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Summary

The rapid progress in knee implants technology and operational techniques go together with
more and more modern medical programs, designed to optimize the patients’ care and shorten
their stay in hospital. However, this does not guarantee any elimination of perioperative stress
in patients. Anxiety is a negative emotional state arising from stressful circumstances accompanied by activation of the autonomous nervous system. Anxiety causes negative physiological
changes, including wound healing, resistance to anesthetic induction, it is associated with an
increased perioperative pain and prolong recovery period. The purpose of this work is to present the current state of knowledge on the preoperative anxiety and discuss its impact on pain
and other parameters in patients undergoing fast-track arthroplasty of big joints. The work also
shows selected issues of anxiety pathomechanism, and actual methods reducing preoperative
anxiety in hospitalized patients. The common prevalence of anxiety in patients undergoing
surgery induces the attempt to routinely identify patients with higher anxiety, which may be
a predictive factor of worse results after TKA. Undertaking widely understood psychological
support in these patients before and after the operation could be a favorable element, which
would influence the final result of the treatment of patients after big joints arthroplasties.
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Wstęp
W świecie komputerowych akceleratorów, coraz szybszych i bardziej dynamicznych samochodów, w dobie ścigania się z prędkością dźwięku czy pokonywania
kosmicznych odległości, chęć maksymalnego skrócenia czasu hospitalizacji chorego
po dużych operacjach wydaje się oczywistym trendem dzisiejszego intensywnego
tempa życia.
Przyspieszony tryb hospitalizacji (fast-track/f.t./accelerated recovery program) to
wielodyscyplinarna optymalizacja leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji [1], której celem
jest możliwie najszybsze osiągnięcie sprawności psychofizycznej przy równoczesnym
obniżeniu ryzyka wystąpienia powikłań około- i pooperacyjnych. W świetle piśmiennictwa łatwo zauważyć, że nie ma uniwersalnego rozwiązania na osiągnięcie tego
zamierzenia, tym bardziej że nie chodzi tylko o docelowy aspekt krótszej hospitalizacji.
Ta ostatnia ma być jedynie istotną składową możliwie najlepszego i komfortowego
dla pacjenta programu leczniczo-rehabilitacyjnego podczas jego pobytu na oddziale.
Biorąc pod uwagę szybko rosnącą liczbę wykonywanych alloplastyk stawu kolanowego (AK) [2, 3], należy podkreślić, że choroba zwyrodnieniowa dużych stawów
stanowi chorobę cywilizacyjną. Obejmując swym zasięgiem coraz większą część
populacji, sprawia, że konieczne staje się twórcze poszukiwanie rozwiązań prowadzących do osiągania lepszych wyników pooperacyjnych w jak najkrótszym czasie,
mniejszej liczby powikłań okołooperacyjnych, zmniejszania okołooperacyjnego stresu
psychicznego, obniżania kosztów leczenia, wreszcie – uzyskiwania coraz większej
satysfakcji chorego po operacji [1, 4]. Na program f.t. składa się szczegółowa edukacja
pacjenta związana z przedstawieniem założeń i przebiegu leczenia i rehabilitacji oraz
efektywne leczenie przeciwbólowe w trakcie pobytu na oddziale, dzięki czemu można
bezpośrednio po operacji wdrożyć intensywną rehabilitację. Założeniem współczes
nych programów skróconej hospitalizacji jest również dążenie do zmniejszenia stresu
około- i pooperacyjnego u pacjenta i osiąganie jak najwyższej satysfakcji u chorego [5].
Program f.t. powinien obejmować wszystkich pacjentów poddawanych chirurgicznym
zabiegom i nie powinien cechować się wybiórczością względem hospitalizowanych
chorych [6]. Wielu autorów podkreśla bezpieczeństwo pacjentów objętych programem f.t, ponieważ ze skróconym pobytem w szpitalu i podjętą wcześnie intensywną
rehabilitacją wiąże się zmniejszenie ryzyka wystąpienia głębokiej zakrzepicy żył
głębokich, zatorowości płucnej, zapalenia płuc, retencji moczu, infekcji szpitalną
florą bakteryjną [7]. Nie bez znaczenia jest też finansowa korzyść w porównaniu ze
standardowym trybem hospitalizacji [1]. Przeszkodą w realizacji programu f.t. bywa
natomiast aspekt socjalny, który w badaniach Napiera i wsp. stanowił najczęstszą
przyczynę przedłużonej hospitalizacji u 25% chorych przebywających powyżej 72
godzin na oddziale [8]. Z kolei do zmniejszenia efektywności szybkiej rehabilitacji
może przyczynić się okołooperacyjny lęk, który u osób poddawanych zabiegom chirurgicznym występuje często [9].
Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat przedoperacyjnego lęku i omówienie jego wpływu na ból i inne parametry u chorych poddawanych
alloplastykom dużych stawów w trybie skróconej hospitalizacji. W pracy przedstawiono
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również współcześnie stosowane metody prowadzące do obniżania przedoperacyjnego
lęku u hospitalizowanych chorych.
Przeglądu piśmiennictwa dokonano na podstawie bazy danych Medline/Pubmed
(preoperative/anxiety, fast-track/knee arthroplasty, knee pain, double-blind, randomized, systematic). W analizie uwzględniono artykuły opublikowane w pismach
recenzowanych w okresie od stycznia 2010 roku do marca 2014 roku ze szczególnym
uwzględnieniem randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych (RCT). Zacytowano również pojedyncze prace naukowe z wcześniejszego okresu ze względu na
doniosłość prezentowanych w nich wyników badań. Kryteria doboru prac do analizy
spełniały publikacje, w których przedstawiono udokumentowany statystycznie związek
pomiędzy lękiem a okołooperacyjnym bólem i innymi parametrami u chorych poddanych AK, omówiono aktualny stan wiedzy z zakresu patofizjologii i patomechanizmu
powstawania lęku, a także przedstawiono wyniki prospektywnych, randomizowanych
badań obejmujących zagadnienie lęku i skróconej hospitalizacji chorych poddanych
alloplastyce dużych stawów, ze szczególnym uwzględnieniem stawów kolanowych.
Z analizy wykluczono prace obejmujące studium przypadków.
Wybrane zagadnienia patomechanizmu lęku
W etiologii modulowania lęku i innych emocjonalnych reakcji, podobnie jak w zaburzeniach nastroju, istotną rolę odgrywają czynniki wzrostu fibroblastów (ﬁbroblast
growth factor – FGF) oraz czynniki neurotroficzne pochodzenia mózgowego (brain
derived neurotrophic factor – BDNF) [10, 11]. Po zadziałaniu szkodliwego bodźca, np.
przewlekłego stresu, dochodzi do zmian poziomów neurotrofin i hipertrofii neuronów
jądra łożyskowego prążka krańcowego w limbicznych obszarach mózgu, obejmujących część brzuszną hipokampa, ciało migdałowate oraz jądro łożyskowe prążka
krańcowego, odpowiedzialnych za modulację emocjonalnych reakcji. W wyniku tego
powstaje nierównowaga w neurotransmisji i osłabienie plastyczności synaptycznej
[12–15]. W patomechanizmie lęku istotną rolę odgrywają drogi eferentne ze środkowego jądra ciała migdałowatego, które biegną między innymi do jądra okołoramieniowego stanowiącego część ośrodka pneumotaksji (co w rezultacie prowadzi do
duszności i hiperwentylacji), jądra grzbietowego nerwu błędnego, jądra dwuznacznego
(aktywacja systemu parasympatycznego) i bocznej części podwzgórza (aktywacja
układu współczulnego). Natomiast rola części brzusznej hipokampa w patofizjologii
lęku stanowi nadal przedmiot dyskusji; część autorów potwierdza związek pomiędzy
zwiększoną aktywnością tej części mózgowia ze wzmożoną emocjonalnością [16],
inni zaś go nie potwierdzają [17]. W 2013 r. Fournier i Duman [18] badali za pomocą
metod optogenetycznych aktywność komórek ziarnistych brzusznej części hipokampa u myszy. Stwierdzili, że podwyższona aktywność tego regionu tłumi zachowania
lękowe w labiryncie krzyżowym myszy.
W ostatnich latach uwaga badaczy skupiła się na neudezynie znanej jako czynnik
neurotroficzny pochodzenia neuronalnego [19, 20]. Modulowanie przez neudezynę zachowań lękowych odbywa się poprzez oddziaływanie na komórki ziarniste hipokampa
i zmianę aktywności dopaminergicznej. Modulacyjna rola neudezyny w lęku mogłaby
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więc być związana z domniemaną funkcją neurotroficzną, lecz dalsze badania muszą
określić, dlaczego ten efekt jest charakterystyczny właśnie dla lęku [20].
