FECAVA ZÁKLADNÉ PRINCÍPY VO
VETERINÁRNEJ ANESTÉZII A ANALGÉZII

3: Z
 ÁKLADNÉ LOKÁLNE ANESTETICKÉ
BLOKY V PRAXI MALÝCH ZVIERAT
LOKÁLNE ANESTETIKÁ MAJÚ VEĽA VÝHOD
•	
Lokálne anestetiká úplne blokujú nociceptívne prevody
a prenosy. Znamená to, že sa nevytvorí centrálna
senzitizácia vedúca k perzistentnej pozákrokovej bolesti
(Weinstein et al. 2018).
•	
Lokálne anestetiká by ste mali zvažovať ako súčasť
každého anestetického plánu. Pýtajte sa „Existuje
lokálny blok ktorý môžem využiť?“ (Infografika 1 & 2)
•	
Lokálne anestetiká sú súčasťou prvotnej terapie
akútnej bolesti. Spolu s opioidmi a nesteroidnými
antiflogistikami (NSAIDs) poskytujú multimodálnu a
preventívnu analgézu.
•	
Lokálne bloky sú zvyčajne jednoduché a lacné: na
väčšinu techník potrebujete iba striekačku, ihlu a lokálne
anestetikum.
•	
Techniky lokálnej anestézie poskytujú skvelú svalovú
relaxáciu a perioperačnú analgézu; znižujú potrebu
anestetík a opioidov, pričom redukujú stresovú reakciu
na zákrok a zlepšujú budenie z anestézie (Romano et
al. 2016, Warrit et al. 2019). Zníženie potreby anestetík
môže znížiť od dávky závislé kardiorespiračné účinky
celkových anestetík a tým zvýšiť bezpečnosť anestézie.

•	
Použitie techník lokálnej anestézie znížilo počet úmrtí
súvisiacich s anestéziou (Redondo 2019).
•	
Na použitie lokálnych anestetík je len veľmi málo
kontraindikácií. Musíte sa však vyhnúť intoxikácii
lokálnymi anestetikmi vypočítaním maximálnej dávky
pred ich aplikáciou (celková dávka aplikovaných
lokálnych anestetík)
•	
Aby ste sa vyhli hematómu a náhodnej intravenóznej
aplikácii, potvrďte si pred aplikáciou negatívnu aspiráciu
krvi. Uistite sa, že neaplikujete proti odporu, aby ste
nepoškodili nerv.
•	
Na zrýchlenie nástupu účinku bupivakaínu a predĺženie
účinku lidokaínu sa tieto dva miešajú dokopy. Existuje
však iba málo dôkazov o tejto možnej výhode, dĺžka
účinku bupivakaínu môže byť zmiešaním dokonca
skrátená.

CLINICAL PROBLE

Tabuľka 1 – Často používané lokálne anestetiká vo veterinárnej anestézii a terapii bolesti
Lokálne
anestetikum*

Nástup (min)**

Bežné koncentrácie (%) Trvanie bloku (h)**

Predpokladaná maximálna dávka
(mg/kg)

Lidokaín1

5 - 15

1, 2

1-2

8

Mepivakaín1

5 - 15

1, 2

1.5 – 2.5

4

Bupivakaín1

10 - 20

0.25, 0.5, 0.75

4-6

2

Ropivakaín

10 - 20

0.5, 0.75

3-5

3

Levobupivakaín

10 - 20

0.5, 0.75

4-6

2

*Objem injekcie závisí na technike, individuálnej anatómii a telesnej hmotnosti. Napríklad, na blokády zubov sa používajú objemy 0,25-1 ml, pri
intraperitoneálnych technikách u psov a mačiek zas 2 mg/kg. *
*Nástup a trvanie úťinku sa môže íšiť v závislosti od techniky, koncentrácie lieku, aplikovaného objemu, blízosti nervu a pod. 1 Znamená dostupný
veterinárny preparát.
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KLINICKÝ PROBLÉM: LOKÁLNE ANESTETIKÁ
SÚ ŠIROKO DOSTUPNÉ, ALE MÁLO POUŽÍVANÉ
•	
Prieskum vykonaný Globálnym výborom bolesti Svetovej
asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat odhalil,
že lokálne anestetiká sú ľahko dostupné vo všetkých
regiónoch sveta. Ich použitie však bolo horšie než
u iných analgetických modalít (World Small Animal
Veterinary Association Global Pain Council Survey).
Primárnym faktorom obmedzujúcim používanie
lokálnych anestetík bolo málo vedomostí o ich použití a/
alebo o protokoloch zahŕňajúcich tieto lieky.
•	
Nepoužívanie techník lokálnej anestézie pri rutinnej
terapii perioperačnej bolesti u malých zvierat, a to aj
napriek faktom o ich používaní a širokej dostupnosti, je
problémom welfare.
•	
Základné techniky lokálnej anestézie by sa mali používať
rutinne, pretože poskytujú významný benefit pre welfare
psov a mačiek.

