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POSÚDENIE BOLESTI

•  Bolesť je 4. vitálny znak a mala by sa posudzovať počas 
klinického vyšetrenia spolu s telesnou teplotou, pulzom 
a frekvenciou dychu (TPR).

•  Nerozpoznanie bolesti znižuje prevalenciu aplikácie 
analgetík, čo prispieva k neadekvátnej terapii.

•  Posúdenie bolesti je subjektívne, založené na 
veterinárovej interpretácii bolesťou vyvolaného 
správania. Pri posudzovaní akútnej bolesti nie sú 
fyziologické ukazovatele spoľahlivé.

•  Posúdenie bolesti sa skladá z dvoch častí; 1) adspekcie 
postoja, všeobecného správania, pohodlia, aktivity, 
reakcií, polohy tela a mimiky a 2) a dynamického a 
interaktívneho prístupu zahŕňajúceho vítanie zvieraťa a 
jemnú palpáciu rany/bolestivého miesta. Pri klinickom 
rozhodovaní sú behaviorálne reakcie na dotyk a palpáciu 
dôležité.

•  Objavenie sa nových reakcií alebo absencia starých reakcií 
aj po bezprostrednej pooperačnej dobe môže indikovať 
bolesť.

•  Mimika tváre je pri posudzovaní akútnej bolesti dôležitá. 
Je zahrnutá do mačacej kombinovanej Glasgowskej škály 
bolesti (Reid et al. 2017) a môže byť využitá na hodnotenie 
bolesti u mačiek pomocou tabuľky mimických zmien u 
mačiek (www.felinegrimacescale.com) (Evangelista et al. 
2019, Watanabe et al. 2020).

  o   Obrázok v infografike: Tabuľka mimických zmien 
u mačiek sa skladá z piatich znakov (pozícia uší, 
šírka očnej štrbiny, rozšírenie nozdier, smerovanie 
hmatových fúzov a poloha hlavy), každému sa 
priradí hodnota 0-2 

  o  0 = zmena znaku absentuje;
  o   1 = mierna zmena znaku alebo nejasnosť v jeho 

prejave; 
  o  2 = zjavná zmena znaku (Evangelista et al. 2020). 

•  Medzi príklady validovaných škál bolesti patria skrátené 
formy Glasgowskej škály bolesti pre psy (CMPS-SF) (Reid 
et al. 2007) a mačky (Reid et al. 2017) (www.newmetrica.
com), skrátená kombinovaná škála pre mačky UNESP-
Botucatu (animalpain.com.br/en-us) a škála bolesti 
University of Melbourne (psy) (Firth a Haldane 1999). 

•  Na základe škál bolesti by mala byť aplikovaná okamžitá/
intervenčná analgézia. Dôležité je posúdiť bolesť opäť po 
aplikácii analgetík a posúdiť, či je terapia efektívna.

•  Posúdenie bolesti môže ovplyvniť vážnosť ochorenia, 
plemeno, sedácia, lekár, anestetiká, liekmi spôsobené 
zmeny v správaní (napr. dysfória, objavenie sa delíria, 
zmeny nálady a pod.).

•  Niekoľko hodín po chirurgickom zákroku by sa mala 
bolesť posudzovať každú hodinu. Pacienti odpočívajúci 
v normálnej polohe by sa kvôli posúdeniu bolesti nemali 
vyrušovať. Frekvencia a trvanie posudzovania závisí na 
stave pacienta, type zákroku a prognóze.

 
TVORBA ANALGETICKÉHO PLÁNU:  
4 OTÁZKY TÝKAJÚCE SA AKÚTNEJ BOLESTI

•  Multimodálna a preventívna analgézia  sú momentálne 
rutinne využívané koncepty v manažmente bolesti.

•  Preventívna analgézia zahŕňa všetky spôsoby 
perioperačných techník a úsilia na stlmenie pooperačnej 
bolesti. Perioperačne sa analgetiká aplikujú kedykoľvek  
a na akokoľvek dlho je potrebné na úľavu od bolesti.

•  Multimodálna analgézia je aplikácia dvoch alebo 
viacerých analgetík s rôznym mechanizmom účinku. 
Takáto kombinácia môže mať synergistický efekt 
umožňujúci aplikáciu nižších dávok každého analgetika  
a tým aj prevenciu nežiadúcich účinkov.
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Preto pri zostavovaní analgetického plánu navrhujeme tieto 
štyri otázky:

1.   Existuje lokálny anestetický blok, ktorý by som mohol 
použiť? (pozri aj pravidlo 3)

•  Lokálne anestetiká sú súčasťou prvolíniovej terapie 
akútnej bolesti s veľmi vzácnymi kontraindikáciami ich 
aplikácie (s výnimkou epidurálnej anestézie).

