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ÚVOD 

Schopnosť cítiť bolesť majú všetky cicavce spoločnú, a to vrátane spoločenských zvierat. Preto je našou morálnou 

a etickou povinnosťou, ako členov tímov veterinárnej starostlivosti, zmierňovať toto utrpenie najlepšie ako vieme. 

Začína to vyšetrením bolesti pri každom kontakte s pacientom. Aj napriek pokrokom v identifikácii a terapii bolesti 

však stále pretrváva pomerne veľká priepasť medzi výskytom bolesti a jej úspešným manažmentom. Základnými 

príčinami tohto stavu sú neschopnosť správne diagnostikovať bolesť a obmedzenia v dostupnosti a/alebo 

komfortnom využívaní dostupných analgetických modalít. Obe tieto príčiny by mohlo odstrániť vytvorenie, široké 

rozšírenie a osvojenie si zásad zhodnotenia a manažmentu bolesti. 

 

Svetová asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (WSAVA – World Small Animal Veterinary Association) je 

„asociáciou asociácií“. 91 aktuálnych členov momentálne reprezentuje 145 tisíc veterinárnych lekárov malých zvierat 

na celom svete. Preto predstavuje globálny hlas veterinárnych lekárov malých zvierat a má dlhú a úspešnú históriu 

v tvorbe globálnych zásad identifikácie, diagnostiky a/alebo terapie častých ochorení malých zvierat s celosvetovým 

dosahom. Do dnešného dňa k nim patria zásady týkajúce sa ochorení pečene, gastrointestinálneho traktu a obličiek, 

zásady vakcinácie a nutričné odporúčania. Štandardizačné úsilie je jednou z hlavných aktivít WSAVA, ktoré zahŕňajú 

aj welfare zvierat, postgraduálne vzdelávanie a svetový kongres; zásady posúdenia a manažmentu bolesti majú 

medzi nimi unikátny význam. 

 

Na tomto základe vznikla globálna komisia pre bolesť (GPC – Global Pain Council) s úlohou vytvoriť zásady 

identifikácie a terapie bolesti s univerzálnym významom, s ohľadom na regionálne rozdiely v prístupe, vzdelaní 

a dostupnosti analgetických modalít. Tieto zásady sa budú používať na stanovenie hodnotenia bolesti ako 4. 

vitálneho znaku a ako základ na ďalšie vzdelávanie založené na regionálnych rozdieloch, aby bola zaistená klinická 

relevancia a impulz na ďalší pokrok. 

 

Vízia GPC: Autorizovaná, motivovaná a celosvetovo jednotná veterinárna profesia, ktorá je schopná efektívne 

identifikovať a minimalizovať prevalenciu bolesti a jej vplyv. 

 

Misia GPC: Zvýšiť vo svete povedomie a vyzvať k činu na základe pochopenia, že všetky zvieratá cítia a preto pociťujú 

a trpia bolesťou. Globálna komisia pre bolesť sa pomocou identifikácie špecifických regionálnych zdrojov identifikácie 

a terapie bolesti a cieleného vzdelávania, snaží zvýšiť sebadôveru a kvalifikáciu pri terapii bolesti. 

 

Použitie tohto dokumentu 

Tento dokument by mal čitateľovi poskytnúť ľahko implementovateľné kľúčové základy úspešnej identifikácie 

a terapie bolesti v každodennej praxi malých zvierat. Zámerom tohto dokumentu síce nie je vyčerpávajúca rozprava 

na danú tému, je však doplnený rozsiahlym zoznamom odkazov a doplňujúcim materiálom na webovej stránke 

WSAVA (www.wsava.org), ktorý by mal tým, ktorí chcú na túto tému prehĺbiť svoje vedomosti, poskytnúť zdroje 

aktuálnej literatúry. 

 

Bolesť, prípadne schopnosť diagnostikovať ju, nepozná geografické obmedzenia. Jedinými limitujúcimi faktormi sú 

povedomie, vzdelanie a záväzok zaradiť posúdenie bolesti do každého klinického vyšetrenia. Preto by mali byť tu 

uvedené zásady posúdenia bolesti ľahko implementovateľné nezávisle od charakteru a/alebo polohy pracoviska. 

 

V dostupnosti rôznych druhov analgetík, špecifických analgetických produktov a regulácií určujúcich ich použitie, 

existujú, naopak, reálne regionálne rozdiely. V rôznych častiach sveta to predstavuje významnú prekážku v ideálnom 

manažmente bolesti bez ohľadu na schopnosť diagnostikovať ju. V terapeutickej sekcii týchto zásad berieme tieto 

problémy do úvahy vytvorením rôznych úrovní manažmentu, začínajúc s komplexnými modalitami terapie bolesti, 

ktoré predstavujú momentálny „ideál“, za ktorým nasledujú alternatívne protokoly, ktoré možno brať do úvahy 

v prípade, kedy regulačné obmedzenia analgetík neumožňujú ideálny manažment prípadu. Vzhľadom na obmedzený 

rozsah nie je možné takéto rozdelenie pre všetky situácie, ale z odporúčaného terapeutického postupu je možné si 

vybrať dostupné analgetiká. Tiež je potrebné si uvedomiť, že v niektorých prípadoch, či už z etiologických dôvodov 

alebo dostupnosti analgetík, môže byť eutanázia jedinou morálnou alebo etickou (a preto realizovateľnou) 

dostupnou terapeutickou možnosťou. Uvádzame humánne metódy eutanázie. 

 

http://www.wsava.org/


Sekcie sú rozdelené podľa rôznych produktov a postupov, vrátane farmakológie, mechanizmov účinku, indikácií, 

kontraindikácií, dávkovania a praktických klinických poznámok, ktoré môžu čitateľovi pomôcť pri vytváraní 

terapeutických protokolov priamo pre potreby individuálneho pacienta. 

 

Uvedomte si, že tento dokument poskytuje iba akýsi návod. Každá situácia je jedinečná a vyžaduje si individuálne 

posúdenie a terapeutické odporúčania, ktoré môže poskytnúť iba oprávnený veterinárny lekár. Uvedených je 

niekoľko stanovísk, ktoré sú spoločným názorom autorov založeným na ich skúsenostiach s manažmentom bolesti, 

ktoré získali vo svojich vlastných odboroch, ktoré ale zatiaľ nie sú podporené publikovanými dátami. Táto skupina má 

zato, že vytvorenie týchto zásad je dôležité v oblastiach, kde je do dnešného dňa publikovaných málo textov 

podporujúcich klinickú terapiu bolesti u psov a mačiek. 

 

Obsah by sa mal posudzovať aj v kontexte nasledujúcich princípov hodnotenia a manažmentu bolesti: 

• Bolesť je ochorenie, ktoré zažívajú všetky cicavce, a vo väčšine prípadov je možné ho diagnostikovať a efektívne 

liečiť. 

• Hodnotenie bolesti by malo byť súčasťou každého vyšetrenia. 

• Liečte očakávanú bolesť – bolesť sprevádzajúca chirurgický zákrok je 100% predvídateľná. 

• Hodnotenie bolestivosti je kľúčovým na určenie miery a trvania terapie bolesti, nemalo by však nahrádzať 

terapiu predvídateľnej bolesti. 

• Perioperačná bolestivosť pretrváva viac ako 24 hodín, preto je potrebné ju adekvátne liečiť. 

• Uplatňujte preventívny manažment bolesti – adekvátnu terapiu nasaďte pred zákrokom, aby ste zamedzili vzniku 

bolesti, a pokračujte s ňou tak dlho, ako sa pre daný problém odporúča, alebo tak dlho, ako dlho to pacient 

potrebuje. 

• Odozva na terapiu je zlatým štandardom stanovenia prítomnosti a stupňa bolesti. 

 

Nie vždy môžeme vedieť, že náš pacient má bolesti, vždy však môžeme urobiť maximum, aby ich nemal. 

 

SEKCIA 1: PREDSTAVENIE BOLESTI, JEJ ROZPOZNANIE A POSÚDENIE 

1. POCHOPENIE BOLESTI 

Bolesť je komplexný zážitok zahŕňajúci senzorickú a afektívnu (emočnú) zložku. Inými slovami, bolesť nie je iba o tom 

„ako ju cítite“, ale aj o tom „ako sa cítite“, a sú to práve tie nepríjemné pocity, ktoré spôsobujú utrpenie 

sprevádzajúce bolesť. Oficiálna definícia bolesti Medzinárodnej asociácie na štúdium bolesti (IASP – International 

Association for the Study of Pain) znie: „Nepríjemný zmyslový a emočný zážitok sprevádzajúci aktuálne alebo 

potencionálne poškodenie tkaniva, alebo popísaný z hľadiska takéhoto poškodenia“. Bolesť je výhradne individuálny 

zážitok ľudí a zvierat, preto len veľmi ťažko dokážeme posúdiť, ako sa jedinec cíti. U neverbálnych pacientov, vrátane 

zvierat, využívame na nasadenie terapie bolesti behaviorálne znaky a znalosti o pravdepodobných príčinách bolesti. 

Vedomé pociťovanie bolesti neumožňuje precíznu anatomickú, fyziologickú a/alebo farmakologickú definíciu; navyše 

je subjektívnou emóciou, ktorú možno zažívať aj pri absencii zjavných vonkajších škodlivých podnetov, a ktorá môže 

byť modifikovaná behaviorálnymi pocitmi vrátane strachu, pamäti a stresu. 

 

Bolesť sa dá jednoducho klasifikovať ako akútna alebo chronická. Rozlíšenie medzi akútnou a chronickou bolesťou 

nie je jasné, tradične sa používa časový interval od nástupu bolesti – napr. bolesť trvajúcu viac ako 3 mesiace možno 

považovať za chronickú. 

 

Akútna bolesť zvyčajne súvisí s poškodením tkanív alebo s hrozbou poškodenia tkanív a slúži na životne dôležitú 

rýchlu zmenu správania zvieraťa za účelom vyhnutia sa alebo minimalizovania takéhoto poškodenia, a optimalizáciu 

podmienok, pri ktorých dochádza k hojeniu, pričom bolesť ustáva v momente ukončenia hojenia. Akútna bolesť má 

rôznu intenzitu, od miernej cez stredne intenzívnu až po výraznú až neznesiteľnú. Vyvoláva ju špecifické ochorenie 

alebo poranenie; má biologickú úlohu počas hojenia a sama odznie. Príkladmi akútnej bolesti sú bolesť súvisiaca 

s incíziou/ranou, elektívnymi chirurgickými zákrokmi alebo akútnym nástupom ochorenia, napr. akútnej 

pankreatitídy. Chronická bolesť, naopak, pretrváva aj po predpokladanom priebehu akútneho ochorenia, nemá 

žiadnu biologickú úlohu a žiadny jasný výsledok a u ľudí, okrem vplyvu na telesnú pohodu, môže mať aj signifikantný 

vplyv na psychiku pacienta. 