JEDNODUCHÉ, LACNÉ A PRAKTICKÉ TECHNIKY
LOKÁLNEJ ANESTÉZIE PRE KAŽDODENNÚ PRAX
KASTRÁCIE/STERILIZÁCIE A/ALEBO ABDOMINÁLNA
CHIRURGIA
- Intraperitoneálna analgézia a anestézia incízií
(Obrázky 1 a 2)
•	Svetový globálny výbor bolesti malých zvierat publikoval
krátky prehľad využitia intraperitoneálnej (IP) analgézie a
anestézie incízií s klinickými odporúčaniami a aktuálnymi
informáciami o týchto technikách v praxi malých zvierat
(Steagall et al. 2020). Nižšie je zhrnutie týchto odporúčaní:
•	Tieto techniky by sa mali používať pri akejkoľvek
brušnej chirurgii a sterilizačných programoch, najmä v
prípadoch nedostatku alebo nedostupnosti analgetík
a za použitia aseptických podmienok a celkovej
anestézie.
•	Tieto techniky by sa mali používať ako doplnok
(nie náhrada) s inými analgetikmi ako sú NSAIDs.
Intraperitoneálna analgézia a anestézia incízií by sa,
napríklad, mala používať ako súčasť multimodálneho
analgetického plánu (Benito et al. 2016, 2018).

•	Dávky navrhované pre tieto bloky sú 2 mg/kg
bupivakaínu a 8 mg/kg lidokaínu. Používajú sa aj vyššie
dávky ale bez informácie o ich bezpečnosti. Ak sa
používajú oba bloky, štvrtina celkovej dávky sa aplikuje
na anestéziu incízie, zvyšok na intraperitoneálnu
analgéziu.
•	U psov a mačiek sa na zvýšenie objemu IP injekcie
môže zmiešať 0,5% bupivakaín s rovnakým objemom
fyziologického roztoku. Koncentrácia pred aplikáciou
potom bude 0,25% (Benito et al. 2018).
•	Na základe konceptu preventívnej analgézie sa
preferuje predoperačná aplikácia anestézie incízie pred
pooperačnou aplikáciou (Savvas et al. 2008).
•	Anestéziu incízie dosiahnete infiltráciou rany alebo kože
chirurgického poľa lokálnym anestetikom. Technika sa
najčastejšie používa pred laparotómiou, aplikovať sa
však môže u akýchkoľvek sutúr kože; napríklad pred
zavedením hrudného drénu alebo podobných úkonov.
•	Ojedinele môže byť po aplikácii lokálnych anestetík
obava z dehiscencie rany. Tento potenciálny problém
nie je podporený žiadnymi vedeckými dôkazmi. V jednej
štúdii nezvyšovala aplikácia lokálneho anestetika
sacími katétrami prevalenciu dehiscencie rany alebo
infekciu incízie u psov a mačiek podstupujúcich
amputáciu končatiny (Abelson et al. 2009).
•	Anestetický blok incízie u mačiek môžete vidieť na
https://www.youtube.com/watch?v=43Km46WJ2zI
•	Na intraperitoneálnu analgéziu sa pred excíziou
pedunkulov vaječníkov a uteru pri ovariohysterektómii
aplikuje lokálne anestetikum do väzu každého
vaječníka a krčka uteru. Technika sa vykonáva v
celkovej anestézii, aby nedošlo k lacerácii alebo
prepichnutiu abdominálnych orgánov a peritonitíde.
•	Intraperitoneálny blok u mačiek môžete vidieť na
https://www.youtube.com/watch?v=eLa1UxWboh0
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- Intratestikulárny blok (Obrázok 3)
•	Intratestikulárny blok je indikovaný na anestéziu
semenníkov psov a kocúrov podstupujúcich kastráciu.
Tento blok tlmí stresovú reakciu pri chirurgickej kastrácii,
znižuje intra a pooperačnú bolestivosť a potrebu
pomocnej analgézie. Dochádza k zníženiu potreby
inhalačných anestetík počas zákroku (McMillan et al.
2012, Huuskonen et al. 2013, Fernandez-Parra et al. 2017,
Kushnir et al. 2017).
•	V celkovej anestézii sa do parenchýmu semenníkov
zavedie ihla veľkosti 23G alebo 25G. Kocúr alebo malý pes
zvyčajne potrebuje približne 0,25-0,5 ml 2% lidokaínu na
semenník, stredný alebo veľký pes bude potrebovať až
0,75 ml na semenník.

