
 
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. 

 

 

 

Protokol terapie bolesti Globálnej 
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Gravidita a laktácia 
O farmakológii analgetík počas gravidity a laktácie u psov a mačiek je k dispozícii veľmi málo informácií, niektoré informácie sú 
uvedené z humánnych štúdií alebo zo štúdií na laboratórnych zvieratách. 
 
Gravidita 
Fyziologické zmeny súvisiace so vznikom jednotky matka-placenta-plod ovplyvňujú farmakodynamiku, farmakokinetiku a distribúciu 
lieku do plodu. Faktory zo strany matky, ktoré môžu ovplyvniť absorpciu lieku sú znížená gastrointestinálna motilita, ezofageálny 
reflux a zvracanie. Zvýšený tok krvi v koži môže zlepšiť vstrebávanie transdermálne aplikovaných liekov. Zvýšenie objemu vody v tele, 
zvýšenie množstva tuku v tele, zníženie koncentrácie albumínu, zmenená aktivita hepatálnych enzýmov a zvýšenie renálnej funkcie 
sú faktory, ktoré môžu ovplyvniť reakciu gravidných zvierat na analgetiká. 

Placentálna bariéra sa považuje za lipoproteínovú, preto cez ňu prenikajú lieky ľahko rozpustné v tukoch. Polarizované, 
ionizované lieky, lieky viažuce sa na proteíny alebo lieky rozpustné vo vode prenikajú placentou k plodu s menšou 
pravdepodobnosťou. 

Opioidy: sa v súčasnosti často používajú na analgéziu u gravidných psov a mačiek. Počas gravidity sa u ľudí používajú 
metadón, morfín a hydromorfón. Fentanyl, petidín (meperidín), butorfanol a nalbufín sú rozpustnejšie v tukoch, preto môžu v plode 
dosiahnuť vyššie koncentrácie. Opioidy sa často používajú predoperačne pri cisárskych rezoch, väčšina šteniat a mačiat sa narodia 
živé. Ak sú šteňatá alebo mačatá po narodení utlmené, spolu s teplom, stimuláciou, kyslíkom a odsávaním, by sa ako antidótum mala 
sublinguálne aplikovať kvapka naloxónu, niekedy aj opakovane. Štúdie na zvieratách ukázali, že buprenorfín spôsoboval 
nedostatočnú produkciu mlieka, čo by u zvierat po cisárskom reze mohol byť problém. 

NSAID: aplikácia NSAID gravidným zvieratám sa neodporúča z dôvodu možných teratogénnych a vývoj ovplyvňujúcich 
účinkov. 

Ketamín: ketamín ľahko prechádza cez placentu, u potkanov, myší, králikov a psov však neboli pozorované žiadne účinky na 
plod počas organogenézy a v predpôrodnom období. Ketamín zvyšuje tonus maternice, počas gravidity by sa nemal používať. 
K dispozícii je podrobný prehľad o analgézii a anestézii pri cisárskom reze u psov.  

Alfa2 adrenergní agonisti: znižujú tok krvi v maternici. Xylazín by sa počas gravidity nemal používať. Informácie o používaní 
medetomidínu a dexmedetomidínu u psov a mačiek počas gravidity nie sú k dispozícii. 

Lokálne anestetiká: všeobecne považované za bezpečné a neteratogénne, ich použitie sa dôrazne odporúča. 
Rastlinné analgetiká: z dôvodu nedostatku informácií sa ich použitie neodporúča. 
 

Laktácia 
Vlastnosti liekov, ktoré uľahčujú sekréciu do mlieka sú ľahká rozpustnosť v tukoch, nízka molekulová hmotnosť a neionizovaný 
(nabitý) stav. Odhaduje sa, že novorodenec prijme približne 1-2% z dávky lieku aplikovaného matke. Ak je analgézia nevyhnutná, ale 
máte obavy z potenciálnej toxicity u novorodencov, môžete mlieko odstrekovať a vyhodiť a opätovne začať kojiť po 12 hodinách. 
Medzitým by mali byť šteňatá a mačatá kŕmené z fľaše. 

Opioidy: prestup opioidov do mlieka ovplyvňuje ich rozpustnosť v tukoch. Petidín (meperidín) > sulfentanyl > fentanyl > 
morfín > hydromorfón. Hydrofilnejší opioid prechádza v menšom množstve než opioid rozpustnejší v tukoch ako je petidín. Kojenie 
sa odporúča až po znížení najvyšších sérových koncentrácií opioidov. Petidín (meperidín), butorfanol a nalbufín sa neodporúčajú. 
Matka a vrh by mali byť pri voľbe opioidov na analgéziu dôsledne sledovaní a monitorovaní na príznaky nežiaducich účinkov 
opioidov. 

NSAID: väčšina NSAID sa nerozpúšťa v tukoch, dobre sa viažu na proteíny plazmy a vo vyššej mierne môžu byť v ionizovanej 
forme prítomné v plazme. Predpokladá sa, že jednorazová dávka NSAID je u ľudských kojacich matiek bezpečná. Pokiaľ nebudú na 
laktujúcich psoch a mačkách vykonané štúdie, mali by sa NSAID aplikovať maximálne starostlivo a jednorazovo. Najväčšou obavou po 
aplikácii NSAID bezprostredne po cisárskom reze, alebo aj po prirodzenom pôrode, je krvácanie, a to najmä po aplikácii COX 
neselektívnych, alebo COX-1 selektívnych NSAID. Paracetamol je vo všeobecnosti bezpečný u psov, mačkám sa nesmie aplikovať. 
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Lokálne anestetiká: lidokaín a jeho metabolity sa v tukoch rozpúšťajú slabo. Pri terapeutických dávkach je jeho koncentrácia 
v mlieku nízka a pravdepodobne nepredstavuje riziko. Odporúča sa infiltrácia incízie. 

Ketamín: nenašli sa žiadne informácie o jeho pasáži do materského mlieka, jeho prestup do mlieka sa však predpokladá. 
Rastlinné analgetiká: z dôvodu nedostatku informácií sa ich použitie neodporúča. 
 
 

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

 

 