 

V humánnej medicíne sa chronická bolesť popisuje ako bolesť pretrvávajúca aj po zhojení, alebo ako perzistujúca 

bolesť spôsobená ochorením, ktoré sa nehojí, alebo ktoré sa po remisii vrátilo. Preto sú akútna a chronická bolesť 

rôzne klinické entity, pričom chronickú bolesť možno považovať za ochorenie. 

 

Terapeutické prístupy v manažmente bolesti by tieto rozdielne vlastnosti mali rešpektovať. Terapia akútnej bolesti sa 

zameriava na liečenie vyvolávajúceho ochorenia a prerušenie nociceptívnych podnetov na rôznych miestach 

nervového systému, zatiaľ čo terapeutické prístupy pri chronickej bolesti sa musia spoliehať na multidisciplinárny 

prístup a holistický manažment kvality života pacienta. 

 

Veľa psov a mačiek trpí dlhotrvajúcimi chronickými ochoreniami, ktoré sú sprevádzané chronickou bolesťou. Počas 

života zvieraťa môže dochádzať k akútnemu zhoršeniu bolesti (prelomová bolesť), alebo sa môžu objaviť nezávislé 

zdroje akútnej bolesti, ktoré môžu mať vplyv na manažment základného stavu chronickej bolesti („acute on chronic“ 

bolesť). Pri týchto zvieratách je na obnovenie komfortu zvieraťa potrebná agresívna terapia bolesti. 

 

2. FYZIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA BOLESTI 

Bolesť je subjektívna emócia, ktorú možno zažívať aj pri absencii zjavného vonkajšieho bolestivého stimulu, a ktorú je 

možné potlačiť alebo zosilniť širokou škálou behaviorálnych skúseností, vrátane strachu a pamäte. Adaptívna 

„fyziologická“ bolesť oznamuje prítomnosť potencionálne škodlivého podnetu a preto má nevyhnutne ochrannú 

funkciu. Maladaptívna bolesť, naopak, predstavuje zlyhanie neurologického prenosu a nemá žiadny fyziologický 

význam. Spôsobuje chronické syndrómy, u ktorých môže byť samotná bolesť primárnym ochorením. Vedomé 

pociťovanie bolesti predstavuje konečný produkt komplexného neurologického informačno-spracovávajúceho 

systému, ktorý je výsledkom vzájomnej súhry podporných a inhibičných dráh periférneho a centrálneho nervového 

systému. Existuje niekoľko odlišných typov bolesti, ktoré sa klasifikujú ako nociceptívna, zápalová a neuropatická 

bolesť. Neoplastická bolesť často vykazuje znaky zápalovej a neuropatickej bolesti. 

 

Vedomé pociťovanie akútnej bolesti je dôsledkom bolestivého podnetu prenášaného vysokoprahovým 

nociceptívnym senzorickým systémom. Základná neuroanatómia tohto systému je popísaná inde. Nociceptory 

predstavujú voľné zakončenia primárnych senzorických neurónov, ktoré majú svoje bunky lokalizované v dorzálnom 

koreni a trigeminálnom gangliu. Primárne aferentné nervové vlákna, ktoré prenášajú informáciu z týchto voľných 

zakončení do centra, pozostávajú z dvoch hlavných typov: nemyelinizované C-vlákna a myelinizované A-delta vlákna. 

Po poranení tkaniva sa objavujú zmeny vo vlastnostiach nociceptorov, ako napríklad Aβ vlákna s veľkým priemerom, 

ktoré normálne nemajú nič spoločné s nocicepciou, môžu takisto prenášať „informácie o bolesti“. Nemyelinizované 

C-vlákna sú aktivované intenzívnymi mechanickými, chemickými a teplotnými podnetmi, čím prispievajú k 

„pálivému“ pocitu bolesti. Aδ vlákna prenášajú podnety rýchlejšie a prispievajú k rýchlej „bodavej“ reakcii pri akútnej 

bolesti, ktorá primárne pôsobí varovne, protekčne a spôsobuje rýchle odtiahnutie od podnetu. Oneskorenie 

odtiahnutia vyvoláva aktiváciu C-vlákien, intenzita ktorého závisí od poranenia. Existuje aj populácia takzvaných 

„tichých“ nociceptorov, ktoré sa pri zápale alebo poranení tkaniva, aké vznikajú napríklad pri zápalovom ochorení 

čreva alebo cystitíde, môžu aktivizovať. 

 

Primárne aferentné vlákna prenášajú informáciu zo synáps nociceptorov v dorzálnom rohu miechy. Vlákna 

z „nociceptívne“ reagujúcich buniek miechy sa premietajú do rôznych vyšších centier zapojených do prenosu bolesti, 

či už ipsilaterálne alebo kontralaterálne voči miestu vzniku. Po vzniku bolestivého podnetu je simultánne 

aktivovaných niekoľko dráh miecha-mozgový kmeň-miecha, ktoré poskytujú širokú negatívnu a pozitívnu spätnú 

väzbu, pomocou ktorej možno amplifikovať alebo eliminovať informáciu vzťahujúcu sa na bolestivú stimuláciu 

(descendentné inhibičné dráhy). Mozgová kôra je miesto uvedomovania si bolesti. Mozgová kôra uplatňuje priamu 

kontrolu a môže modifikovať vnímanie bolesti. Centrálna bolestivosť súvisiaca s kortikálnymi alebo subkortikálnymi 

léziami môže spôsobiť intenzívnu bolesť, ktorá nesúvisí s žiadnym detekovateľným patologickým procesom v tele. 

 

Predpokladá sa, že sa bolesť skladá z troch hlavných zložiek: senzoricko-rozlišujúca zložka (dočasná, priestorová, 

tepelná/mechanická), afektívna zložka (subjektívna a citová, popisujúca sprevádzajúci strach, napätie a autonómne 

reakcie) a hodnotiaca zložka, popisujúca rozsah kvality (napr. bodavá/pulzujúca; mierna/závažná). Pociťovanie 

bolesti u zvierat je bezpochyby zložené rovnako, aj keď máme tendenciu sa zamerať iba na intenzitu bolesti. 



Klinická bolesť 

Nociceptívny senzorický systém je vo svojej podstate systémom prispôsobivým. V prípade vzniku zápalu alebo 

poranenia tkaniva sa zvyšuje senzitivita poranenej oblasti, kedy sa vnímajú ako bolestivé aj normálne neškodné aj 

bolestivé podnety. Klinickými príznakmi senzitizácie nociceptívneho systému sú hyperalgézia a alodýnia. 

Hyperalgézia je prehnaná a predĺžená reakcia na bolestivý podnet, alodýnia je bolestivá reakcia na normálny 

neškodný podnet nízkej intenzity ako je napríklad ľahký dotyk kože alebo mierny tlak. Hyperalgézia a alodýnia sú 

následky periférnej a centrálnej senzitizácie. Periférna senzitizácia je výsledkom zmien v okolí zakončenia 

nociceptorov spôsobených zápalom alebo poranením tkaniva. Poškodené bunky uvoľňujú chemické mediátory, ktoré 

aktivujú nociceptory buď priamo, alebo senzitizujú nervové zakončenia. Výsledkom sú dlhotrvajúce zmeny funkčných 

vlastností periférnych nociceptorov. Poranenie a zápal môžu takisto senzitizovať nociceptívny prenos v mieche, čím 

vzniká centrálna senzitizácia. Vyžaduje si to síce krátku, ale intenzívnu stimuláciu nociceptorov (napr. chirurgickú 

incíziu, intenzívny podnet po poranení tkaniva alebo nervu). Výsledkom je zníženie prahu odozvy centrálnych 

neurónov, amplifikácia ich reakcie na následnú stimuláciu a rozšírenie ich senzorického poľa pridaním dodatočných, 

predtým „spiacich“ aferentných vlákien do nociceptívneho prenosu. 

 

Zápalová bolesť je zvyčajne zodpovedná za akútnu pooperačnú bolesť a pretrváva až do zahojenia rany. Má rýchly 

nástup a jej intenzita a trvanie sú zvyčajne úmerné závažnosti a trvaniu poškodenia tkaniva. Zmeny v nociceptívnom 

systéme sú zvyčajne reverzibilné, a ako sa tkanivo hojí, malo by dochádzať k obnove normálnej senzitivity systému. 

Ak však bol bolestivý podnet výrazný, alebo zápalové ložisko pretrváva, bude pretrvávať aj bolesť, ako je tomu u psov 

s chronickými zápalovými procesmi ako je artritída, otitída, gingivitída, dermatitída a bolesť chrbta. 

 

Neuropatická bolesť je definovaná ako bolesť spôsobená alebo iniciovaná primárnou léziou, poranením alebo 

dysfunkciou periférneho alebo centrálneho nervového systému. Dochádza k množstvu zmien v periférnom 

nervovom systéme, mieche, mozgovom kmeni a mozgu, keďže poškodené nervy vysielajú signály spontánne a vyvíja 

sa hyperreaktivita na zápalové a normálne neškodné podnety. Neuropatická bolesť sa u ľudí často prejavuje 

napríklad po amputácii ako fantómova bolesť končatiny a ako postherpetická neuralgia; okrem toho sa predpokladá, 

že neuropatická bolesť je hlavnou príčinou dlhotrvajúcej pooperačnej bolesti u ľudí. Preto je prekvapujúce, že 

u zvierat sa neuropatická bolesť nepopisuje častejšie, môže to však byť spôsobené nedostatkom povedomia 

potenciálu neuropatickej bolesti a jej diagnostiky. Prevencia neuropatickej bolesti sa obvykle dosiahne výberom 

vhodných analgetík a dostatočnou dĺžkou ich aplikácie. 

 

Pooperačná bolesť: perzistujúca bolesť po chirurgickom zákroku zostáva u ľudí problémom najmä po väčších 

zákrokoch, kedy menšia časť pacientov trpí intenzívnou chronickou bolesťou, často neuropatického pôvodu. Riziko 

pretrvávania pooperačnej bolesti nebolo u psov a mačiek kvantifikované, pravdepodobne sa však objavuje. 

Veterinárni lekári by si mali byť vedomí možnosti existencie chronickej bolesti. 

 

Prelomová bolesť (BTP – breakthrough pain) sa môže objaviť pri všetkých bolestivých ochoreniach (napr. artritída). 

Definovaná je ako náhla, krátkotrvajúca a intenzívna bolesť, ktorá „prelomí“ analgéziu kontrolujúce bolesť. 

Analgetický protokol by sa mal posúdiť pomocou dôkladného vyšetrenia a adspekcie, aby sa prípadne odhalil nový 

problém vyvolávajúci bolesť. Veterinárni lekári si nemusia byť vedomí objavenia sa BTP u pacientov s pretrvávajúcou 

bolesťou, ak sa klienta nepýtajú špecifické otázky. 