DVA HLAVNÉ BLOKY ZUBOV U PSOV A MAČIEK
Pred použitím týchto techník v klinickej praxi je potrebná
znalosť psej a mačacej lebky a polohy orientačných bodov.
Pri extrakcii zubov je možné vykonať bilaterálnu blokádu
nervov. Pred aplikáciou liekov je potrebné vypočítať
maximálnu dávku lokálneho anestetika pre všetky bloky
(Tabuľka 1).
- Blok infraorbitálneho nervu (Obrázok 4)
•	Infraorbitálny nerv je vetva maxilárneho nervu, ktorý
inervuje zuby maxily a laterálnu časť ďasna.
•	Kaudálny horný alveolárny nerv odstupuje z
infraorbitálneho nervu pred jeho vstupom do
infraorbitálneho kanála, stredný horný alveolárny nerv
odstupuje bezprostredne po jeho vstupe do kanála.
•	Rostrálny horný alveolárny nerv odstupuje pred
výstupom nervu z kanála a inervuje špiciaky a rezáky.
•	Aplikácia lokálneho anestetika do infraorbitálneho otvoru
by mala blokovať špiciaky, rezáky a rostrálne premoláre,
ale nie 4. premolár a stoličky. Na blokádu týchto zubov
je potrebná blokáda maxilárneho nervu, účinok je však
menej konzistentný (Pascoe 2016).

•	Najspoľahlivejšou metódou je použitie flexibilného
katétra (napr. 22G 1,8”) zavedeného do infraorbitálneho
kanála cez sliznicu ďasna tak ďaleko, až dosiahne líniu
vertikály z laterálneho kútika oka (Viscasillas et al. 2013).
•	U brachycefalických psov a mačiek je infraorbitálny kanál
krátky. V týchto prípadoch môže byť vhodnejšia 25G alebo
27G ihla. Ihlu nezavádzajte príliš ďaleko, aby nedošlo k
perforácii oka.
•	Objem injekcie je v rozpätí 0,25 ml (malí pacienti) po 0,5
ml (strední a veľkí pacienti) lidokaínu (krátky účinok) a
bupivakaínu (dlhý účinok).
•	Intraorálnu techniku bez zavedenia katétra môžete vidieť
na https://www.youtube.com/watch?v=H3L1LHBcM-g
- Blok spodného alveolárneho (mandibulárneho) nervu
(Obrázok 5)
•	Táto technika blokuje vnímanie z ďasna a zubov
manidbuly. Spodný alveolárny nerv odstupuje z ventrálnej
vetvy mandibulárneho nervu. Zvyčajne sa blokuje v
mieste vstupu do mandibulárneho otvoru.
•	Intraorálne možno nerv vypalpovať na mediálnej strane
mandibuly tesne rostrálne od angulárneho výbežku
u psov, u mačiek však iba vzácne. Ihla sa zavádza
perkutánne aj pri intra aj pri extraorálnej technike, z
ventrálneho okraja mandibuly pozdĺž mediálnej plochy
mandibuly až do úrovne mandibulárneho otvoru. Pri
intraorálnom prístupe možno druhou rukou v ústnej
dutine nahmatať hrot ihly blízko nervu.
•	U psov je vhodným orientačným bodom na zavedenie
ihly konkávny povrch ventrálneho okraja mandibuly (t.j.
cievny vrub), u mačiek je však tento bod často menej
zreteľný.
•	Objem injekcie je v rozpätí 0,25 ml (malí pacienti) po 0,5
ml (strední a veľkí pacienti) lidokaínu (krátky účinok) a
bupivakaínu (dlhý účinok).
•	Extraorálnu techniku môžete vidieť na
https://www.youtube.com/watch?v=2q8ndh5Bn6U
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ZHRNUTIE
Lokálne anestetiká sú spolu s opioidmi a NSAIDs kľúčovými
hráčmi v prvotnej terapii akútnej bolesti a mali by sa rutinne
používať vo všeobecnej praxi.
Lokálne anestetiká majú veľa výhod vrátane analgézie,
svalovej relaxácie a zníženia potreby anestetík a analgetík. K
dispozícii sú jednoduché, lacné a praktické techniky lokálnej
anestézie, ktoré môžete ľahko zaradiť do klinickej praxe.
Pridanie lokálnej anestézie do multimodálnej analgézie
zlepšuje perioperačnú analgéziu a welfare psov a mačiek,
najmä v krajinách s obmedzenou dostupnosťou analgetík.
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