
 
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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Novorodenci a pediatrickí pacienti 
Štúdie na novorodencoch a dojčatách preukázali, že ak im nebola poskytnutá anestézia alebo analgézia, došlo u nich v porovnaní 
s deťmi, ktorým analgézia aplikovaná bola, k zmene senzitivity bolesti a väčšej úzkosti, čo následne viedlo k bolestivému zážitku. To 
nasvedčuje tomu, že dojčatá si v „pamäti“ zachovávajú bolestivý zážitok s následnou zmenou reakcie na bolestivý podnet. Toto bolo 
dokázané aj u laboratórnych zvierat. 

Pojem pediatrický všeobecne odkazuje na prvých šesť mesiacov života. Vzhľadom na dôležité fyziologické zmeny dejúce sa 
v tomto časovom úseku, rozdeľujeme ďalej toto obdobie na: novorodencov (0-2 týždne), dojčatá (2-6 týždňov), odstav (6-12 
týždňov) a juvenilný (3-6 mesiacov). Toto rozdelenie by malo odrážať metabolické zmeny prebiehajúce v týchto obdobiach rastu. 

Pri aplikácii analgetík, najmä opioidov, mladým zvieratám stále panuje akási obava z dôvodu často citovanej „zníženej 
schopnosti metabolizmu liekov a vysokému riziku predávkovania“. Nemusí to nutne platiť vo všetkých štádiách dospievania, aj keď je 
to pravdepodobne pravda u novorodencov. V dostupnej veterinárnej literatúre nie sú k dispozícii informácie o vyšších dávkach 
u mladých zvierat, osobné skúsenosti s intenzívnym monitorovaním mladých (3-6 mesiacov starých) zvierat ukazujú, že analgetické 
dávky opioidov môžu byť rovnaké, alebo aj vyššie než u dospelých, pričom najdôležitejším faktom je aplikácia do účinku, než 
aplikácia vopred stanovenej dávky. Mladé zvieratá však môžu byť citlivé na sedatívne účinky opioidov. V prípade klinicky zjavného 
útlmu CNS a dychu, hypotenzie a bradykardie možno opioidy antagonizovať starostlivou titráciou naloxónu (<0,002mg/kg môže 
stačiť ak nejde o urgentný prípad, vyššie dávky môžu spôsobiť hyperalgéziu, hyperexcitabilitu, arytmie a agresivitu. Inštrukcie 
v tabuľke 1). Z týchto dôvodov by sa u každého jednotlivca zvlášť mala bolestivosť posudzovať čo najčastejšie a terapia prispôsobiť 
potrebám pacienta. 

Novorodenci majú v porovnaní so staršími zvieratami znížené vylučovanie väčšiny liekov, najmä kvôli: 

• Vyššiemu objemu vody v tele čo vedie k vyššiemu distribučnému objemu. 

• Väčšej časti masy tela, ktorá je tvorená vysoko perfundovanými tkanivami. 

• Nižšej koncentrácii proteínov v plazme, ktoré môžu viazať lieky. 

• Neúplne vyvinutým systémom hepatálnych enzýmov. 
 

Hepatorenálny systém sa vyvíja až do 3-6 týždňa veku, čo môže spôsobiť zníženú metabolizáciu a exkréciu, ktoré si môžu 
vyžiadať zmeny v dávke a intervaloch aplikácie. Prítomnosť mlieka v žalúdku môže u všetkých mladých zvierat inhibovať absorpciu 
niektorých perorálne aplikovaných liekov, čo potenciálne spôsobí nižšiu koncentráciu v krvi. 
 
Opioidy 
V porovnaní s 5 týždňovým šteňaťom alebo mačaťom stačia na analgéziu u novorodencov (0-2 týždne) nižšie dávky fentanylu alebo 
morfínu. Šteňatá sú oproti dospelým aj citlivejšie na sedatívne účinky a útlm respiračného systému. Fentanyl môže byť u mladých 
pediatrických alebo novorodených šteniat a mačiat vhodnejším opioidom, vzhľadom na jeho krátkotrvajúci účinok je však potrebný 
IV prístup a titrácia. Alternatívou môže byť buprenorfín, ktorý aj menej tlmí respiračný systém. Použiť sa môžu aj hydromorfón, 
oxymorfón a metadón, odporúča sa však, tak ako u ostatných opioidov, začať na spodnej alebo ešte nižšej dávke dávkovacieho 
rozpätia a postupne zvyšovať do účinku. V prípade klinicky zjavného predávkovania je možné opioidy antagonizovať titráciou 
naloxónu. 

 
Nesteroidné antiflogistiká 
U zvierat mladších ako 6 týždňov sa použitie NSAID neodporúča, u niektorých NSAID však aj neskôr. Pred aplikáciou všetkých NSAID 
mladým zvieratám je nutné preštudovať ich príbalovú informáciu. 
 
Lokálne anestetiká 
Lokálne anestetiká sa odporúčajú, dôležité je však starostlivé dávkovanie založené na presnom stanovení telesnej hmotnosti. 
Lidokaín je pri aplikácii bolestivý aj keď použijete 27-30G ihly. Na zníženie bolesti ho možno pufrovať (roztok 20:1 lokálneho 
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anestetika s 1mEq/ml bikarbonátu sodného, napr. 2% lidokaín = 2ml:0,1ml), zohriať (36-37°C) a pomaly aplikovať. Mepivakaín nie je 
pri aplikácii bolestivý. U šteniat a mačiat je maximálna dávka lokálneho anestetika polovičná oproti dávke pre dospelých. 

Lokálne anestetické krémy (EMLA® Cream; AstraZeneca LP, Wilmington, DE, USA [predpíšte iba zmes 2-5% lidokaínu a 2-5% 
prilokaínu]; MAXILINE®4, Ferndale Laboratories, Ferndale, MI, USA [voľný predaj, nástup účinku rýchlejší než u EMLA]; ELA-Max® 
alebo L.M.XTM, Ferndale Laboratories, Ferndale, MI, USA [4% lidokaín v lipozómových kapsulách, voľný predaj] sú pri použití na kožu 
efektívne na navodenie anestézie na zavedenie IV katétra, odber krvi, lumbálnu punkciu či iné menšie superficiálne úkony. Krém by 
mal byť aspoň 30 minút krytý bandážou. Produkty obsahujúce adrenalín by sa nemali používať. 2% lidokaín je dostupný aj vo forme 
sterilného gélu, používa sa na znecitlivenie vaginálnej klenby alebo penisu pred zavedením močového katétra. 
 
Alfa2 adrenergní agonisti 
Alfa2 adrenergní agonisti sú sedatívne analgetiká a z dôvodu kardiovaskulárnych účinkov sa neodporúčajú. 
 
Sedatíva 
Nemali by sa u mladých zvierat používať, najmä nie u mladších ako 12 týždňov. Väčšina sedatív nemá analgetické vlastnosti a ich 
aplikáciou môže dôjsť k zakrytiu príznakov bolesti. 
 
Ošetrovanie 
U dojčiat potkanov a ľudí ma cicanie analgetický účinok. Ak je u mladých zvierat potrebný akýkoľvek bolestivý úkon, odporúča sa čo 
najskorší kontakt s matkou. Ostatné metódy kŕmenia môžu navodiť komfort a analgéziu súvisiacu s odvedením pozornosti. 

 

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

 

 