 

Chronická bolesť: neexistuje priame spojenie medzi trvaním alebo intenzitou poranenia, ktoré transformuje akútnu, 

dočasnú bolesť na chronickú. Adekvátny manažment akútnej bolesti je však, tak ako u neuropatickej bolesti, 

nevyhnutný na prevenciu vzniku chronickej bolesti. Ako už bolo spomenuté, systém spracovania bolestivej 

informácie prejavuje prispôsobivosť, ktorú ovplyvňuje periférna a centrálna senzitizácia. Táto prispôsobivosť môže 

byť reverzibilná, čo je časté pri akútnej zápalovej bolesti; alebo môže byť dlhotrvajúca, súvisiaca so zmenami 

vyjadrenými vo fenotype nociceptívnych buniek a expresie proteínov zapojených do vnímania bolesti. 

 

3. DIAGNOSTIKA A POSÚDENIE AKÚTNEJ BOLESTI U MAČIEK  

Akútna bolesť je spôsobená traumatickou, chirurgickou, medicínskou alebo infekčnou príčinou, ktorá vznikne náhle 

a netrvá príliš dlho. Túto bolesť možno zvyčajne tlmiť výberom správnych analgetík, najčastejšie opioidov 

a nesteroidných antiflogistík (NSAID). Na úspešné utlmenie bolesti je najskôr potrebné ju hľadať a identifikovať. 



Odporúča sa zaradiť posúdenie bolesti do posúdenia triasu (telesná teplota, pulz a dychová frekvencia (TPR)), čím sa 

z bolesti urobí štvrtý vitálny znak. Mačky, ktoré boli poranené alebo podstupujú chirurgický zákrok, je potrebné 

dôsledne sledovať a bolesť je potrebné liečiť promptne, aby sa zamedzilo jej eskalácii. Terapia musí pokračovať až do 

odznenia akútnej zápalovej reakcie. Intenzita a trvanie zápalovej reakcie závisí na stupni poranenia, terapia môže byť 

potrebná niekoľko dní. U túlavých mačiek je potrebná preventívna aplikácia analgetík skôr v závislosti na závažnosti 

predpokladaného chirurgického zákroku než na základe ich správania. V tejto populácii navyše nie je možné ani 

interaktívne posúdenie bolesti. 

 

U mačiek boli s akútnou bolesťou korelované neuroendokrinné vyšetrenia stanovujúce koncentráciu −, 

katecholamínov a kortizolu, tieto sú však ovplyvnené aj inými faktormi ako je úzkosť, stres, strach a lieky. Objektívne 

hodnoty ako je srdcová frekvencia, veľkosť zreničiek a dychová frekvencia neboli dôsledne korelované s príznakmi 

bolesti u mačiek – preto sme odkázaní na subjektívne ohodnotenie založenom na správaní. Na posúdenie 

pooperačnej bolesti u mačiek bola validovaná multidimenzionálna kombinovaná škála bolesti (UNESP-Botucatu), 

ktorú možno s úspechom aplikovať v klinickej praxi. 

 

Diagnostika a posúdenie bolesti 

Berte do úvahy metódu, anatomickú lokalizáciu a trvanie chirurgického zákroku, prostredie, individuálne odchýlky, 

vek a zdravotný stav. Mačku by sme mali pozorovať z diaľky, následne by mal lekár, na úplné posúdenie bolesti 

mačky, s mačkou interagovať a palpovať bolestivú oblasť. Užitočná je dobrá znalosť normálneho správania mačky, 

keďže zmeny v správaní (nedostatok normálneho správania ako je samoočista a chodenie na toaletu) a prítomnosť 

nových foriem správania (predtým priateľská mačka sa stane agresívnou, skrýva sa alebo skúša utiecť) môžu byť 

užitočnými príznakmi. Niektoré mačky môžu prejavovať správanie jasne indikujúce bolesť, najmä v prítomnosti ľudí, 

iných zvierat alebo v stresových situáciách. Kvôli posúdeniu bolesti by sa mačky nemali budiť, odpočívanie a spánok 

sú dobrými príznakmi komfortu; mali by ste sa uistiť, že mačka odpočíva alebo spí v normálnej polohe (relaxovaná 

a schúlená). Niekedy zostávajú mačky strnulé, pretože sa boja pohnúť, alebo je pohyb príliš bolestivý a niektoré 

mačky v strese predstierajú spánok. 

 

Mimika tváre a postoje: môžu byť u mačiek trpiacich bolesťou zmenené. Príznakmi bolesti môžu byť zvraštené čelo, 

privreté oči či zvesená hlava. Po brušnom chirurgickom zákroku sú príznakmi bolesti zhrbená poloha a/alebo napätý 

abdomen. Abnormálna chôdza alebo prenášanie hmotnosti a sedenie či ležanie v abnormálnych polohách môžu 

odrážať diskomfort a ochranu poranenej oblasti. Po úspešnej analgetickej terapii by spokojné mačky mali mať 

normálnu mimiku tváre, postoje a pohyb. Na obrázku 1 sú znázornené príklady fyziologických polôh a mimiky tváre 

ale aj takých, ktoré indikujú bolesť. 

 

Behaviorálne zmeny sprevádzajúce akútnu bolesť u mačiek: možno pozorovať zníženú aktivitu, stratu apetítu, pokoj, 

skrývanie, syčanie a mraučanie (vokalizácia), nadmerné lízanie špecifickej oblasti na tele (obvykle chirurgických rán), 

obranné správanie, zastavenie samoočisty, rýchle pohyby chvosta a agresivitu. Mačky trpiace výraznou bolesťou sú 

obvykle deprimované, imobilné a tiché. Javia sa napäté a rezervované voči svojmu prostrediu. 

 

Dysfória verzus bolesť: nepokoj, neustále mrvenie sa a neutíchajúca aktivita môžu byť u mačiek prejavmi výraznej 

bolesti. Môžu však súvisieť aj s dysfóriou. K dysfórii zvyčajne dochádza v bezprostrednom pooperačnom období (20-

30 min) a zvyčajne súvisí so zlým budením z inhalačnej anestézie a/alebo s aplikáciou ketamínu a/alebo s vysokými 

dávkami opioidov. Hypertermia súvisiaca s aplikáciou hydromorfónu a niektorých iných opioidov môže u mačiek 

spôsobiť úzkosť alebo príznaky nepokoja. 

 



 
Obrázok 1. Znázornenie normálnych polôh a mimiky tváre a tých, ktoré indikujú bolesť. (A) Mačka v normálnej 

polohe – hlavu má hore, je vnímavá a oči má otvorené. (B) Mačka po chirurgickom zákroku odpočívajúca v normálnej 

polohe, relaxovaná a schúlená. (C) Táto mačka je po chirurgickom zákroku „vyvalená“ a napätá. Všimnite si aj výraz 

tváre. (D) a (E) Mačky po chirurgickom zákroku v brušnej dutine; nahrbená poloha a zvesená hlava indikujú bolesť. 

Všimnite si, že oči sú buď úplne alebo napoly zatvorené, a v porovnaní s mačkou na 1A sa javia prižmúrené alebo 

škúliace. 

 

4. DIAGNOSTIKA A POSÚDENIE AKÚTNEJ BOLESTI U PSOV 

Akútna bolesť u psov je najčastejšie spôsobená poranením, chirurgickým zákrokom, zdravotnými problémami, 

infekciami alebo zápalovým ochorením. Závažnosť bolesti môže byť v rozsahu od miernej až po veľmi výraznú. 

Očakávané trvanie bolesti môže byť od niekoľkých hodín až po niekoľko dní. Pomocou analgetík je zvyčajne možné ju 

dobre zvládnuť. Efektívny manažment bolesti závisí na schopnosti veterinárneho lekára, veterinárneho technika 

a ošetrovateľa vierohodným spôsobom diagnostikovať, posúdiť a kvantifikovať bolesť. Pri prepustení psa do 

domáceho ošetrovania by mal byť majiteľ poučený ako spoznať príznaky bolesti a ako ju následne tlmiť. 

 

Pri akútnej bolesti u psov boli sledované objektívne ukazovatele vrátane srdcovej frekvencie, arteriálneho tlaku krvi 

a koncentrácie kortizolu a katecholamínov v plazme. Tieto ukazovatele sú však nespoľahlivé, pretože stres, strach 

a anestetiká ich môžu ovplyvniť. Preto je hodnotenie bolesti u psov primárne subjektívne, založené na 

behaviorálnych znakoch. 

 

Identifikácia bolesti 

Behaviorálny prejav bolesti je druhovo špecifický. Ovplyvňujú ho vek, plemeno, individuálny temperament 

a prítomnosť ďalších stresových podnetov ako je úzkosť alebo strach. Vysiľujúce ochorenie môže významne 

zredukovať rozsah behaviorálnych ukazovateľov bolesti, ktoré by zviera mohlo normálne prejavovať; pes nemusí, 

napríklad, vokalizovať, a aby zabránil zhoršeniu bolesti, nemusí prejavovať ochotu k pohybu. Preto je pri hodnotení 

bolesti u psov potrebné brať do úvahy viaceré faktory, vrátane metódy, anatomickej lokalizácie a dĺžky chirurgického 

zákroku, zdravotný problém alebo rozsah poranenia. Užitočné je poznanie normálneho správania psa, nemusí to však 



byť vždy praktické, pretože cudzie osoby, iné psy a viacero analgetík a iných liekov (napr. sedatív) môžu potlačiť 

normálne behaviorálne prejavy psa. 

 

K behaviorálnym príznakom bolesti u psov zaraďujeme: 

• Zmenu polohy alebo postoja (obrázky 2 a 3). 

• Zmeny správania (obrázok 4). 

• Vokalizáciu. 

• Zmena reakcie na dotyk. 

• Zmena interakcie s ľuďmi (napr. menej interakcie, agresivita). 

• Zmena mobility (napr. krívanie, neochota k pohybu). 

• Znížený apetít. 

 

Protokol hodnotenia bolesti 

Najdôležitejším krokom v dobrom manažmente akútnej bolesti u psov je pravidelné a aktívne posudzovanie 

príznakov bolesti. Na stanovenie miery bolesti využívanie toto posúdenie (pozorovaním a interakciou) spolu so 

znalosťou stavu ochorenia alebo chirurgického zákroku a anamnézy zvieraťa. Na posúdenie bolesti sa lekárom 

odporúča zaviesť špecifický protokol a prístup. Ak sa hneď po aplikácii opioidov objaví dychčanie, zvracanie alebo 

vokalizácia, je potrebné zvážiť dysfóriu. 

 

• Pozorujte psa v jeho koterci/pelechu, posudzujte jeho náladu a polohu/postoj. 

• Pristúpte k psovi a hrajte sa sním, zavolajte naň a posúďte jeho reakciu. 

