
 
Nasledujúci protokol manažmentu bolesti je zostavený tak, aby bol globálne relevantný, berúc do úvahy, že nie všetky analgetické modality sú 
dostupné všetkým veterinárnym lekárom a ich dostupnosť sa v závislosti od svetového regiónu líši. Jeho implementácia bude závisieť na 
dostupnosti analgetických modalít a individuálnych potrieb pacienta. Tento protokol je reprodukovaný z WSAVA Globálnych zásad bolesti, 
stručného ale komplexného dokumentu, popisujúceho vyšetrenie bolesti, rôzne analgetické modality a terapiu rôznych, klinicky bolestivých 
ochorení u psov a mačiek. Dokument bol publikovaný v Journal of Small Animal Practice a je voľne dostupný na stránkach GPC na www.wsava.org. 
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Cisársky rez 
Fyziologické zmeny súvisiace s graviditou a popísané vyššie ovplyvňujú výber anestetík a analgetík pre cisársky rez u sučiek 

a mačiek. Všetky anestetiká a analgetiká prechádzajú cez placentálnu bariéru. 
Momentálne je už k dispozícii viacej informácií o cisárskom reze, vitalite a prežívateľnosti novorodencov u psov a mačiek. 

Obvykle sa odporúča premedikácia, aby sa znížil stres a úzkosť matky a znížila potreba indukčných a udržiavacích liekov. Opioidy 
navyše poskytujú preventívnu analgéziu. Znížená gastrointestinálna motilita a zväčšená maternica zvyšujú riziko zvracania 
a aspirácie. Má sa za to, že aspirácia žalúdočného obsahu prispieva k mortalite matiek. Z tohto dôvodu sa na predoperačné použitie 
volia opioidy, u ktorých je menšia pravdepodobnosť, že vyvolajú zvracanie (napr. buprenorfín, butorfanol, metadón a petidín). Na 
ochranu dýchacích ciest a aplikáciu kyslíka by sa mal pacient vždy intubovať. Neodporúča sa indukcia pomocou masky a inhalačného 
anestetika, aby sa dýchacie cesty dostali čo najrýchlejšie pod kontrolu. Nebolo preukázané, že by aplikácia opioidov negatívne 
ovplyvňovala výsledok pôrodu. Ak boli matke aplikované opioidy a novorodenec je bradykardický, môže sa do pupočnej cievy alebo 
sublinguálne aplikovať naloxón. 

Gravidné zvieratá majú riziko hypoxémie z dôvodu vyššej potreby kyslíka a zníženej funkčnej reziduálnej kapacity pľúc, 
preto môže po indukcii anestézie rýchlo dôjsť k desaturácii. Odporúča sa preoxygenácia (3-5 minút) pomocou masky. Veľa zvierat 
podstupujúcich cisársky rez je dehydrovaných, dokonca aj v elektívnych prípadoch môžu byť straty tekutín vysoké, preto sa ešte pred 
indukciou anestézie odporúča zavedenie infúznej terapie. 

Medzi lieky, o ktorých je známe, že zvyšujú mortalitu matiek a/alebo novorodencov patrí alfa2 adrenergný agonista xylazín 
a inhalačný metoxyflurán. Informácie o novších alfa2 adrenergných agonistoch medetomidíne a dexmedetomidíne a ich riziku 
súvisiacom s cisárskym rezom, nie sú k dispozícii. Je však lepšie sa ich použitiu vyhnúť, kvôli ich potenciálu vyvolať zvracanie a utlmiť 
kardiovaskulárny systém. 

Použitie NSAID v týchto prípadoch je trochu kontroverzné z dôvodu možnej absorpcie a negatívnych účinkov na cicajúce 
mláďa. Do mlieka je vylúčené iba malé percento dávky aplikovanej matke, preto je jednorazová pooperačná aplikácia vhodným 
kompromisom. NSAID by sa mali aplikovať iba keď boli hypovolémia a hypotenzia korigované (detaily pozri v kapitole 13 
kompletných Zásad). 

Vitalita novorodencov: v jednej štúdii boli u šteniat porovnávané dychová frekvencia (RR) a neurologické reflexy po aplikácii 
ketamínu/midazolamu, thiopentalu, propofolu alebo epidurálnej analgézie ich matkám. Dychová frekvencia bola vyššia po 
epidurálnej anestézii, neurologické reflexy najlepšie po epidurálnej anestézii, následne po propofole, thiopentale 
a ketamíne/midazolame. Nižšie sú popísané bezpečnostné opatrenia týkajúce sa epidurálnej anestézie ako samostatne používanej 
techniky. Moon takisto popisuje, že aj keď ketamín nezvyšoval mortalitu šteniat, znižoval však vitalitu novorodencov, preto by pri 
použití ketamínu mala byť resuscitácia agresívnejšia. Medzi šteňatami, ktorých matkám bol aplikovaný propofol alebo alfaxalón, 
nebol žiadny rozdiel v prežívateľnosti. Pri použití modifikovaného Apgarovej skóre, bola vitalita šteniat lepšia pri použití alfaxalónu. 
Informácií o vitalite mačiat po cisárskom reze nie je dostatok. 