Ocena kliniczna lęku
Systematyczny przegląd piśmiennictwa dokonany w 2014 roku przez Phyomaung
i wsp. [21] wyłonił 5 najczęściej stosowanych anglojęzycznych skal ocen lęku: Arthritis
Impact Measurement Scales, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Beck
Anxiety Index, Zung Anxiety Inventory oraz State-Trait Anxiety Inventory (STAI).
Przedoperacyjny lęk a ból
Obecność choroby podstawowej, oczekiwanie na operację, ból operacyjny, zachowanie śródoperacyjnej świadomości, niewystarczająca wiedza o wynikach leczenia,
brak przekonania co do konieczności operacji, brak zaufania do lekarza lub zobaczenie narzędzi chirurgicznych to tylko niektóre czynniki zwiększające lęk u chorego
przed operacją [9, 22]. Realne lub tylko domniemane zagrożenie (sytuacja stresowa)
powoduje uaktywnienie neuroendokrynnego systemu podwzgórzowo–przysadkowo–
nadnerczowego (tzw. osi stresu). Odpowiedzią układu hemodynamicznego na stres
jest zwiększenie frakcji wyrzutowej serca i podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
które wywołane przez endokrynne mechanizmy regulacyjne i autonomiczny system
nerwowy obejmują uwalnianie adreno- i kortykotropiny, kortyzolu, nor- i epinefryny,
dopaminy, oksytocyny, wazopresyny, prolaktyny, cytokin, czynnika martwicy nowotworów alfa, białek ostrej fazy (C-reaktywne, leptyna) [23, 24, 25]. Zaistniały lęk może
przyczyniać się w konsekwencji do powstania oporności na anestetyczną indukcję,
gorszego gojenia ran (poprzez indukcję stresogennych hormonów regulujących gojenie: kortyzolu, noradrenaliny i adrenaliny), a także do intensywniejszego odczuwania
pooperacyjnego bólu. Niektórzy autorzy sugerują nawet, że lęk stanowi psychologiczny czynnik prognostyczny wystąpienia przewlekłego bólu pooperacyjnego [26]. Kil
i wsp. [27] zauważyli, że wyższy poziom przedoperacyjnego lęku predysponował do
odczuwania większego bólu tylko bezpośrednio po operacji. W tym kontekście istotna byłaby więc identyfikacja przed operacją pacjentów o podwyższonym poziomie
lękliwości. To umożliwiłoby wdrożenie indywidualnej i bardziej skutecznej terapii
przeciwbólowej u tych chorych.
Z drugiej strony w przypadku ostrego bólu najczęściej towarzyszącą emocją jest
lęk, który z czasem może zamienić się w strach, a nawet w panikę [28]. W 2013 r. Singh
i Lewallen [29] w obszernym badaniu kohortowym stwierdzili, że lęk, obok depresji,
stanowi czynnik prognostyczny występowania bólów przez 2 lata po pierwotnej AK.
Również Ellis i wsp. [30] oraz Hanusch i wsp. [3] podkreślali ujemny wpływ objawów
psychosomatycznych, w tym lęku, na wyniki otrzymane rok po AK. Istotnymi czynnikami prognostycznymi gorszych wyników po AK są również depresja, tendencja do
somatyzacji i psychologiczny dystres [31]. Jednak poziom lęku również po zabiegu
koreluje z odczuwaniem ostrego bólu w tym okresie [32]. Duivenvoorden i wsp. [33]
stwierdzili, że wraz ze zmniejszaniem bólu po operacji obniża się poziom lęku.
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W świetle współczesnej literatury nie jest jednak jednoznacznie oczywiste, że lęk
wpływa negatywnie na ból pooperacyjny. W 2014 r. Phyomaung i wsp. [21] opublikowali systematyczny przegląd 6 prac, na podstawie których stwierdzili, że lęk nie jest
czynnikiem ryzyka wystąpienia pooperacyjnego bólu kolan. W swojej pracy podkreślili
jednak ograniczoną liczbę danych potwierdzających ich wnioski.