• Dotknite sa psa (pri rane/poranenom tkanive) a posúďte jeho reakciu (normálna, agresívna, mykne sa a pod.). 

 

Ak u psa diagnostikujete bolesť, mali by ste ju hneď začať tlmiť. Psy by následne mali byť neustále kontrolované, aby 

ste sa uistili o efektivite terapie. Potom ich kontrolujeme každé 2-4 hodiny. 

 

Nástroje na posúdenie bolesti: kľúčovými vlastnosťami by mali byť validita, spoľahlivosť a citlivosť k zmenám. Bolesť 

je abstraktný koncept, preto neexistuje zlatý štandard posúdenia bolesti. Predstavuje to naozajstný problém, keďže 

cieľom je posúdenie afektívnej zložky bolesti (t. j. ako sa pes cíti). Celé sa to navyše komplikuje nutnosťou 

pozorovateľa stanoviť závažnosť bolesti. Pre psov je dostupných a bolo úplne validovaných iba niekoľko škál bolesti. 

Používali sa jednoduché, jednoparametrové škály ako je Číselná škála (NRS – Numerical Rating Scale), Vizuálna 

analógová škála (VAS – Visual Analogue Scale) a Jednoduchá popisná škála (SDS – Simple decriptive scale) (obrázok 

5). Pri týchto škálach je potrebné zaznamenanie subjektívneho hodnotenia miery bolesti. Pri používaní týchto škál je 

posúdenie pozorovateľa ovplyvnené faktormi ako je vek, pohlavie, zdravotný stav a klinické skúsenosti, preto majú 

určitý stupeň variability medzi jednotlivými používateľmi a tým pádom aj obmedzenú spoľahlivosť. Ak sa však 

používajú konzistentne, sú ako súčasť protokolu popísaného vyššie vcelku efektívne. Z troch popísaných škál (a 

v tejto kategórii sú aj ďalšie) sa odporúča používanie NRS, pretože je senzitívnejšia než SDS a spoľahlivejšia než VAS. 

 

Medzi kombinované škály zaraďujeme Glasgowskú kombinovanú škálu bolesti a jej skrátenú formu (CMPS-SF – 

Composite Measure Pain Scale – Short Form) a hodnotiaci systém bolesti Francúzskej asociácie anestézie a analgézie 

zvierat 4A-Vet. CMPS-SF, validovaná na hodnotenie akútnej bolesti, je klinickou pomôckou používanou spolu 

s klinickým úsudkom. Popisuje hodnoty intervenčných úrovní (t. j. skóre, pri ktorom by mala byť aplikovaná 

analgézia), preto je užitočná na indikáciu potreby analgetickej terapie. Je dostupná online na stiahnutie. 4A-Vet, 

ktorá je tiež dostupná online, sa používa u psov a mačiek, aj keď jej spoľahlivosť a validita sa zatiaľ nepotvrdili. Škála 

akútnej bolesti psov Coloradskej štátnej univerzity (CSU) spája vlastnosti číselnej škály a kombinuje ich 

s behaviorálnym pozorovaním, pričom bolo dokázané, že zlepšuje povedomie o behaviorálnych zmenách súvisiacich 

s bolesťou. Škála bolesti univerzity v Melbourne kombinuje fyziologické údaje s behaviorálnymi reakciami. Škála 

akútnej bolesti psov Japonskej spoločnosti na štúdium bolesti zvierat (JSSAP, v japončine) je číselnou škálou 

kombinovanou s pozorovaním správania. Je možné ju stiahnuť z ich webovej stránky. Všetky vyššie uvedené 

kombinované škály sa ľahko používajú a zahŕňajú interaktívne zložky spolu s behaviorálnymi kategóriami. 

 

 



 
Obrázok 2. (A) Po laparotómii (B) ťažká dermatitída. 

 

 
Obrázok 3. Gastroezofageálna bolesť. 

 

 
Obrázok 4. (A) Bolestivá pankreatitída (B) nebolestivá pankreatitída 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 5: Jednoparametrové škály používané u psov. 
 
5. DIAGNOSTIKA A POSÚDENIE CHRONICKEJ BOLESTI U MAČIEK 
Chronická bolesť je dlhotrvajúca a zvyčajne súvisí s chronickým ochorením, napríklad degeneratívnym ochorením 
kĺbov (DJD – degenerative joint disease), stomatitídou a ochorením medzistavcovej platničky. Môže však byť 
prítomná aj pri absencii prebiehajúceho klinického ochorenia, či pretrvávať aj po predpokladanom priebehu 
akútneho ochorenia, ako napríklad neuropatická bolesť po onychektómii, amputácii končatiny alebo chvosta. Keďže 
mačky žijú dlhšie, zlepšila sa aj diagnostika chronickej bolesti súvisiacej s určitými stavmi, ktorá negatívne 
ovplyvňovala kvalitu života (QoL – quality of life). V posledných rokoch sú u spoločenských zvierat dostupné rôzne 
terapeutické možnosti niektorých druhov neoplázií, ktoré sa stali vhodnou alternatívou eutanázii. Manažment 
chronickej bolesti a vplyvu agresívnych terapeutických protokolov sa tak stal náročným a dôležitým problémom 
welfare. 
 
Identifikácia bolesti je v efektívnom hodnotení a manažmente bolesti kľúčovým. Behaviorálne zmeny súvisiace 
s chronickou bolesťou môžu mať pomalý nástup a môžu byť diskrétne, preto sa najľahšie identifikujú niekým, kto 
zviera dobre pozná (zvyčajne majiteľom). 
 
Pri hodnotení chronickej bolesti je najdôležitejšie posúdenie majiteľa, ako by však mali byť nástroje na posúdenie 
u mačiek optimálne zostavené sa zatiaľ nie úplne vie. Veľa nástrojov posudzujúcich chronickú bolesť u ľudí skúma jej 
vplyv na kvalitu života pacienta, čo zahŕňa telesné aj psychologické aspekty. U mačiek sa v tomto ohľade zatiaľ 
urobilo veľmi málo, k dispozícii je však niekoľko štúdií posudzujúcich kvalitu života či zdravotný aspekt kvality života 
(HRQoL) u mačiek liečených antivirotikmi a mačiek s ochorením srdca, rakovinou a cukrovkou. Zlepšuje sa aj 
pochopenie behaviorálnych zmien súvisiacich s chronickou bolesťou sprevádzajúcou muskuloskeletálne ochorenie 
u mačiek. Nedávno sa podarilo zlepšiť aj nástroj na posúdenie chronickej muskuloskeletálnej bolesti pre majiteľa 
a takisto aj pochopenie toho, čo majitelia považujú za dôležité pre kvalitu života ich mačiek. V súčasnosti však nie sú 
k dispozícii validované nástroje. Odporúčame však reakcie posudzovať v nasledovných kategóriách: 
 

• Všeobecná mobilita (napr. ľahkosť vstávania, plynulosť pohybu). 

• Vykonávanie aktivít (napr. hranie sa, lovenie, skákanie, používanie toalety). 

• Jedenie a pitie. 

• Samoočista (napr. škrabanie). 

• Odpočívanie, pozorovanie, relaxácia (ako si mačka tieto aktivity užíva). 

• Sociálne aktivity zahŕňajúce ľudí a iné zvieratá. 

• Temperament. 
 
Každá z nich by mala byť nejakým spôsobom posúdená a „ohodnotená“ (napr. napríklad popisnou, číselnou alebo 
vizuálnou analógovou škálou). Neskoršie opätovné posúdenie pomôže určiť vplyv bolesti a mieru jej utlmenia. 
 
 

i) Jednoduchá popisná škála (SDS) 
Bez bolesti, mierna bolesť, stredne závažná bolesť, výrazná bolesť 
Z dôvodu zhromažďovania dát možno kategóriám priradiť čísla, nie sú však číselnými hodnotami 
 
 
ii) Číselná škála (NRS) 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
0, bez bolesti; 10, maximálna možná bolesť 
 
 
iii) Vizuálna analógová škála (VAS) 
|------------------------------x----------------------------------------------------------------| 
Bez bolesti      maximálna možná bolesť 
 
 
Používanie škál: pozorovateľ zhodnotí bolesť akou trpí pes na základe jeho pozorovania a interakcie so 
psom a jeho klinického úsudku. Následne si na základe posúdenia zvolí kategóriu (SDS) alebo číselnú 
hodnotu (NRS), alebo vyznačí na priamke (VAS).  



6. DIAGNOSTIKA A POSÚDENIE CHRONICKEJ BOLESTI U PSOV 
Chronická bolesť je dlhotrvajúca a zvyčajne súvisí s chronickým ochorením. Môže však byť prítomná aj pri absencii 
prebiehajúceho klinického ochorenia, či pretrvávať aj po predpokladanom priebehu akútneho ochorenia. Keďže psy 
žijú dlhšie, zvyšuje sa aj výskyt bolestivých chronických ochorení ako je osteoartritída (OA). V posledných rokoch sú 
u spoločenských zvierat dostupné rôzne terapeutické možnosti niektorých druhov neoplázií, ktoré sa stali vhodnou 
alternatívou eutanázii. U viacerých chronických ochorení je chronická bolesť rovnakým problémom ako vplyv 
agresívnych terapeutických protokolov. Terapeutické možnosti sú pri chronickej bolesti komplexné a reakcia na 
terapiu je výrazne individuálna. Preto musí veterinárny lekár monitorovať zdravotný stav efektívne a trvalo, aby bolo 
možné terapiu individuálne prispôsobiť. 
 
Identifikácia chronickej bolesti 
V efektívnom manažmente bolesti je najdôležitejšia identifikácia bolesti. Behaviorálne zmeny súvisiace s chronickou 
bolesťou môžu mať pomalý nástup a môžu byť diskrétne, preto sa najľahšie identifikujú niekým, kto zviera dobre 
pozná (zvyčajne majiteľom). U ľudí má chronická bolesť telesný aj psychický vplyv, ktorý negatívne ovplyvňuje kvalitu 
života pacienta. Preto aj väčšina nástrojov posudzujúcich chronickú bolesť u ľudí posudzuje jej vplyv na kvalitu života 
pacienta. V súčasnosti je popísaných iba málo nástrojov na posúdenie chronickej bolesti u psov, ktoré poskytujú 
informácie o rozsahu zmien v správaní, nálade a reakciách psov ako následku chronickej bolesti. Všeobecne ich 
môžeme rozdeliť nasledovne: 
 

• Vitalita a mobilita – aký energický, šťastný, aktívny/letargický, spokojný a hravý pes je; líha, sadá a skáče bez 
ťažkostí, toleruje záťaž. 

• Nálada a správanie vrátane stavov ostražitosti, úzkosti, či je, napríklad, utiahnutý, smutný, apatický, trúfalý, jeho 
hravosť a priateľskosť. 

