
 
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 

komisie WSAVA pre bolesť 

Neoplastická bolesť 
Bolesť súvisiaca s neopláziou 

môže mať rôznu intenzitu, ktorá závisí na 
dobe trvania, lokalizácii a type neoplázie. 
Zápal spôsobený nekrózou tumoru alebo 
jeho priamym tlakom spôsobuje bolesť. 
Bolesť môže vznikať pri kompresii 
nervového koreňa, zo svalových spazmov 
v oblasti lézie, alebo ju môže spôsobiť 
priamo lézia či tkanivo, ktoré bolo 
infiltrované. Väčšina pacientov 
s rakovinou trpí nejakým stupňom 
bolesti. Niektoré typy rakoviny, ako je 
leukémia alebo lymfóm, majú u ľudí 
nižšiu incidenciu bolesti. Ale aj u týchto 
typov môže byť bolesť neznesiteľná. 
Incidencia a intenzita bolesti u zvierat 
s rôznym typom rakoviny nie je dobre 
zdokumentovaná.  

Jednou z najlepšie 
zdokumentovaných je bolesť kosti. 
Metastatické postihnutie kosti je častou 
príčinou bolesti, ktorá je spôsobená 
priamou inváziou kosti, mikrofraktúrami, 
zvýšeným tlakom na endoost, 
deformáciou periostu alebo zápalom 
v okolí lézie. Ďalším dôležitým 
mechanizmom v genéze bolesti kosti je 
vyplavenie chemických mediátorov ako 
sú amíny, peptidy, mastné kyseliny, 
draslík a prostaglandíny. Bolesť súvisiaca 
s rakovinou, najmä však bolesť kosti, má často príznaky podobné neuropatickej bolesti. Efektívne pri bolesti sprevádzajúcej rakovinu 
môžu byť terapie znižujúce aktivitu tumoru ako je protizápalová terapia alebo terapia cielená proti zmenám v neuropatickej bolesti. 

Špecifický typ bolesti kosti sa nazýva „dopadajúca“ alebo „bolesť súvisiaca s pohybom“. U ľudí sa popisuje ako tupá, 
konštantne a postupne intenzívnejšia, pričom ju zhoršuje pohyb a tlak. Zvyčajne má náhly nástup, maximálnu intenzitu dosiahne za 
niekoľko minút a u veľkého počtu ľudí spôsobuje prelomovú bolesť. 

Na kontrolu bolesti sprevádzajúcej rakovinu sa odporúča multimodálny prístup. Vhodné sú NSAID, prípadne v kombinácii 
s opioidmi a ďalšími liekmi (napr. gabapentínom). Ďalšími liekmi s pozitívnym účinkom sú bisfosfonáty (klodronát, pamidronát sodný, 
ibandronát), chemoterapia a rádioterapia. Súčasne by sa mali používať aj nemedikamentózne spôsoby. Kombinácia akupunktúry 
s medikamentóznou terapiou sa zdá byť efektívnejšou než každá z nich samostatne. Ostatné spôsoby adjuvantnej terapie skôr 
zlepšujú kvalitu života onkologických pacientov, nevie sa však, či priamo navodzujú analgéziu. 

Odporúča sa nasledujúci algoritmus. Dávky zvolených analgetík nájdete v príslušných kapitolách kompletných Zásad. 