Czynniki osobowościowe a lęk, ból i przeżywanie choroby
W 2014 roku Gong i wsp. [34] na podstawie przeglądu literatury stwierdzili, że
obniżony nastrój, szczególnie w stanach depresyjnych i lękowych, nasila ból. Autorzy
przedstawili dotychczas niepublikowaną zależność pomiędzy typami osobowości
a klinicznymi wynikami po AK. Stwierdzili, że czym wyższy u operowanych chorych
poziom ekstrawersji/neurotyzmu, tym lepsza jest funkcja kolan po operacji. Najlepsze wyniki funkcjonalne kolana występowały u sangwiników, najgorsze – u melancholików. Spośród czterech typów osobowości odsetek satysfakcji był najniższy
u choleryków, pomimo klinicznej poprawy funkcji kolana i zmniejszenia bólu w tej
grupie chorych. Pacjenci z większym stopniem ekstrawersji (cholerycy i sangwinicy)
prezentowali po operacji lepsze wyniki funkcjonalne; sangwinicy szybciej osiągali po
operacji właściwy poziom funkcji kolana w stosunku do melancholików. Z drugiej
strony chorzy neurotyczni, podatni na doświadczanie negatywnych emocji, takich jak
strach, lęk, niezadowolenie, wrażliwość na stres psychologiczny, niechętnie podejmowali pooperacyjną rehabilitację i wręcz skłonni byli do katastrofizacji.
Czy lęk może mieć wpływ na pooperacyjne wyniki po alloplastyce kolana?
U nieokreślonej grupy pacjentów po operacji nie dochodzi do zmniejszenia
bólów, poprawy funkcji operowanego stawu i jakości życia. Nie stwierdza się przy
tym technicznych błędów operacyjnych, wadliwości implantów czy współistnienia
schorzeń mogących tłumaczyć ten stan. U tych chorych prawdopodobną przyczyną
wydaje się podłoże natury psychologicznej [35, 36]. We współczesnej literaturze
wymienianych jest wiele czynników psychologicznych, które istotnie wpływają na
wyniki funkcjonalne po AK. W ostatnich latach uwaga badaczy była skierowana na
związek pomiędzy postrzeganiem choroby a powrotem do zdrowia. Postrzeganie
choroby obejmuje zrozumienie i przekonanie pacjenta o chorobie, jej przyczynach,
progresji i skutkach [3, 37].
Liczne publikacje udokumentowały jednak istnienie ścisłej zależności między
lękiem a wynikami funkcjonalnymi po AK [3, 31, 38]. W 2010 roku Riddle i wsp.
[39] przedstawili wyniki badań, dzięki którym stwierdzili negatywny wpływ lęku
na ból i pooperacyjną funkcję kolana. Wcześniej taką zależność opublikowali inni
autorzy odnośnie alloplastyk bioder [40]. Również obniżoną jakość życia po AK
zgłaszali częściej chorzy, u których stwierdzono większy przedoperacyjny lęk [33].
Brander i wsp. [41] w prospektywnym badaniu potwierdzili współistnienie gorszej
pooperacyjnej funkcji kolana z przedoperacyjnym lękiem, jednak ten ostatni nie miał
decydującego wpływu na funkcję.
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Podobnie jak w przypadku bólu, nie ma współcześnie jednoznacznego konsensusu w odniesieniu do ujemnego wpływu lęku na wyniki funkcjonalne po AK.
W 2012 roku Vissers i wsp. [36] w systematycznym przeglądzie literatury zamieścili
we wnioskach stwierdzenie, że spośród czynników psychologicznych na ostateczne
wyniki pooperacyjne wpływa jedynie jakość życia psychicznego (oceniana za pomocą
Kwestionariusza Jakości Życia SF-12 lub SF-36) oraz katastrofizacja bólu (mierzona
Skalą Katastrofizacji Bólu).
Lęk a satysfakcja chorego po operacji AK
Pomimo stałego wzrostu częstości implantowania protez kolan, aż 11–25% chorych nie jest usatysfakcjonowanych wynikami po AK [42, 43]. Ten znaczny odsetek
złych wyników w połączeniu z dużą liczbą wykonywanych alloplastyk z jednej
strony uświadamia wagę problemu, z drugiej – konieczność poszukiwania przyczyn
niepowodzeń protezoplastyk. Bourne i wsp. [42] w swoim badaniu przekrojowym
spośród wielu predyktorów braku satysfakcji po AK wymienili przede wszystkim
niespełnione oczekiwania chorych sprzed operacji, duży przedoperacyjny ból spoczynkowy kolana, pooperacyjne powikłania wymagające powtórnej hospitalizacji,
słabą funkcję kolana przez pierwszy rok po operacji i zaawansowany wiek pacjenta.
Chociaż autorzy nie uwzględnili w swej analizie czynników psychologicznych, to
jednak w dyskusji przyznali, że stan psychiczny jest ściśle związany z odczuwaniem
pooperacyjnej satysfakcji.