• Úroveň utrpenia (napr. vokalizácia (stonanie, vrčanie), správanie (napr. deprimovaný) a reakcie voči iným psom 
a ľuďom). 

• Príznaky bolesti (napr. úroveň komfortu, strnulosť, krívanie). 
 
Posúdenie chronickej bolesti 
Pri hodnotení chronickej bolesti u psov je najdôležitejšie posúdenie majiteľa. Vyvinuli sa a používajú sa nástroje na 
posúdenie funkčnosti, kvality života a kvality zdravotného stavu. Vo veterinárnej medicíne používame nástroje na 
hodnotenie kvality života od jednoduchých škál popisujúcich určité reakcie až po širšie, neobmedzené posúdenia. 
Boli vyvinuté, aj keď niektoré sú menej špecifické, aj dotazníky posudzujúce kvalitu života z hľadiska zdravia u psov 
s degeneratívnym ochorením kĺbov, ochorením srdca, neopláziou, chronickou bolesťou, poraneniami miechy 
a atopickou dermatitídou. 
 
U psov s osteoartritídou boli vyvinuté viaceré nástroje zameriavajúce sa najmä na funkčnosť (nástroje klinickej 
metrológie, CMI – Clinical Metrology Instruments), ktoré prešli aj rôznym stupňom validácie. Takéto dotazníky 
väčšinou zahŕňajú poloobjektívne hodnotenie parametrov ochorenia ako je „krívanie“ a „bolesť“ či už na 
prerušovanej číslicovej škále alebo na vizuálnej analógovej škále. 
 
Momentálne dostupné, plne validované nástroje sú: 

• GUVQuest. 

• Krátky zoznam bolesti psov (Canine Brief Pain Inventory). 

• Helsinský index chronickej bolesti (na požiadanie dostupný u autora). 

• Texaský VAS nástroj (na požiadanie dostupný u autora). 

• Osteoartritída u psov (Liverpool, na požiadanie dostupný u autora). 

• Index chronickej bolesti psov JSSAP (stiahnuteľné z webstránky JSSAP). 
 
GUVQuest je dotazník vyvinutý pre majiteľov využívajúci psychometrické princípy posúdenia vplyvu chronickej 
bolesti na zdravotný aspekt kvality života psov, ktorý bol validovaný pre psov s degeneratívnym ochorením kĺbov 
a rakovinou. Krátky zoznam bolesti u psov (CBPI) sa používa na posúdenie zlepšenia miery bolesti u psov 
s osteoartritídou a osteosarkómom. Helsinský index chronickej bolesti je takisto dotazník vyvinutý pre majiteľa, ktorý 
sa používa na posúdenie chronickej bolesti u psov s osteoartritídou a spolu s CBPI boli tieto nástroje posúdené 
z hľadiska validity, spoľahlivosti a citlivosti. Liverpoolsky CMI osteoartritídy u psov („LOAD“) bol validovaný u psov 
s chronickou osteoartritídou lakťov, potvrdilo sa, že je spoľahlivý a s dobrou citlivosťou. Nedávno bola potvrdená aj 



jeho validita u psov s osteoartritídou panvových končatín. Index chronickej bolesti psov JSSAP je dotazník v japončine 
určený pre majiteľov, ktorý sa používa na posúdenie chronickej bolesti u psov s osteoartritídou. 
 
Z týchto štúdií vyplynulo viacero kľúčových informácií: 

• Pri posudzovaní chronickej bolesti sú zásadným zdrojom informácie od majiteľa. 

• Majiteľovi je potrebné klásť uzatvorené otázky na základe ktorých popíše zmeny v správaní psa, pretože tieto 
zmeny si nemusí spojiť s chronickou bolesťou. 

• K dispozícii sú informácie, že pri chronickej bolesti dochádza ku zmene reakcií (pozri vyššie), tieto by mali byť 
základom pri posudzovaní majiteľom. 

• Zmeny v správaní psa môžu byť diskrétne a môžu sa vyvíjať postupne. Veterinár si musí byť istý, že pri pýtaní sa 
majiteľa reflektuje majiteľ určitý časový úsek (mesiace). 

• Pre veterinárneho lekára môže byť užitočné identifikovať, spolu s majiteľom, reakcie, ktoré by mohli byť zásadné 
pri posudzovaní terapie. 

 
Identifikácia chronickej bolesti – osteoartritída ako príklad 
Vyšetrenie psa s osteoartritídou kombinuje veterinárne klinické vyšetrenie a posúdenie majiteľom. Celkové 
posúdenie negatívneho vplyvu osteoartritídy na pacienta si vyžaduje posúdenie štyroch hlavných kategórií: 

• Mobility (kvalita voľného pohybu). 

• Aktivity (schopnosti vykonávať špecifické aktivity). 

• Bolesti (nepríjemný zmyslový a emočný zážitok). 

• Emočné vplyvy (nálada, pocity). 
 
Všetky sú navzájom prepojené. Na základe posúdenia týchto štyroch kategórií a ich negatívneho vplyvu je možné 
prioritizovať terapeutickú stratégiu. Na úplné posúdenie týchto štyroch kategórií je potrebné získať informácie o: 

• Stabilite tela, svalovej hmote a zdravotnom stave svalov. 

• Ľahkosti pohybu a mobility. 

• Chôdzi a používaní končatín. 

• Mobilite a bolesti kĺbov. 

• Iných faktoroch ovplyvňujúcich bolesť (ako je neurologické ochorenie, luxácia pately, ochorenie skríženého väzu, 
systémové ochorenie). 

• Schopnosti vykonávať špecifické aktivity. 

• Úrovni zaujatia/zapojenia sa, šťastia. 
 
Takéto kompletné posúdenie obsahuje informácie od veterinárneho lekára (klinické a ortopedické vyšetrenie) 
a majiteľa (majiteľom vyplnený dotazník kvality života (aj z hľadiska zdravia) a posúdenia funkčnosti) a tvorí základ 
pre budúce posúdenia. 
 
7. POSÚDENIE TERAPEUTICKEJ REAKCIE U PSOV A MAČIEK 
Základným aspektom efektívneho manažmentu bolesti je posúdenie reakcie na terapiu bolesti. Veľmi často je psom 
a mačkám aplikovaná jedna dávka analgetík bez následnej efektívnej kontroly. Metódy posúdenia bolesti, či už 
akútnej alebo chronickej, sú popísané v iných kapitolách. 
 
Kľúčové princípy posúdenia odpovede na terapiu: 

• Zaveďte presný protokol posúdenia intenzity bolesti. Či už je založený na jednom z momentálne dostupných 
nástrojov, alebo máte svoj vlastný. Vždy je dôležité so zvieraťom interagovať a využívať poznatky o jeho 
normálnom správaní a reakciách a o reakciách indikujúcich bolesť. 

• Takýto protokol/prístup uplatňujte pre všetky zvieratá vo vašej opatere. 

• Do posudzovania bolesti a odozvy na terapiu zapojte aj majiteľa, a to prostredníctvom efektívnych techník 
otvorených otázok. 

• Pri prvotnej konzultácii urobte základné posúdenie bolesti. 

• Posúdenie následne opakujte pravidelne a najmä vo vhodných časových intervaloch po nasadení terapie. Interval 
medzi jednotlivými vyšetreniami závisí od charakteru bolesti (akútna/chronická), jej intenzity a úspešnosti 
terapie. 

 
 
 



Akútna bolesť 
Psy a mačky by mali byť po chirurgickom zákroku kontrolované pravidelne, v bezprostrednom pooperačnom štádiu 
každých 15-30 minút (v závislosti od zákroku), následne prvých 6-8 hodín po zákroku každú hodinu. Ak je bolesť 
adekvátne kontrolovaná, odporúča sa následné vyšetrenie v 3-6 hodinových intervaloch. Presný interval závisí od 
náročnosti chirurgického zákroku, použitých analgetík a iných faktoroch vzťahujúcich sa na telesný stav zvieraťa. Ak 
máte pochybnosti o bolestivosti, vyšetrite zviera opätovne po 15 minútach. 
 
Chronická bolesť 
Psy a mačky by sa mali vyšetrovať pravidelne na základe nasledovného: 

• Pri posudzovaní chronickej bolesti sú zásadným zdrojom informácie od majiteľa. 

• Majiteľovi je potrebné klásť uzatvorené otázky na základe ktorých popíše zmeny v správaní psa alebo mačky, 
pretože tieto zmeny si nemusí spojiť s chronickou bolesťou. 

• Zmeny v správaní psa a mačky môžu byť diskrétne a môžu sa vyvíjať postupne. Veterinárny lekár si musí byť istý, 
že pri pýtaní sa majiteľa reflektuje majiteľ určitý časový úsek (mesiace). 

 
K dispozícii sú aj informácie o kľúčových reakciách, ktoré sa pri chronickej bolesti menia (pozri kapitoly 5 a 6). Tieto 
by mali byť základom pre posúdenie pri prvotnom vyšetrení a následnej kontrole. 
 
8. NEUROPATICKÁ BOLESŤ 
Neuropatická bolesť (definovaná ako bolesť spôsobená alebo vyvolaná primárnou léziou alebo dysfunkciou 
periférneho alebo centrálneho nervového systému) súvisí s avulznými poraneniami nervových koreňov alebo plexov 
a s patologickými stavmi centrálneho nervového systému. Akékoľvek chronické ochorenie môže následne spôsobiť 
neuropatickú zložku vyvolanú kontinuálnym nociceptívnym zaťažením a následnými zmenami vo funkcii nervového 
systému. Behaviorálne reakcie popisované majiteľmi, ako je opakované žuvanie, hryzenie alebo škrabanie rovnakej 
oblasti, spontánne nariekanie a neadekvátne reakcie na dotyk na pohľad zdravých tkanív, môžu indikovať 
neuropatickú bolesť. Nadmerná citlivosť (hypersenzitivita) pri vyšetrení indikuje neuropatickú zložku bolesti, rovnako 
ako aj zlá reakcia na štandardné analgetiká (NSAID, opioidy). V prípade podozrenia na neuropatickú bolesť by sa 
malo riešiť aj vyvolávajúce ochorenie aj samotná neuropatická bolesť. Do klinického vyšetrenia na identifikáciu 
neuropatickej bolesti by sme mali zaradiť nasledovné: 

• Hyperalgéziu považujeme za prítomnú, ak zviera reaguje neadekvátne a agresívnejšie na nepríjemný podnet 
(napr. pichnutie špendlíkom), či už priamo v oblasti, z ktorej bolesť vychádza (primárne) alebo v neporanenej 
susediacej oblasti (sekundárne). 

• Alodýniu (bolesť spôsobená nebolestivými stimulmi v neporanených tkanivách – taktilná alodýnia [Aβ stimul]) 
považujeme za prítomnú, ak zviera reaguje neadekvátne na jemný dotyk normálneho (neporaneného) tkaniva 
ďaleko od oblasti primárnej hyperalgézie alebo hyposenzitivity. 