•  Kvôli toxicite je vhodné vypočítať si maximálnu dávku. 
Pred aplikáciou by sa negatívnou aspiráciou krvi malo 
potvrdiť miesto zavedenia, aby ste sa vyhli hematómu 
a náhodnej intravenóznej aplikácii. Aby ste zabránili 
poškodeniu nervu lokálnou blokádou, uistite sa, že nie je 
pri aplikácii kladený odpor.

•  Lokálna blokáda spôsobuje svalovú relaxáciu a analgéziu, 
znižuje potrebu opioidov a výrazne znižuje potrebu 
inhalačných anestetík.

•  Medzi jednoduché techniky patria stomatologické, 
intraperitoneálne a incízne blokády. U psov a mačiek 
podstupujúcich kastráciu by sa rutinne mali využívať 
intratestikulárne blokády.

•  Ak je lokálna blokáda efektívna je preberanie z anestézie 
zvyčajne pokojné. Perioperačne tiež nie je nutná aplikácia 
vysokých dávok opiodov alebo sedatív.

2. Aký opioid je preferovaný?

•  Opioidy sú základnou zložkou prvolíniovej terapie akútnej 
bolesti. Úplní agonisti opioidových receptorov (napr. 
metadón, fentanyl) spôsobujú analgéziu v závislosti od 
dávky, uprednostňujú sa pri strednej až závažnej bolesti,  
a to najmä u psov.

•  Opioidy zvyšujú tonus vagu, môžu spôsobiť bradykardiu, 
ktorá v prípade potreby rýchlo reaguje na aplikáciu 
anticholinergík (atropín, glykopyrolát).

•  Opioidy môžu prehĺbiť útlm dýchania spôsobený 
anestetikami, nie je to však problém u psov a mačiek pri 
vedomí.

•  Sedácia po aplikácii opioidov je zjavná najmä u kriticky 
chorých psov a mačiek.

•  Aplikácia opioidov znižuje morbiditu a mortalitu u psov; 
pravdepodobne aj u mačiek. Opioidy spôsobujú rôzne 
veľký útlm bolesti, celkovo znižujú potrebu injekčných 
a inhalačných anestetík. Tento šetriaci efekt je však u 
mačiek o niečo horší než u psov.

•  Agonisti κ a µ receptorov (napr. butorfanol) poskytujú 
iba miernu analgéziu, častejšie sa používajú na sedáciu 
v kombinácii s agonistami α2 adrenergnými agonistami 
alebo acepromazínom.

•  Buprenorfín sa popisuje ako čiastočný agonista µ 
receptorov, je vhodnejší ako súčasť multimodálnej 
analgézie.

•  Buprenorfín je zvlášť efektívny a dobre tolerovaný 
u mačiek (v porovnaní so psami), môže byť u nich 
akceptovaný ako opioid prvej voľby.

•  Štúdie ukázali, že metadón v porovnaní s 
buprenorfínom poskytuje lepšiu analgéziu u psov a 
mačiek podstupujúcich ovariohysterektómiu a u psov 
podstupujúcich ortopedický zákrok.
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3.  Existujú kontraindikácie na aplikáciu nesteroidných 
antiflogistík (NSAID)? 

•  Vďaka ich protizápalovému, analgetickému a 
antipyretickému efektu sú NSAID najviac používanými 
analgetikami. Chirurgický zákrok spôsobuje poškodenie 
tkanív a určitý stupeň zápalu. NSAID sú dôležité pri 
dlhodobom tlmení bolesti.

•  Ak neexistujú kontraindikácie, mali by sa NSAID vždy 
zvažovať v manažmente perioperačnej bolesti.

•  Vhodná doba aplikácie NSAID je kontroverzná, 
racionálnym návrhom môže byť aplikácia keď:

 1) Je tlak krvi monitorovaný a pod kontrolou; 
 2) Bola započatá infúzna terapia 
 3) Boli vylúčené kontraindikácie  
  (gastrointestinálne ochorenie, intolerancia NSAID, 

nekontrolované ochorenie obličiek, ochorenie pečene, 
koagulopatie, hypovolémia a hypertenzia, súčasná 
aplikácia NSAID alebo kortikosteroidov).

•  NSAID spôsobujú rôzny rozsah inhibície oboch izoforiem 
cyklooxygenázy (COX) a preto môžu spôsobiť nežiadúce 
účinky (iritácia žalúdka, enteropatia so stratou proteínu 
a poškodenie obličiek, ako aj predĺženie času krvácania 
zabránením agregácie trombocytov).

•  Nežiaduce reakcie spôsobené NSAID by sa mali objaviť 
iba ak neboli vzaté do úvahy kontraindikácie. Anorexia, 
diarhea, vracanie a depresia sú zvyčajne prvými 
príznakmi toxicity; ak sa niektoré z nich objavia je 
potrebné ihneď vysadiť terapiu.

