
 
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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Degeneratívne ochorenie kĺbu 
V poslednom desaťročí sa terapia DJD (degenerative joint disease – degeneratívne ochorenie kĺbu) stala pomerne 

komplexnou a k dispozícii je veľa odporúčaní ako liečiť bolesť a dysfunkciu sprevádzajúcu toto ochorenie. Patrí medzi nich chirurgická 
intervencia, systémová analgetická terapia (NSAID, paracetamol [acetaminofén, nie u mačiek], kortikosteroidy), lokálna 
medikamentózna terapia (transkutánna, intraartikulárna), domáce cvičenie, cvičenie na veterinárnom pracovisku, optimalizácia 
hmotnosti, doplnky výživy, masáže, akupunktúra, laserová terapia, terapia teplom/chladom, neuromuskulárna elektrická stimulácia, 
transkutánna elektrická stimulácia a mobilizácia kĺbov. Mali by ste si však uvedomiť, že DJD u akéhokoľvek pacienta nie je 
samostatný „typ“ problému – v skutočnosti teraz začíname chápať, že DJD sa prejavuje inak u rastúceho psa alebo mačky, inak 
u zvieraťa v strednom veku a inak u staršieho zvieraťa. DJD prezentujúce sa v rôznych „životných štádiách“ si na optimalizáciu 
starostlivosti vyžaduje rôzny prístup. U rastúceho psa môže byť, napríklad, terapiou voľby chirurgická intervencia na zamedzenie 
progresie ochorenia a zníženie rizika bolesti v budúcnosti. 

Veterinárny lekár by mal, nezávisle do štádia ochorenia či zvolenej terapie, cieliť na čo najväčší pozitívny prínos pri 
minimalizácii rizík súvisiacich s terapiou ochorenia. Hlavnou súčasťou terapie sú metódy na utlmenie bolesti, vo všetkých štádiách sú 
najčastejšie používanými analgetikami NSAID. 

U psov a mačiek možno hlavné kategórie terapie osteoartritickej bolesti rozdeliť na: 
 
Nechirurgická, nemedikamentózna 

• Manažment hmotnosti 

• Optimalizácia diéty (typ, množstvo) 

• Cvičenie 

• Rehabilitácia a iné telesné procedúry 

• Modifikácia prostredia 

• Výživové doplnky 

• Akupunktúra 
 
Medikamentózna 

• „Základné“ analgetiká 
o  NSAID 
o  paracetamol (acetaminofén, nie u mačiek) 
o  kortikosteroidy (terapia vyvolávajúceho imunitne sprostredkovaného ochorenia spôsobujúceho polyartritídu) 

• Doplnkové analgetiká (napr. tramadol, amantadín, gabapentín, tricyklické antidepresíva) 

• Lieky modifikujúce ochorenie (napr. polysulfátové glykózaminoglykány) 

• Neuroablatívne zákroky 
 
Chirurgická 

• Náhrada kĺbu (bedro, lakeť, koleno) 

• Excízna artroplastika 

• Artrodézia 

• Denervácia kĺbu 

• Terapia kmeňovými bunkami 
 
V súčasnosti je najviac dôkazov o efektivite manažmentu hmotnosti, NSAID, optimalizácie diéty (množstvo a obsah) a cvičení. 

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