 
9. PREDPOKLADANÁ INTENZITA BOLESTI PRI RÔZNYCH OCHORENIACH 
Zaradenie ochorení do jednotlivých nižšie uvedených kategórií má slúžiť len ako pomôcka. Intenzita bolesti sa 
v závislosti od pacienta a ochorenia môže líšiť. Každý pacient by sa mal posudzovať individuálne. 
 
Intenzívna až neznesiteľná 
 
Infarkty/tumory centrálneho nervového systému 
Terapia fraktúr s rozsiahlym poranením mäkkých tkanív 
Ablácia zvukovodu 
Patologické fraktúry a fraktúry kĺbov 
Nekrotizujúca pankreatitída alebo cholecystitída 
Rakovina kosti 
Tromboembólia aorty 
Neuropatická bolesť (zaseknutie/zápal nervu, akútna herniácia 
medzistavcovej platničky) 

Zápal (rozsiahly, napr. peritonitída, fascitída – najmä 
streptokoková, celulitída) 
Meningitída 
Chirurgia chrbtice 
Popáleniny 
Amputácia končatiny 
Trombóza/ischémia 
Hypertrofická osteodystrofia  

 
Stredne intenzívna až intenzívna (líši sa podľa miery ochorenia alebo poranenia) 
 
Imunitne sprostredkovaná artritída 
Bolestivosť puzdra spôsobená organomegáliou 
Traumatická ruptúra bránice 
Trauma (ortopedická, rozsiahle poranenie mäkkých tkanív, hlava) 
Obštrukcia močovodov/močovej rúry/žlčových ciest 
Glaukóm 

Uveitída 
Bezprostredne po, alebo v štádiu hojenia 
traumy/zápalu/ochorenia mäkkých tkanív 
Torzie mezentéria, žalúdka, semenníka alebo iných orgánov 
Mukozitída 
Mastitída 



Rozsiahla resekcia a rekonštrukcia po excízii masy a korekčný 
ortopedický zákrok (osteotómie, chirurgia skríženého väzu, 
otvorené artrotómie) 
Panosteitída 
Distenzia dutého orgánu 
Pleuritída 

Omrzlina 
Abrázia/ulcerácia rohovky 
Ochorenie medzistavcovej platničky 
Peritonitída so septickým abdomenom 
Neoplázia ústnej dutiny 
Dystókia 

 
Stredne intenzívna 
 
Poranenie mäkkých tkanív (menej rozsiahle ako vyššie uvedené) 
Ovariohysterektómia 
Diagnostická artroskopia a laparoskopia 

Obštrukcia močovej rúry 
Cystitída 
Osteoartritída 

 
Mierna až stredne intenzívna 
 
Ochorenie zubov 
Povrchové lacerácie 
Hrudné drény 
Kastrácia 

Otitída 
Mierna cystitída 
Incízia abscesu 

 
Údaje od K Mathews 

 
10. ČASTÉ NESPRÁVNE NÁZORY TÝKAJÚCE SA BOLESTI 
„Opioidy spôsobujú u psov a mačiek depresiu dychu“ 
Nepravda. Tento mýtus vznikol z faktu, že ľudia sú veľmi citliví na respiračné tlmiace účinky opioidov. Neplatí to však 
u psov a mačiek, kedy majú opioidy u zdravých pacientov veľké bezpečnostné rozpätie. U chorých zvierat by sa 
opioidy mali titrovať do efektu, aby sa minimalizovalo riziko respiračného útlmu. Aby k tomu došlo, musel by byť 
pacient výrazne mentálne utlmený. 
 
„Nesteroidné antiflogistiká sú pre psy a mačky toxické“ 
Nepravda. Keďže bolesť je väčšinou spôsobená zápalom sú NSAID hlavnou súčasťou analgézie aj pri akútnej aj pri 
chronickej bolesti u psov a mačiek a celosvetovo sa u zvierat často a bezpečne používajú. Analgetický prínos výrazne 
prevyšuje potenciálne riziká. Pred samotným nasadením je však dôležité, aby bol pacient vyšetrený na potencionálne 
rizikové faktory a po nasadení terapie pravidelne kontrolovaný. Väčšina NSAID registrovaných na použitie 
v humánnej medicíne ma u zvierat úzky bezpečnostný rozsah a mali by sa používať s opatrnosťou. Preferuje sa 
používanie registrovaných veterinárnych liekov. 
 
„Ak utlmím bolesť, zviera sa bude hýbať a naruší si sutúru/osteosyntézu“ 
Nepravda. Využívanie bolesti na kontrolu pohybu po chirurgickom zákroku nie je etické. Na kontrolu aktivity, ak je 
potrebná, by sa mali využívať iné spôsoby (napr. izolácia v koterci, kontrolovaná chôdza na vôdzke). Na pooperačnú 
ortopedickú rekonvalescenciu je kontrolované cvičenie dôležité, aby došlo ku adekvátnemu „tlaku“ na hojenie kosti 
a udržala sa svalová hmota podopierajúca končatinu. Nenasadenie analgézie spôsobuje atrofiu kostí a svalov a pohyb 
môže byť až príliš bolestivý. Neriešená bolestivosť po incízii brucha alebo hrudníka zabraňuje normálnej 
ventilácii/oxygenácii. 
 
„Novorodenci a dojčatá necítia bolesť“ 
Nepravda. Zvieratá každého veku cítia bolesť. 
 
„Analgetiká maskujú u pacienta príznaky zhoršenia“ 
Nepravda. Adekvátne tlmenie bolesti eliminuje bolesť ako potencionálnu príčinu príznakov zhoršenia sa pacienta 
(napr. tachykardie). 
 
„Anestetiká sú analgetiká a preto bránia bolesti“ 
Nepravda. Väčšina anestetík (inhalačných, propofol, barbituráty) blokuje vedomú percepciu bolesti, nie sú však 
analgetikami, keďže nocicepcia je počas stavu bezvedomia zachovaná. Bolesť vznikajúca počas anestézie bude 
vnímaná počas budenia sa. Ketamín však má antihyperalgetické a určité analgetické vlastnosti. 
 

SEKCIA 2: MANAŽMENT BOLESTI 
11. VŠEOBECNÝ PRÍSTUP K TERAPII BOLESTI 
Bolesť je komplexný fenomén, ktorý je u každého jedinca iný a zahŕňa aj senzorickú (nociceptívnu) aj afektívnu 
(emočnú) zložku. Desiatky rokov výskumu manažmentu bolesti ukazujú, že bolesť sa najlepšie rieši skoro a agresívne. 



Ak už je bolesť pevne zakorenená tak sa s ňou ťažšie bojuje, je potrebné ju začať riešiť predtým, než sa stane 
intenzívnou. Nie je to vždy, samozrejme, možné, ak však áno, mala by byť prevencia základom analgetického plánu. 
V terapii každej bolesti je cieľom ju úplne utlmiť, alebo aspoň zredukovať na minimum. 
 
Pojem preventívna analgézia sa používal na popísanie terapie bolesti aplikáciou analgetík ešte pred bolestivým 
podnetom. Takýto prístup je založený na predpoklade, že redukciou veľkosti nociceptívneho podnetu do miechy 
dôjde k zníženiu periférnej a centrálnej senzitizácie a tým aj k útlmu perioperačnej bolesti a hyperalgézie. Ide však 
o trochu obmedzený pohľad na reakcie, ktoré spúšťajú pooperačnú a zápalovú bolesť. Primárnym zameraním 
takzvanej preventívnej analgézie je zníženie vplyvu celkovej periférnej nociceptívnej nálože súvisiacej s pred, peri 
a pooperačnými alebo traumatickými podnetmi. Medzi lieky s dokázaným preventívnym účinkom patria u ľudí 
NSAID, lokálne anestetiká a antagonisti N-metyl-D-aspartátu (NMDA, napr. ketamín). Tieto lieky nielenže znižujú 
intenzitu akútnej pooperačnej bolesti, ale v niektorých prípadoch takisto znižujú incidenciu chronickej 
(pretrvávajúcej) pooperačnej bolesti. 
 
Všetky analgetiká majú potencionálne vedľajšie účinky. V prípade stredne intenzívnej až intenzívnej bolesti by mal 
veterinárny lekár na zaistenie optimálnej analgézie zvážiť kombináciu liekov účinkujúcich na rôznych miestach dráhy 
bolesti. Takýto prístup k terapii bolesti sa nazýva multimodálna analgézia (niekedy označovaná aj ako vyvážená 
analgézia). Kombinovanie analgetík rôznych skupín umožňuje veterinárnemu lekárovi optimalizovať terapiu bolesti 
a súčasne minimalizovať výskyt vedľajších účinkov. K liekom bežne používaným v multimodálnej analgézii patria 
opioidy, NSAID, lokálne anestetiká, antagonisti NMDA a alfa adrenergní agonisti. 
 
Výber lieku(ov) na zvládnutie bolesti závisí na vyvolávajúcej príčine bolesti, na jej intenzite a dĺžke trvania. Na tlmenie 
chronickej bolesti budú potrebné lieky alebo prípravky s dlhšie trvajúcim účinkom a pravdepodobne aj viacero 
doplňujúcich metód terapie. Na adekvátny výber liekov je potrebná znalosť farmakológie analgetík u každého druhu. 
Farmakológiu a následne aj efektivitu dávky analgetika môžu ovplyvniť faktory ako vek, plemeno a telesný stav. 
V porovnaní s „dospelými“ majú napríklad mladé zvieratá (šteňatá a mačatá mladšie ako 12 týždňov) a geriatrické 
zvieratá (>75% predpokladanej dĺžky života) často rozdielne farmakokinetické profily, ktoré môžu ovplyvniť efektivitu 
dávky a aplikačný interval. Odvodzovať farmakokinetické údaje z jedného druhu na druhý nie je rozumné, platí to 
najmä pre psy a mačky. 
 
Na terapiu akútnej bolesti, alebo akútneho zhoršenia chronickej bolesti, najmä intenzívnej, by sa lieky mali titrovať 
do efektu a mala by sa využívať multimodálna analgézia. Aplikačný interval ovplyvňuje intenzita bolesti, faktory na 
strane pacienta a kombinácia použitých liekov. Mal by sa upravovať v závislosti od odozvy pacienta. 
 
Akútna bolesť 
Akútna bolesť je spôsobená traumou, chirurgickým zákrokom alebo infekciou. Vzniká náhle a je možné predpovedať 
dĺžku trvania, ktorá koreluje so závažnosťou poranenia. 
 