•  Neodôvodnený strach z nežiaducich účinkov spôsobených 
NSAID môže obmedziť terapiu bolesti a spôsobiť problémy 
welfare zvieraťa. V niektorých prípadoch ťažia z dlhodobej 
terapie NSAID aj mačky, ich použitie by sa malo zvažovať 
individuálne.

•  Správne dávkovanie u psov a mačiek nájdu čitatelia v 
príbalových informáciách liečiv v ich vlastnej krajine.

4. Existuje potreba doplnkových analgetík?

•  Doplnkové analgetiká (paracetamol [nie u mačiek], 
ketamín, tramadol, gabapentín a dexmedetomidín) sa 
aplikujú pri závažnej bolesti a ako prevencia perzistujúcej 
postchirurgickej bolesti, najmä ak sú kontraindikované 
NSAID. Používajú sa aj dlhodobo a v multimodálnej 
terapii.

ZHRNUTIE:
Terapiou prvej voľby pri akútnej bolesti sú nefarmakologické 
spôsoby, potom aplikácia opioidov, lokálnych anestetík a po 
vylúčení kontraindikácií aj NSAID. K sekundárnej voľbe patrí 
aplikácia prídavných analgetík, ktoré môžu byť dôležité aj v 
perorálnej terapii po prepustení z nemocnice.
Hlavnými cieľmi terapie akútnej bolesti sú maximalizácia 
analgézie a pohodlia, minimalizácia nežiaducich účinkov a 
prevencia negatívnej endokrinnej stresovej reakcie. Terapia 
by mala, v prípade potreby, zahŕňať aj tlmenie úzkosti a 
svalovú relaxáciu, aby bolo preberanie pokojné.
Nefarmakologické spôsoby terapie sa využívajú ako 
doplnok terapie bolesti. Patrí medzi nich aplikácia bandáží 
(starostlivosť o ranu), kryoterapia, starostlivosť (t. j. 
polohovanie, infúzna terapia, výživa), prostredie (t. j. suché, 
pokojné, tiché a pohodlné) a miesto pre mačku oddelené od 
psov (prax priateľská k mačkám).
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Tabuľka 1
Odporúčané dávkovanie opioidov a lokálnych anestetík v terapii akútnej bolesti psov a mačiek (Európa).

Liek

Metadón

Morfín 
(Schválený veterinárny 
produkt nie je k dispozícii)

Petidín
(Schválený veterinárny produkt 
nie je k dispozícii)

Tramadol

Fentanyl 

Butorfanol

Buprenorfín 

Bupivakaín

Lidokaín

Dávka a preferovaný 
spôsob aplikácie

0,2-0,5 mg/kg á 4h IM, 
IV alebo OTM (mačky)

0,2-0,5 mg/kg á 4-6h IM

3‒5mg/kg q 1‒2h IM

2-4 mg/kg á 4-6h IM, 
IV, PO

Bolus 1-5 µg/kg + 5-20 
µg/kg/h CRI IV

0,2-0,4 mg/kg á 1-2h IM, 
IV

0,02-0,04 mg/kg á 4-6h 
IM, IV, OTM (mačky)

Dávka by nemala 
presiahnuť 2 mg/kg

Dávka by nemala 
presiahnuť 7 mg/kg

Poznámky

Má vlastnosti antagonistov NMDA receptorov.  
Nespôsobuje vracanie.

Opatrne pri IV aplikácii kvôli uvoľneniu histamínu 
(preferuje sa IM). Môže spôsobiť nauzeu a vracanie.

Neaplikovať IV kvôli uvoľneniu histamínu.

Okrem účinkov podobných opiodom je aj inhibítorom 
opätovnej absorpcie noradrenalínu (norepinefrínu) a 
sérotonínu. Genetické variácie metabolizmu spôsobujú, 
že niektoré psy po aplikácii ako jediného analgetika pri 
chirurgickom zákroku, netvoria opioidný metabolit s anal-
getickým efektom.

Vysoké dávky môžu u pacientov pri vedomí alebo 
prebúdzajúcich sa z anestézie spôsobiť dysfóriu.
Výborný anestetiká šetriaci efekt.
Ak sa fentanyl aplikuje počas anestézie je takmer s urči-
tosťou potrebná podpora dýchania.

Obmedzený analgetický efekt, vhodný iba pri miernej 
bolesti alebo na sedáciu.

Často spôsobuje eufóriu. SC aplikácia nemusí mať 
adekvátny analgetický efekt.

Kvôli kardiotoxicite nikdy neaplikovať IV.
Účinkuje dlhšie než lidokaín.

Na terapiu ventrikulárnych arytmií môže byť aplikovaný 
IV v dávke 1 mg/kg.
Kvôli útlmu CVS sa u mačiek neodporúča infúzna aplikácia.