 

Elektívna situácia 
Predoperačne: opioid IM alebo IV ± acepromazín (nižšie dávky [0,01-0,03mg/kg IM alebo IV] môžu byť dostačujúce). Opioid zvyčajne 
zabezpečí dostatočnú sedáciu na zavedenie intravenóznej kanyly, acepromazín však možno použiť v prípade, ak je matka náročnejšia 
na manipuláciu a vyžaduje hlbšiu sedáciu než samotný opioid dokáže zabezpečiť. 
Indukcia a vedenie anestézie: alfaxalón IV do účinku (3-5mg/kg) alebo propofol IV do účinku (3-10mg/kg). Ak nie je dostupný 
alfaxalón alebo propofol, možno prípadne použiť ketamín alebo thiopental, treba si však uvedomiť a pamätať na to, že môžu znížiť 
vitalitu novorodencov, a že ich resuscitácia by mala byť agresívna. Po intubáciu možno anestéziu viesť izofluránom. POZNÁMKA: 
Potreba inhalačných anestetík u matiek môže byť v období pôrodu znížená o 25-40%. Anestéziu možno viesť aj pomocou bolusov 
alebo kontinuálnou infúziou propofolu, intubácia a aplikácia kyslíka je však nutná. 
Techniky lokálnej anestézie: blokáda incízie pred a/alebo po jej vykonaní (lidokaín alebo bupivakaín). 
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Techniky epidurálnej/spinálnej analgézie: pred alebo pooperačne možno aplikovať morfín, ktorý zabezpečí 18-20 hodinovú 
analgéziu. Detaily pozri v kapitole 29 kompletných Zásad. 
Pooperačná analgézia: NSAID jednorazovo, možno pokračovať v opioidoch. 

 

Pohotovostná situácia so zoslabnutou matkou 
Predoperačne: fentanyl IV (3-5µg/kg). 
Indukcia a vedenie anestézie: etomidát IV (1-2mg/kg) ± diazepam alebo midazolam (0,25mg/kg), ketamín IV (3-5mg/kg) + diazepam 
alebo midazolam (0,25mg/kg); midazolam pôsobí na matku aj novorodencov kratšie, preto sa uprednostňuje. Po intubácii sa 
anestézia vedie pomocou izofluránu, fentanyl možno opakovať. 
Techniky lokálnej anestézie: pozri vyššie. 
Techniky epidurálnej/spinálnej anestézie: pozri vyššie. 
Pooperačná analgézia: NSAID by sa mali zvažovať iba v prípade, že je matka normovolemická a normotenzná. Na výber liekov pozri 
kapitolu 13 kompletných Zásad. Možno pokračovať v opiodoch. 

 

Protokol bez kontrolovaných liekov 
Predoperačne: acepromazín ak nie je matka dehydrovaná. Ak je matka zoslabnutá, premedikáciu neaplikujte. 
Indukcia a vedenie anestézie: alfaxalón IV do účinku (3-5mg/kg), propofol do účinku (3-10mg/kg) alebo etomidát (1-2mg/kg). Po 
intubácii možno v anestézii pokračovať pomocou izofluránu. Anestéziu možno viesť aj pomocou bolusov alebo kontinuálnou infúziou 
propofolu, intubácia a aplikácia kyslíka je však nutná.  
Techniky lokálnej anestézie: pozri vyššie. 
Techniky epidurálnej/spinálnej anestézie: pozri vyššie. 
Pooperačná analgézia: NSAID jednorazovo, detaily pozri v kapitole 13 kompletných zásad. 

 

Protokol s obmedzenou dostupnosťou anestetík a analgetík 
Predoperačne: acepromazín (indikácie pozri vyššie). 
Indukcia a vedenie anestézie: zvoľte si z protokolov vyššie v závislosti od dostupnosti liekov. 
Techniky lokálnej anestézie: opatrne možno použiť epidurálnu anestéziu (lidokaínom) ako samostatnú techniku. POZNÁMKA: 
z dôvodu zmenšeného epidurálneho priestoru u gravidných zvierat sa používajú menšie objemy (znížené o 25-30%) lokálnych 
anestetík. Epidurálne lokálne anestetiká spôsobujú sympatickú blokádu, čo vedie k vazodilatácii a hypotenzii. Prevenciou je 
intravenózna terapia, ale u zoslabnutých matiek to môže mať veľmi negatívne účinky. Pri tejto technike je matka pri vedomí, 
neintubovaná a teda existuje zvýšené riziko aspirácie. Kyslík by sa mal aplikovať cez masku. Matka musí byť na zákrok manuálne 
fixovaná. Detaily pozri v kapitole 29 kompletných Zásad. 
Pooperačná analgézia: NSAID jednorazovo, na výber liekov pozri kapitolu 13 kompletných Zásad. 

 

Pre viacej informácií o dávkovaní pozri tabuľky vo WSAVA GPC dokumente na www.wsava.org. 