Perioperačná bolesť 
Existujú štyri časové body, kedy voľba analgetickej stratégie ovplyvní pooperačnú bolesť pacienta. Týmito sú 
predoperačné, perioperačné, bezprostredné pooperačné („v nemocnici“) a neskoršie pooperačné („doma“) obdobie. 
Najdôležitejšími sú predoperačné a perioperačné obdobie, kedy môžeme  preventívnou a multimodálnou analgéziou 
zabrániť alebo výrazne utlmiť pooperačnú bolesť. Aby sme zabránili opätovnej iniciácii bolesti, mala by terapia 
pokračovať až kým nie je zápalová reakcia minimálna. 
 
Efektívny terapeutický protokol perioperačnej bolesti by mal obvykle zahŕňať lieky z rozličných skupín. Utlmiť bolesť 
je možné aj nemedikamentózne. Aj keď vo veterinárnej medicíne nie sú vedecké dôkazy o týchto metódach 
dostatočné, používa sa ich viacero, vrátane lokálnej hypotermie (terapia chladom) a hypertermie; pasívnych cvičení 
na rozsah pohybu; masáží; terapeutických cvičení; hydroterapie; ultrazvuku a elektrickej stimulácie. Na perioperačnú 
bolesť má výrazný vplyv aj chirurgická technika. Vždy, keď je to možné, by sme mali s tkanivom zachádzať jemne 
a používať postupy minimalizujúce traumu (napr. malé incízie, artroskopiu, laparoskopiu). Miesto chirurgického 
zákroku má takisto vplyv na bolesť. Pohyby vyvíjajúce ťah na incíziu (ako je hlboké dýchanie a kašeľ) po 
intratorakálnych a inraabdominálnych zákrokoch zvyšujú intenzitu bolesti. Tvár, dutina ústna a análna/perianálna 
oblasť sa zdajú byť vysoko senzitívne a chirurgické zákroky v týchto oblastiach budú pravdepodobne vyvolávať 
intenzívnu bolesť. V prípade prítomnosti zápalu, napr. pri pyometre alebo metritíde, môže byť intenzita bolesti počas 
a po ovariohysterektómii vyššia než pri rutinných zákrokoch, čo si môže vyžadovať častejšie dávkovanie alebo vyššie 
dávky analgetík a dlhšiu terapiu. 



Chronická bolesť 
Je dlhšie trvajúca bolesť. U ľudí je chronická bolesť často sprevádzaná strachom, úzkosťou, depresiou a hnevom, čo 
môže bolesť a jej negatívny vplyv na kvalitu života pacienta exacerbovať. Odhaduje sa, že minimálne 30% psov 
a mačiek prichádzajúcich do veterinárnych ordinácií možno klasifikovať ako „seniorov“ a táto populácia má 
pravdepodobne vysokú prevalenciu chronickej bolesti. Chronická bolesť sa však často nediagnostikuje a často sa 
zamieňa za „starobu“. Veterinári liečiaci zvieratá na chronické ochorenie by mali zvažovať potenciálne sprevádzajúcu 
chronickú bolesť, dokonca aj pri absencii zjavných klinických príznakov. Behaviorálne zmeny súvisiace s chronickou 
bolesťou môžu mať pomalý nástup a diskrétny prejav. 
 
Prístup k terapii závisí na vyvolávajúcej príčine bolesti, jej trvaní a prejavoch a na kvalite predchádzajúcej terapie. 
Chronické ochorenie nie je statické, môže dôjsť k akútnej exacerbácii predtým dobre kontrolovanej bolesti, ktorá sa 
následne veľmi náročne rieši. Najefektívnejšou pravdepodobne bude multimodálna analgézia (kombinovaná 
terapia), pričom je významná aj edukácia majiteľa. Hlavnými zložkami terapie chronickej bolesti sú NSAID; dôležitú 
úlohu však môže mať aj doplňujúca terapia, či telesné a iné prístupy (napr. akupunktúra, chirurgia). Pre psov je 
k dispozícii na dlhodobé používanie viacero registrovaných NSAID. Najčastejšie sa aplikujú orálne, dostupné sú však 
aj injekčné preparáty s dlhotrvajúcim účinkom. U mačiek je momentálne jediným dostupným liekom registrovaným 
na dlhodobé používanie meloxikam. 
 
Aj keď je predpoklad priaznivého efektu na chronickú bolesť u viacerých nemedikamentóznych metód, dôkazov o ich 
efektivite je len málo a prakticky nič sa nevie o prípadných vedľajších účinkoch. Navyše si môžeme vedľajšie účinky 
liekov, progres ochorenia alebo súčasne prebiehajúce ochorenia zameniť za zhoršenie bolesti, čo vedie k ďalšej 
terapii, ktorá je v lepšom prípade neefektívna alebo v tom horšom škodlivá. Príkladom môže byť pes s chronickou 
osteoartritídou u ktorého sa rozvinie neurologické ochorenie, a ktorému predpíšeme ďalšie lieky pri pokuse utlmiť 
niečo, čo predpokladáme, že by mohli byť len problémy s pohybom súvisiace s bolesťou. Pri všetkých prípadoch 
chronickej bolesti, by sa spolu s liekmi mali používať aj nemedikamentózne spôsoby terapie s pravidelnými 
kontrolami, pri ktorých sa posudzujú benefity alebo nežiadúce účinky a optimalizuje sa terapeutický plán pacienta. 
 
12. OPIOIDY  
Čo to je? 
Opioidy sú lieky s účinkami podobnými opiátom a sú základným kameňom efektívnej terapie bolesti. Majú rozličnú 
receptorovú špecificitu, silu a efektivitu, čo spôsobuje rozličný klinický účinok. Opioidy sa obvykle rozdeľujú do 
štyroch skupín: úplní agonisti (morfín, metadón, fentanyl a jeho deriváty, petidín [meperidín] a pod.), agonisti-
antagonisti (butorfanol a nalbufín), čiastoční agonisti (buprenorfín) a antagonisti (naloxón, nalmefén a naltrexón), 
ktorí väčšinou nemajú agonistickú aktivitu. Sú vysoko efektívne a bezpečné. Butorfanol a nalbufín majú však stropový 
efekt, kedy zvýšenie dávky nad odporúčanú hranicu viac nezlepšuje analgéziu, má iba vedľajšie účinky. Väčšina 
opioidov je kontrolovaných a sú reverzibilné. V dôsledku rozdielov vo farmakokinetike a farmakodynamike, pohlaví, 
veku, genotype a iných faktoroch možno medzi jednotlivcami pozorovať určitú variabilitu efektu. S výnimkou 
remifentanylu sú metabolizované v pečeni na aktívne a/alebo neaktívne metabolity. Tramadol sa považuje za opioid. 
Psy, na rozdiel od mačiek a ľudí, nie sú schopné tvoriť adekvátne množstvo aktívneho metabolitu, potenciálna 
analgézia je spôsobená inhibíciou opätovnej absorpcie sérotonínu. 
 
Ako pôsobia? 
Opioidy sa viažu na opioidné receptory (µ, |, TM a nociceptín a ich subtypy) v centrálnom a periférnom nervovom 
systéme, čím inhibujú uvoľnenie excitačných neurotransmiterov z aferentných vlákien v mieche, čo spôsobuje 
inhibíciu synaptického prenosu bolestivého podnetu. Zvýšené postsynaptické vyplavenie draslíka spôsobuje 
hyperpolarizáciu projekčných neurónov miechy a inhibuje ascendentné nociceptívne dráhy. Opioidy neovplyvňujú 
motorickú funkciu. 
 
Indikácie 
Opioidy vyvolávajú analgéziu, eufóriu, mydriázu (mačky) alebo miózu (psy), sedáciu alebo vzrušenie a niekoľko iných 
psychologických účinkov v závislosti od druhu zvieraťa. Opioidy sú efektívne analgetiká na terapiu stredne intenzívnej 
až intenzívnej bolesti. Ich analgetický efekt závisí na dávke, spôsobe aplikácie, systéme distribúcie a druhu, ktorému 
sú aplikované. Opioidy sa používajú perioperačne ako súčasť multimodálnych a/alebo preventívnych analgetických 
protokolov ako aj na zníženie potreby inhalačných anestetík. Takisto sa často používajú u pohotovostných 
a kritických pacientov (pankreatitída, popáleniny, traumy, meningitída). V klinickej praxi sa na pooperačnú analgéziu 
používa epidurálna aplikácia morfínu. Ak sa aplikujú správne dávky v správnom intervale, nespôsobujú opioidy 
u mačiek vzrušenie („morfínová mánia“). U psov dochádza po IV aplikácii zvyčajne k sedácii. Preferuje sa 



intravenózna alebo intramuskulárna aplikácia, u mačiek bola však preukázaná efektívna antinocicepcia po perorálnej  
aplikácii buprenorfínu cez sliznice. 
 
Vedľajšie účinky 
Medzi najčastejšie nežiadúce účinky, zvyčajne spôsobené vysokými dávkami, patrí zvracanie (premedikácia), dysfória, 
nauzea, dychčanie, bradykardia, uvoľnenie histamínu (morfín a petidín (meperidín), najmä po IV aplikácii), 
inkontinencia/retencia moču a útlm dýchania. Menej často pozorujeme inapetenciu, nepokoj, konstipáciu 
a hypotermiu alebo hypertermiu (zvyčajne po aplikácii hydromorfónu u mačiek). Akýkoľvek z týchto nežiaducich 
účinkov môžeme ľahko zvrátiť opatrnou titráciou naloxónu (pozri tabuľku 1). 
 
Kontraindikácie 
Veterinárny lekár by mal zvážiť pozitíva a negatíva aplikácie opioidov, keďže niektoré z nežiaducich účinkov môžu byť 
klinicky irelevantné ak je prioritou terapia bolesti. 
 
Liekové interakcie 
Na zlepšenie sedácie a minimalizáciu vedľajších účinkov sa opioidy kombinujú s benzodiazepínmi, alfa2 adrenergnými 
agonistami alebo acepromazínom (neuroleptanalgézia). Ako súčasť multimodálnej analgézie môžu mať opioidy 
synergistický efekt v kombinácii s NSAID a lokálnymi anestetikami. Súčasná aplikácia rôznych skupín opioidov (napr. 
buprenorfínu a butorfanolu) môže mať nepredvídateľné účinky a nemusí mať žiadne výhody. 
 
Osobitné faktory 
U ľudí je dobre popísaná závislosť na opioidoch, tento problém je však pri krátkodobom používaní opioidov vo 
veterinárnej medicíne raritný. U ľudí a potkanov sú popísané prípady hyperalgézie po aplikácii opioidov. Toto však 
v praxi malých zvierat doteraz nebolo zdokumentované. 
 

