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ОЦІНКА БОЛЮ
• Б
 іль є 4-м життєвим параметром, і має
оцінюватись разом з температурою, пульсом та
диханням (ТПД) під час фізичного огляду
• В
 ідсутність оцінки болю знижує частоту введення
анальгетиків, що призводить до неадекватного
лікування
• О
 цінка болю є суб’єктивною та базується на
інтерпретації поведінки тварини, викликаної
болем. Фізіологічні індикатори не є надійними для
оцінки гострого болю
• О
 цінка болю включає дві частини; 1
спостереження за положенням тіла, загальною
поведінкою, комфортом, активністю, виразом
морди та 2) динамічний та інтерактивний підхід,
включно з вітанням тварини та ніжною пальпацією
рани/болючої області. Реакція на дотик та
пальпацію є важливою для прийняття клінічних
рішень
• П
 оява змін у поведінці або відсутність «звичної»
поведінки після раннього післяопераційного
періоду може бути індикатором болю
• В
 ирази морди є важливими в оцінці гострого болю.
Їх включено до шкали болю Глазго для котів (Reid
та ін.) і використовують для оцінки болю у котів за
шкалою Feline Grimace Scale
(www.felinegrimacescale.com) (Evangelista та ін.
2019, Watanabe та ін. 2020).
		

o з ображення в інфографіці: Feline Grimace
Scale складається з п’яти одиниць дії
(позиція вух, розріз очей, напруження
морди, зміна позиції голови та вібрисів),
кожному з яких присвоюється оцінка від 0 до 2

		

o 0 = дія відсутня;

		

o 1
 = помірні ознаки наявності дії, або
невпевненість у її відсутності

		

o 2
 = явні ознаки наявності дії (Evangelista та
ін. 2020)

•	Приклади затверджених систем оцінки болю
включають скорочену форму шкали Глазго для
собак (CMPS-SF) (Reid та ін. 2007) та шкали болю
для котів (Reid та ін. 2017) (www.newmetrica.com),
скорочену форму композитної шкали для котів
UNESP-Botucatu (animalpain.com.br/en-us) та шкалу
болю для собак Університету Мельбурна
(Firth та Haldane 1999)
•	Рятункова/інтервенційна анальгезія має
проводитись для лікування болю відповідно до
використовуваних шкал. Важливо переоцінювати
біль після введення анальгетиків для
забезпечення ефективності лікування болю.
•	Оцінка болю може залежати від ступеню
захворювання, породи, седації, спостерігача,
дії анестетиків, змін у поведінці, викликаних
препаратами (дисфорія, делірій)
•	Біль слід оцінювати щогодини протягом декількох
годин післяопераційно. Паціентів, які відпочивають
у нормальному положенні, не слід турбувати
для оцінки болю. Частота та тривалість оцінки
болю залежатиме від статусу пацієнта, характеру
хірургії та прогнозу
СТВОРЕННЯ ПЛАНУ АНАЛЬГЕЗІЇ:
ЧОТИРИ ПИТАННЯ ПРИ ГОСТРОМУ БОЛЮ
•	Сьогодні рутинно використовуються концепції
мультимодальної та превентивної анальгезії
•	Превентивна анальгезія стосується усіх технік
периопераційної анальгезії та зусиль для
зниження післяопераційного болю. Анальгетики
вводяться у будь який час та з будь якою
тривалістю для задоволення потреб у знеболенні
у післяопераційному періоді.
•	Мультимодальна анальгезія – це введення двох
або більше анальгетиків з різними механізмами
дії. Дані комбінації препаратів можуть вступати
в синергію, що дозволить знижувати дозування
кожного з анальгетиків, тим самим запобігти
розвитку побічних ефектів.
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Таким чином, при побудові анальгетичного плану, ми
пропонуємо ставити чотири питання:

2. Який опіоїд слід обрати?

1. Ч
 и існує регіонарний блок, який я можу
використати? (див. рекомендацію 3)

•	Опіоїди є наріжним каменем першої лінії анальгезії
при гострому болю. Агоністи опіоїдних рецепторів
(метадон, фентаніл) забезпечують дозозалежну
анальгезію мають застосовуватись для помірного
та сильного болю, особливо у собак.

