
 
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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Neuropatická bolesť 
U neuropatickej bolesti je potrebných niekoľko druhov medikácie a úkonov, pretože ju nie je možné adekvátne kontrolovať iba 
jednou samostatnou medikamentóznou alebo nemedikamentóznou terapiou. Pred a počas chirurgického zákroku možno na 
redukciu vyvolávajúceho nociceptívneho aferentného podnetu použiť viacero rôznych analgetických liekov a modalít. Na redukciu 
periférnej (PS) a centrálnej (CS) senzitizácie vo väčšine z nich pokračujeme aj pooperačne. 
 
NSAID 
K dispozícii sú informácie podporujúce fakt, že zápalová reakcia vedie k patologickým zmenám periférneho a centrálneho nervového 
systému, ktoré vyvolávajú neuropatickú bolesť a posilnenie spracovávania bolesti spinálnymi prostanoidmi. Momentálne nie sú 
k dispozícii žiadne štúdie, prebiehajú však humánne klinické skúšky sledujúce viaceré modality, ktoré cielia na špecifické súčasti 
nervovozápalového procesu. V terapii neuropatickej bolesti sa použitie NSAID odporúča. 
 
Opioidy 
Opioidy možno zaradiť do multimodálneho protokolu terapie neuropatickej bolesti, nemali by sa však používať iba ako samostatná 
terapia. Ak je súčasťou neuropatickej bolesti taktilná alodýnia (Abeta stimulus) alebo je v descendentnej inhibičnej dráhe znížený 
počet opioidných receptorov, alebo sú inaktivované, čo sa pri neuropatickej bolesti môže objaviť, môže byť účinok opioidov znížený. 
Čím bližšie je lézia k CNS, tým menej účinné opioidy môžu byť. Poranenie periférnych nervov má tendenciu lepšie reagovať na 
terapiu opioidmi než poranenie nervových koreňov, ktoré zase reagujú na terapiu lepšie než poranenia miechy. Kratší biologický 
polčas fentanylu je u pacientov s akútnou bolesťou/poranením CNS alebo PNS, pretože je možné lepšie plánovať posúdenie po jeho 
vysadení. Opioidy s nižšou tendenciou spôsobovať vracanie (napr. fentanyl, metadón, butorfanol) by sa mali u akéhokoľvek 
traumatického pacienta starostlivo titrovať, aby nedošlo ku vracaniu, ktoré môže u pacientov s poranením, alebo s podozrením na 
poranenie mozgu náhle spôsobiť výrazné zvýšenie intrakraniálneho tlaku. Na antagonizáciu nežiaducich účinkov opiodov sa 
odporúča titrácia naloxónu (pozri tabuľku 1). Na domácu terapiu u psov a mačiek môže byť vhodný buprenorfín aplikovaný cez 
sliznice. 
 
NMDA agonisti 
Na prevenciu a terapiu neuropatickej bolesti sa často pred, peri a pooperačne používa nízka dávka ketamínu. Po aplikácii opioidu 
a NSAID (ak nie je kontraindikovaný) sa IV aplikuje počiatočná dávka 0,5-4mg/kg (do účinku) ketamínu, po ktorej nasleduje CRI 0,2-
2+mg/kg/h. Na dlhodobejšiu terapiu možno po vysadení ketamínu pokračovať amantadínom (3-5mg/kg perorálne raz denne). 
 
Lokálne anestetiká 
Systémovo aplikovaný lidokaín je efektívny v terapii intenzívnej neuropatickej bolesti. Infúzie lidokaínu by sa nemali aplikovať 
u mačiek. Náplasti s 5% lidokaínom môžu byť efektívne v mieste vzniku bolesti. U psov boli vykonané farmakokinetické štúdie 
lidokaínových náplastí, u psov či mačiek však neboli robené žiadne štúdie analgetického účinku lidokaínu na neuropatickú alebo 
chronickú bolesť po jeho IV aplikácii alebo transdermálnych náplastí. 
 
Antiepileptiká 
Štúdie u ľudí a laboratórnych zvierat naznačujú, že perioperačná aplikácia gabapentínu zvieratám s poranením nervov môže znížiť 
riziko vzniku alebo intenzitu už existujúcej neuropatickej bolesti. Na základe koncentrácie v krvi je dávka u psov 10mg/kg PO á 8h, 
u mačiek 5mg/kg PO á 12h, ktorú možno podľa potreby zvýšiť do účinku (u psov 10-15mg/kg). Limitujúcim nežiaducim účinkom je 
sedácia. Niektoré zvieratá potrebujú na odznenie bolesti niekoľko týždňov až mesiacov, ojedinele aj dlhšiu dobu. Pozitívny účinok 
dlhodobej aplikácie gabapentínu po poranení bol popísaný u troch mačiek, doteraz však neboli uskutočnené prospektívne 
veterinárne štúdie sledujúce dlhodobý účinok multimodálnej analgézie zahŕňajúcej gabapentín. 
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Alfa2 adrenergní agonisti 
Do multimodálneho protokolu možno pridať medetomidín a dexmedetomidín. Dexmedetomidín (1-2µg/kg/h, napríklad, spolu 
s nízkou dávkou fentanylu (3-4µg/kg/h) a kortikosteroidmi, môže byť u psov efektívny v terapii intenzívnej bolesti sprevádzajúcej 
meningitídu. Ďalším príkladom je peri- a pooperačný manažment herniácie medzistavcovej platničky. Pri takejto nízkej dávke neboli, 
okrem možného zvýšenia výdaja moču, pozorované žiadne nežiaduce účinky. 
 
Akupunktúra a masáž 
Tieto techniky by sa mali do terapeutického protokolu zaradiť čo najskôr. Neuropatická bolesť sa veľmi ťažko lieči iba 
medikamentózne, preto by mala byť akupunktúra, spolu s ďalšími technikami, zaradená ako doplnok k multimodálnemu 
terapeutickému protokolu. 
 
Inhibítory opätovnej absorpcie sérotonínu a norepinefrínu 
Tieto (napr. amitriptylín, psy 1-2mg/kg PO á 12-24h; mačky 2,5-12,5mg/mačka PO á 24h, gabapentín [pozri vyššie]) môžu byť 
v kombinácii s vyššie uvedenými prospešné v domácej starostlivosti, keďže sa zdá, že pri neuropatickej bolesti je descendentný 
inhibičný systém nefunkčný. 

 

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

 

 