Vissers i wsp. [43] w prospektywnej analizie wymienili przed- i pooperacyjny lęk
jako czynnik wpływający ujemnie na satysfakcję u chorych 6 miesięcy po operacji. To
potwierdza słuszność w uwzględnianiu stanu psychicznego pacjentów w planowaniu
ich leczenia na oddziałach zabiegowych. Przy tym negatywne czynniki psychologiczne działają u tych chorych demotywująco, powodując ich bierną postawę w obliczu
choroby (lub np. rehabilitacji) oraz obniżenie ich witalności. Pacjenci z takimi objawami, szczególnie starsi, częściej zgłaszają gorsze subiektywne wyniki po operacji,
w tym obniżenie jakości życia [33]. Redukcja lęku może więc zwiększyć satysfakcję
u chorych i polepszyć wyniki po AK [31, 38].
W formowaniu ostatecznych wniosków należy oczywiście wykazać ostrożność,
mając na uwadze złożony charakter zachowań psychologicznych i wpływ na te zachowania innych czynników [31]. Dlatego najkorzystniejsze jest wielokierunkowe
i zindywidualizowane postępowanie z chorym, którego nadrzędnym celem wciąż
pozostaje zastosowanie możliwie najlepszego dla pacjenta leczenia [1, 5].
Jednym z założeń programu f.t jest skrócenie hospitalizacji, które, jak słusznie
zauważył Wetsch i wsp. [44], może paradoksalnie stanowić „efekt niepożądany”,
ponieważ rodzi w świadomości pacjentów pytanie o zasadność i bezpieczeństwo powszechnego stosowania skróconej hospitalizacji. To w konsekwencji może wzmagać
u chorych lęk. Dlatego obok farmakologicznej terapii sedatywnej (np. premedykacji
przed zabiegiem) bardzo istotna jest przedoperacyjna edukacja chorego [5].
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Przedoperacyjna edukacja
Już na tym etapie edukacja słowna, pisemna czy audiowizualna może przyczynić
się do obniżenia przedoperacyjnego lęku [45]. Edukacja winna być jasna, precyzyjna
i zrozumiała. Informacje mają pozytywny wpływ na pacjentów „czujnych”, którzy
przezwyciężają sytuacje stresowe poprzez pozyskiwanie jak największej ilości wiadomości. Brak jest natomiast pozytywnego wpływu u chorych „unikających”, którzy
odrzucają informacje i starają się nie myśleć o tym, co będzie się działo. Wydaje się,
że najbardziej właściwe jest zapewnienie pacjentom informacji w potrzebnym im
zakresie i w odpowiedniej, zindywidualizowanej formie.
Rozmowa edukacyjna i motywacyjna wpływa na mniejsze odczuwanie pooperacyjnego bólu, większą pooperacyjną satysfakcję u chorego [5, 46] oraz może skutkować
skróceniem okresu pobytu w szpitalu nawet o 24 godziny [47, 48], choć niektórzy
autorzy nie potwierdzili takiego związku [45]. W okresie przedoperacyjnym edukacja
może odbywać się od kilku godzin do kilku tygodni przed operacją. Należy jednak
wziąć pod uwagę, że nie wszystkie informacje mogą zostać należycie zinterpretowane
i zapamiętane przez pacjenta [49]. Chorzy z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi należą często do grupy osób o zmniejszonej aktywności fizycznej, których
cechują częstsze zaburzenia funkcji poznawczych, w tym pamięci epizodycznej [50].
Brak zrozumienia lub niezapamiętanie istotnych szczegółów przedoperacyjnej rozmowy może spotęgować u operowanych lęk.
Działania terapeutyczne zmierzające do obniżenia lęku winny być również kontynuowane po operacji. Wzajemne powiązanie między lękiem w tym okresie a utrzymującym się ostrym bólem potwierdzili w swoim badaniu Pinto i wsp. [32].
Podsumowanie
Lęk jest negatywnym stanem emocjonalnym, wiążącym się z zaburzeniami procesów takich jak oporność na anestetyczną indukcję przedoperacyjną, nasilenie bólu
okołooperacyjnego, gojenie ran czy wydłużenie procesu rekonwalescencji.
Powszechne występowanie lęku u operowanych chorych skłania do podjęcia przed
operacją rutynowej identyfikacji pacjentów, u których wyższy poziom lęku może
stanowić niekorzystny rokowniczo czynnik wystąpienia gorszych wyników po AK.
Podjęcie u tych chorych szeroko rozumianego wsparcia psychologicznego przed i po
operacji mogłoby stanowić korzystny element, który wpływałby na ostateczny wynik
leczenia chorych po alloplastykach dużych stawów.
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