•	Місцеві анестетики є частиною першої лінії
лікування гострого болю, і рідко мають
протипоказання для застосування (окрім
епідуральної анестезії)

•	Опіоїди підвищують тонус n.vagus, та можуть
викликати брадикардію, яка швидко коригується,
якщо потрібно, антихолінергічними засобами
(атропін, глікопірролат)

•	Для запобігання токсичності слід щоразу
підраховувати максимальну дозу. Перед
введенням слід провести тест з аспірацією, для
запобігання утворення гематом та випадкового
внутрішньовенного введення. Для запобігання
пошкодження нервів слід упевнитися у відсутності
спротиву при введенні анестетиків.

•	Опіоїди можуть посилювати респіраторну
депресію, викликану анестетиками, але це не є
проблемою у притомних собак та котів

•	Регіонарний блок забезпечує міорелаксацію
та анальгезію, знижує потребу в опіоїдах, та
має значний вплив на потребу в інгаляційних
анестетиках
•	Прості техніки включають дентальні,
інтраперитонеальні та інфільтраційні блоки.
При проведенні кастрацій у собак та котів слід
рутинно використовувати інтратестикулярні блоки.
•	За умови ефективності регіонарного блоку,
пробудження після загальної анестезії спокійне, і
не потребує великих доз опіоїдів або седативних
засобів у периопераційному періоді.

•	Седація після введення опіоїдів особливо помітна
у критично хворих собак та котів
•	Введення опіоїдів знижує захворюваність та
смертність у собак; напевно, те саме відбувається
і у котів. Опіоїди дають різний ступінь знеболення
і вцілому знижують потребу у ін’єкційних та
інгаляційних анестетиках. У котів даний ефект
більш обмежений, ніж у собак.
•	Агоністи к-опіоїдних рецепторів та антагоністи
μ-опіоїдних рецепторів (буторфанол)
забезпечують обмежену анальгезію та частіше
використовуються для седації, у комбінації з
агоністами альфа-2 адренорецепторів, або з
ацепромазіном.
•	Бупренорфін описаний як частковий агоніст
μ-опіоїдних рецепторів, і має використовуватись як
частина мультимодальної анальгезії
•	Бупренорфін особливо ефективний і добре
переноситься котами (у порівнянні з собаками)
і може розглядатись як перша лінія анальгезії у
даного виду
•	Дослідження показали, що метадон забезпечує
кращу анальгезію ніж бупренорфін у собак та
котів під час оваріогістеректомії, та у собак під час
ортопедичних операцій.
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3. Чи є протипоказання до нестероїдних
протизапальних (НПЗЗ) засобів?

4. Чи є потреба у додаткових анальгетиках?

•	НПЗЗ є найбільш поширеними анальгетиками
для використання у тварин-компаньйонів через
свої протизапальні, анальгетичні та антипіретичні
ефекти. Внаслідок хірургічних втручань виникає
пошкодження тканин і деякий ступінь запалення.
НПЗЗ важливі для забезпечення стійкого
знеболення

•	Додаткові анальгетики (парацетамол [не
для котів], кетамін, трамадол, габапентин та
дексмедетомідин) вводяться при значному
гострому болі та для запобігання розвитку
персистуючого післяопераційного болю,
особливо коли протипоказані НПЗЗ. Вони
також використовуються для тривалого,
мультимодального лікування болю

•	НПЗЗ слід завжди розглядати для знеболення
у периопераційному періоді, якщо немає
протипоказань

ВИСНОВКИ:

