 
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nieprawidłową akcją serca płodu, problemami gastrycz
nymi (zapalenie lub choroba wrzodowa żołądka lub 
dwunastnicy), z bólami kolkowymi, retencją moczu lub 
z sondowanymi moczowodami, kwalifikowane do po
stępowania stomatologicznego jak też dla kobiet w cią
ży z nudnościami, wymiotami lub z biegunką, które nie 
mogą stosować leków doustnych, 

• z chorobami układu sercowo-naczyniowego (słabsza 
tolerancja odpowiedzi współczulnej/hemodynamicznej 
na ból), 

• z chorobami wątroby i nerek (pogorszenie metabolizmu 
i eliminacji leków, podwyższona toksyczność narządo
wa analgetyków), 

• z ciężkimi chorobami płuc (zwiększone ryzyko niedo
dmy oraz zapalenia płuc). 

Osoby te są bardziej wrażliwe na działania niepożąda
ne opioidowych leków przeciwbólowych (nadmierna sedacja 
i splątanie, depresja oddechowa,) i NLPZ/metamizolu (zwięk
szone ryzyko krwawienia, upośledzenie czynności nerek, nad
ciśnienia i zastoinowej niewydolności krążenia). 

Metamizol i NLPZ nie uzyskały rejestracji jako leki 
stosowane w analgezji u ciężarnych. 

Konieczność ich użycia należy rozważać indywidualnie, 
biorąc po uwagę zaawansowanie ciąży i związane z ich po
daniem ryzyko perinatologiczne i/lub możliwość wystąpienia 
działań niepożądanych. Należy podkreślić, że z punktu widze
nia racjonalnej farmakoterapii określenie stosunku korzyści/ry
zyka w indywidualnym przypadku, szczególnie w sytuacji gdy 
brak jest danych z badań klinicznych prowadzonych zgodnie 
z wytycznymi Medycyny Opartej na Faktach, jest praktycznie 
niemożliwe. 

Z tego powodu eksperci stoją na stanowisku, że 
stosowanie metamizolu i NLPZ w leczeniu bólu u kobiet 
w ciąży powinno być rozważane wyłącznie w sytuacji 
braku innej alternatywy terapeutycznej*. 

Przedstawione poniżej ogólne zasady leczenia bólu po 
operacjach u ciężarnych lub położnic powinny stanowić pod
stawę w indywidualnym doborze schematu analgetycznego. 
(Tabela IV i V). 
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Uśmierzanie bólu w okresie porodu 
i połogu

 
Ból porodowy jest zjawiskiem fizjologicznym, o złożonym 

mechanizmie, a każda z rodzących kobiet reaguje na ten stan 
odmiennie, nie tylko w sferze somatycznej ale i psychoemocjo
nalnej. Ból porodowy jest przeżyciem trwającym przeważnie 
kilkanaście godzin, które spotyka kobiety zazwyczaj dwu lub 
trzykrotnie w ciągu ich okresu reprodukcyjnego. Jednak w opi
nii rodzących jest on zdecydowanie bardziej negatywnie po
strzegany niż jakiekolwiek cierpienie związane z urazem czy 
schorzeniami przewlekłymi. 

Spośród metod łagodzenia bólu porodowego jedynie opio
idy, podtlenek azotu, blokada okołoszyjkowa oraz metody znie
czulenia regionalnego mają wystarczająco udokumentowaną 
efektywność kliniczną w łagodzeniu cierpienia porodowego. 
(Tabela VI). 

Opioidy łatwo przenikają przez barierę łożyskową i odpo
wiadają za depresję oddechową noworodka. Z tego powodu 
powinny być podawane na początku pierwszego okresu po
rodu, tak by zostały zmetabolizowane przez płód przed jego 
urodzeniem. Nie wykazano istotnych różnic pomiędzy siłą dzia
łania przeciwbólowego opioidów stosowanych w łagodzeniu 
cierpienia porodowego. 

Opioidy dożylne są efektywniejsze od podawanych do
mięśniowo. Nie wykazano przewagi dożylnego podawania 
opioidów w formie bolusa w porównaniu do metody opartej na 
iniekcji mikrodawek w określonych odstępach czasu kontro
lowanego przez pacjentkę (PCA). Droga podania leków opio
idowych nie ma wpływu na dobrostan urodzonego noworodka 
czy częstość interwencji związanych z potrzebą zniesienia ich 
niekorzystnego działania na dziecko. U rodzących opioidy zna
cząco skracały czas trwania pierwszego i drugiego okresu po
rodu oraz rzadziej odnotowywano nieprawidłowy mechanizm 
porodowy czy konieczność zabiegowego ukończenia porodu 
drogą pochwową. 

Złotym standardem w zwalczaniu cierpienia porodowego 
są procedury anestezjologiczne związane ze znieczuleniem re
gionalnym. 

Porównując skuteczność opioidów podawanych parente
ralnie z analgezją opartą na znieczuleniu przewodowym wyka
zano wyższą efektywność przeciwbólową tego ostatniego typu 
znieczulenia, zarazem w I i II okresie porodu, jak i w okresie 
wczesnego połogu. 

Większość analgetyków zastosowanych u matek karmią
cych przenika do organizmu noworodka/niemowlęcia wraz 
z pokarmem. Do 5 doby po porodzie obserwuje się szczegól
nie zwiększone przenikanie/pasaż zarówno immunoglobulin jak 
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i innych składników znajdujących się w osoczu krwi matki, co 
nakłada na personel medyczny obowiązek zachowania szcze
gólnej ostrożności w tym okresie, zwłaszcza w przypadku sto
sowania u położnicy opioidów. 

Krótkotrwałe podawanie opioidów (13 dni) w okresie 
połogu jest uznawane za bezpieczne. Niska biodostępność 
opioidów obecnych w pokarmie (0,11,0% dawki) nie zwiększa 
w istotny sposób ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych 
związanych z działaniem tych leków u noworodka/niemowlęcia, 
za wyjątkiem petydyny, dla której opisano niekorzystny wpływ 
na dobrostan neurologiczny dziecka. 

Około 0,1%2% dobowej dawki dożylnej postaci parace
tamolu i1% całkowitej dawki NLPZ przedostaje się wraz z po
karmem matki do noworodka/niemowlęcia. Z tego powodu 
podczas stosowania dożylnego paracetamolu w standardowej 
dawce dobowej nie ma potrzeby przerywania karmienia piersią. 
Nie opisano objawów niepożądanych takiego leczenia u dzieci 
a ilość leku przedostająca się wraz z pokarmem do organizmu 
noworodków/niemowląt jest znacznie niższa od dawek parace
tamolu (10mg/kg m.c.) rekomendowanych przez pediatrów dla 
leczenia stanów gorączkowych u małych dzieci. 

Zespół Ekspertów pTG oraz pTBB dąży do zapewnienia niezależności 
i obiektywizmu we wszystkich swoich działaniach edukacyjnych. 

Celem działań ekspertów pTG oraz pTBB, które doprowadziły do po-
wstania niniejszej monografii nie jest promowanie, popieranie lub za-
lecanie w szczególny sposób produktów handlowych, usług ani sprzętu 
medycznego, których opisy znalazły się w artykule. 
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