•	Час введення НПЗЗ є дискутабельним питанням,
але слід зазначити, що їх можливо вводити коли:
1) Проводиться моніторинг та контроль
артеріального тиску
2) Проводиться інфузійна підтримка
3) Виключено протипоказання (захворювання ШКТ,
непереносимість НПЗЗ, захворювання нирок,
печінки, коагулопатії, гіповолемія та гіпертензія,
введення інших НПЗЗ або кортикостероїдів)
•	НПЗЗ знижують активність обох ізоформ
циклооксигеназ (ЦОГ) та можуть викликати
побічні ефекти (подразнення шлунку, ентеропатію
із втратою білків, пошкодження нирок, разом з
подовженням часу зупинки кровотечі шляхом
зниження агрегації тромбоцитів
•	Побічні ефекти від НПЗЗ трапляються лише за
умов неуважності до протипоказань. Анорексія,
діарея, блювота зазвичай є першими ознаками
токсичності. Слід негайно зупинити використання
НПЗЗ при виявленні даних симптомів

Перша лінія лікування гострого болю включає
нефармакологічну терапію, далі введення опіоїдів,
місцевих анестетиків та НПЗЗ за відсутності
протипоказань. Друга лінія лікування включає
додавання допоміжних анальгетиків і може бути
важливою для використання після виписки з клініки.
Основною метою лікування гострого болю є
максимізація анальгезії та комфорту, мінімізація
побічних ефектів та запобігання розвитку негативної
ендокринної стресової відповіді. Лікування має
включати анкіолізіс і, за необхідності, міорелаксацію
для забезпечення спокійного і тихого пробудження.
Нефармакологічна терапія використовується для
доповнення лікування болю. Вона включає пов’язки
(догляд за раною), холодні компреси, догляд
(позиціонування, інфузія, годування), оточення (сухе,
тихе, комфортне) та зона для котів, відокремлена від
собак (cat-friendly стаціонар)

•	Невиправданий страх перед побічними ефектами
НПЗЗ може обмежити якісне лікування болю і
погіршити якість життя тварин. У деяких випадках
котам корисне тривале введення НПЗЗ, але
такий підхід слід розглядати у кожному випадку
індивідуально
•	Читачам пропонується ознайомитись з
інструкціями у своїй країні для визначення
дозувань для собак та котів.
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Таблиця 1
Рекомендовані дозування опіоїдних анальгетиків та місцевих анестетиків, які використовуються для лікування
гострого болю у собак та котів (Європа)
Доза та рекомендований
шлях введення

Коментарі

Метадон

0.2-0.5мг/кг кожні 4год,
в/м, в/в, ОТС (коти)

Має властивості NMDA антагоністів. Не викликає
блювоту.

Морфін (неліцензований для
ветеринарної медицини)

0.2-0.5мг/кг кожні 4-6
год в/м

Уважно при в/в використанні через викид гістаміну
(краще в/м). Може викликати нудоту та блювоту.

Петидин (неліцензований для
ветеринарної медицини)

3-5мг/кг кожні 1-2
год в/м

Не вводити в/в через викид гістаміну.

Трамадол

2-4мг/кг кожні 4-6 год
в/м, в/в, п/о

Фентаніл

Болюс 1-5мкг/кг +
5-20мкг/кг/год у вигляді
інфузії

Препарат

Окрім властивостей, близьких до опіоїдів, є інгібітором
зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну.
Генетична варіабельність метаболізму означає,
що при використанні трамадолу у монорежимі для
хірургічних втручань деякі собаки не синтезують
опіоїдних метаболітів, потрібних для анальгезії.
Високі дози можуть викликати дисфорію у притомних
пацієнтів або під час пробудження.
Відмінно потенціює анестетики
Майже завжди при використанні фентанілу потрібна
респіраторна підтримка

0.2-0.4мг/кг кожні 1-2 год
в/м, в/в

Слабка анальгезія, більше підходить для легкого
болю або седації.

Бупренорфін

0.02-0.04мг/кг кожні 4-6
год в/м, в/в, ОТС (коти)

Найчастіше спостерігається ейфорія.
Підшкірне введення може не дати адекватної анальгезії.

Бупівакаїн

Доза не має
перевищувати 2мг/кг

Не вводити в/в через кардіотоксичність.
Більше тривалий ефект ніж у лідокаїну.

Лідокаїн

Доза не має
перевищувати 7мг/кг

Можна вводити в/в 1мг/кг для корекції вентрикулярної
тахікардії.
В/в інфузія не рекомендована у котів через
пригнічення серцево-судинної системи.

Буторфанол
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