Tabuľka 1. Navrhované dávky (mg/kg) a aplikačné intervaly opioidných analgetík u psa a mačky 
Opioidové analgetikum Pes (mg/kg) Mačka (mg/kg) Spôsob aplikácie Poznámky 
Morfín* 0,3-1 á 2-4h 0,2-0,4 á 4-6h IM Opatrne pri IV aplikácii kvôli 

uvoľneniu histamínu 
Petidín (meperidín) 3-5 á 1-2h 3-10 á 1-2h IM Neaplikovať IV kvôli uvoľneniu 

histamínu 
Metadón* 0,5-1 á 3-4h 0,3-0,6 á 4h IM, IV (psy) Má vlastnosti antagonistov 

NMDA receptorov 
Oxymorfón 0,05-0,2 á 4h 0,03-0,1 á 4-6h IM, IV  
Hydromorfón* 0,05-0,2 á 2-6h 0,025-0,1 á 4-6h IM, IV  
Tramadol 4-6 á 6-8h 2-4 á 6-8h IM, IV, PO U mačiek môže spôsobiť 

hypertermiu 
Slabá afinita na opioidné 
receptory 
Inhibítor opätovnej absorpcie 
noradrenalínu (norepinefrínu) 
a sérotonínu 

Fentanyl*‡ Bolus 2-5 µg/kg + CRI 3-6 
µg/kg/h 

Bolus 1-3 µg/kg + CRI 2-3 
µg/kg/h 

IV Dávky možno kvôli zníženiu 
potreby inhalačných anestetík 
a maximalizácii analgézie zvýšiť 

Alfentanil‡ Bolus 20-50 µg/kg + CRI 
30-60 µg/kg/h 

Bolus 10-30 µg/kg + CRI 
20-30 µg/kg/h 

IV Dávky možno kvôli zníženiu 
potreby inhalačných anestetík 
a maximalizácii analgézie zvýšiť 

Sufentanil‡ Bolus 0,2-0,5 µg/kg + CRI 
0,3-0,6 µg/kg/h 

Bolus 0,1-0,3 µg/kg + CRI 
0,2-0,3 µg/kg/h 

IV Dávky možno kvôli zníženiu 
potreby inhalačných anestetík 
a maximalizácii analgézie zvýšiť 

Remifentanil 6-12 µg/kg/h 4-6 µg/kg/h IV Dávky možno kvôli zníženiu 
potreby inhalačných anestetík 
a maximalizácii analgézie zvýšiť. 
Nevyžaduje bolus. 

Butorfanol 0,2-0,4 á 1-2h 0,2-0,4 á 1-2h IM, IV Obmedzený analgetický efekt 
u stredne intenzívnej 
a intenzívnej bolesti. 

Pentazocín 1-2 á 2-4h 1-2 á 2-4h IM, IV Obmedzený analgetický efekt 
u stredne intenzívnej 
a intenzívnej bolesti. 

Nalbufín 0,3-0,5 á 2-4h 0,2-0,4 á 2-4h IM, IV Obmedzený analgetický efekt 
u stredne intenzívnej 
a intenzívnej bolesti. 



Buprenorfín 0,01-0,02 á 4-8h 0,02-0,04 á 4-8h IM, IV, OTM 
(mačky) 

U mačiek možno aplikovať orálne 
transmukozálne. 

Naloxón (antagonista) 0,04 á 0,5-1h* 0,04 á 0,5-1h* IM, IV† Na zvrátenie nežiaducich účinkov 
opioidov u bolestivých pacientov 
dávku rozrieďte a titrujte do 
efektu. Zmiešajte 0,1ml (mačka, 
malé psy) alebo 0,25ml naloxónu 
(0,4 mg/ml) v 5-10ml 
fyziologického roztoku. Aby ste 
sa vyhli nežiaducim účinkom 
titrujte po 1ml/min až kým 
nežiaduce účinky odznejú. 
Takýmto spôsobom zostane 
analgézia účinná. V prípade 
potreby opakujte po 20-30 min. 
Pri IM aplikácii je úvodná dávka 
0,01 mg/kg a opakujte v 10 min 
intervaloch kým neodznejú 
nežiaduce účinky opioidov. Pri 
IM aplikácii nie je analgézia 
garantovaná. 

Nalmefén (antagonista) 0,25-0,30 µg/kg á 1-2h 0,25-0,30 µg/kg á 1-2h IM, IV  

*U pacientov so zdravotnými problémami sa odporúča začať s nižšími dávkami. †Odporúča sa titrácia dávky, aby ste sa vyhli nežiaducim 
účinkom. ‡Aby ste sa vyhli náhlej bradykardii a hypotenzii by sa mal bolus alebo úvodná dávka aplikovať pomaly alebo do efektu. 

 
13. NESTEROIDNÉ ANTIFLOGISTIKÁ (NSAID) 
Čo to je? 
NSAID sú lieky s antipyretickým, protizápalovým a analgetickým efektom. NSAID sú základným kameňom pri tlmení 
mierne až stredne intenzívnej bolesti. Chemicky ich môžeme rozdeliť na salicyláty (kyselina acetylsalicylová) 
a deriváty kyseliny karboxylovej. Väčšinu zaraďujeme do druhej skupiny: indoly (indometacín), kyselina propriónová 
(karprofén), kyseliny enolové (fenylbutazón), oxikamy (meloxikam), fenamáty (kyselina mefenámová) a koxiby 
(derakoxib, firokoxib, robenakoxib). Dostupnosť registrovaných veterinárnych preparátov prednostne inhibujúcich 
COX-2 zlepšila bezpečnostný profil tejto skupiny liekov. Väčšina liekov sa aplikuje perorálne, niektoré však existujú aj 
v injekčnej forme. NSAID sa vo všeobecnosti metabolizujú v pečeni a môžu mať aktívne metabolity. 
 
Ako pôsobia? 
NSAID ovplyvňujú expresiu derivátov kyseliny arachidónovej v tele. Väčšinou sa to vzťahuje na produkciu 
prostaglandínov enzýmom cyklooxygenáza (COX), u salicylátov však môže mať dôležitú úlohu aj inhibícia 
nukleárneho faktora kappa-B (NF-κB). Duálne inhibítory (tepoxalín) inhibujú lipooxygenázu (LOX), čím znižujú 
produkciu leukotriénov. 
 
COX existuje v dvoch formách: COX-1 a COX-2. COX-1 produkuje prostaglandíny (PG) a tromboxány zúčastňujúce sa 
mnohých fyziologických procesov vrátane vaskulárnej homeostázy, ochrany žalúdka, prietoku krvi v obličkách, 
zrážania, reprodukcie, hojenia rán, metabolizmu kostí, vývoja a rastu nervov a imunitných reakcií. COX-2 produkuje 
najmä PGE2 a prostacyklín – dôležité mediátory zápalu, aj keď majú aj hemostatické, gastrointestinálne a dôležité 
renálne funkcie. 
 
COX-1 aj COX-2 sú produkované v určitej základnej koncentrácii, vo vyšších koncentráciách sa tvoria v prípade zápalu 
a niektorých typov neoplázií. COX-1 a COX-2 sú prítomné v mieche, kde produkované PG fungujú ako nociceptívne 
neurotransmitery nezávislé na zápalovej reakcii. V mozgovom kmeni NSAID indukujú antinocicepciu aktiváciou 
descendentných inhibičných dráh, čím inhibujú prenos bolestivých podnetov v dorzálnom rohu. COX selektivita môže 
byť výhodná pri redukcii nežiaducich účinkov a zápalu (hlavná indikácia týchto liekov), je však dôležité poznamenať, 
že na normálny výkon telových funkcií sú v určitých koncentráciách potrebné. Špecificita NSAID na COX-1 verzus 
COX-2 je druhovo špecifická. Pomer 50% koncentračnej inhibície (IC50COX-1:IC50cox-2) je hodnota množstva lieku 
potrebného na zníženie koncentrácie oboch izoenzýmov o 50%. Aktuálna hodnota pomeru však závisí na metóde, 
okolnostiach a použitom spôsobe stanovenia, nebol však doteraz stanovený žiadny klinicky relevantný zlatý štandard 
na porovnanie inhibície každého izoenzýmu nesteroidnými antiflogistikami. Porovnanie selektivity medzi 
jednotlivými liekmi na základe tohto pomeru zostáva náročné. 
 
Paracetamol (acetaminofén) je nekyselinový NSAID, ktorý pravdepodobne pôsobí na štiepny variant COX-1 prítomný 
v centrálnom nervovom systéme a môže ovplyvniť opioidenergný, sérotonergný a kanabinoidný systém. Paracetamol 



má analgetický a antipyretický účinok, ale iba minimálny alebo žiadny protizápalový účinok. Používa sa u psov 
s chronickou bolesťou ako súčasť multimodálnej analgézie s minimálnymi gastrointestinálnymi účinkami. Kvôli 
dobrým centrálnym analgetickým a antipyretickým účinkom sa u psov s chronickou bolesťou zdá byť sľubnou 
terapeutickou možnosťou, mačkám by sa však aplikovať nemal. Paracetamol u mačiek spôsobuje 
methemoglobinémiu. Dipyrón (metamizol) je slabý NSAID s analgetickým, antipyretickým a spazmolytickým 
účinkom. V mechanizme účinku sa pravdepodobne uplatňuje inhibícia periférnych aj centrálnych COX enzýmov. 
Ukázalo sa, že aplikácia metamizolu (25-35 mg/kg TID IV) poskytuje dostatočnú pooperačnú analgéziu u psov po 
ovariohysterektómii. U mačiek by sa mal používať veľmi opatrne, keďže ide o zlúčeninu fenolu. 
 
Indikácie 
NSAID sú efektívne analgetiká a majú svoj prínos pri terapii bolesti každej intenzity. NSAID sa aplikujú perioperačne 
ako aj pri iných ochoreniach spôsobujúcich akútnu a chronickú bolesť, ako je osteoartritída, rakovina a iné zápalové 
stavy. U stredne intenzívnej až intenzívnej bolesti by sa mali používať ako súčasť multimodálneho protokolu. 
V prípade terapie chronickej bolesti (napr. bolesť pri osteoartritíde) sa často titrujú na najnižšiu účinnú dávku, aj keď 
nie sú žiadne poznatky o tom, že by znižovanie dávky bolo bezpečnejšie. 
 
Existujú však rozdiely v klinickej efektivite a v prípade nedostatočnej reakcie je namieste výmena jedného NSAID za 
druhý. Medzi jednotlivými liekmi by malo byť niekoľkodňové obdobie bez terapie (nebolo potvrdené vedecky). 
Obozretne treba postupovať najmä pri výmene neselektívneho alebo COX-1 selektívneho lieku za COX-2 selektívny 
prípravok. Keďže COX-2 selektívne prípravky spomaľujú hojenie slizníc, mali by sa u pacientov s podozrením na alebo 
už s existujúcimi eróziami na slizniciach používať opatrne. 
 

Tabuľka 2. Nesteroidné antiflogistiká (NSAIDs): odporúčané dávkovaniea u psov a mačiek 
Liek Indikácia Druh, dávkab, spôsob 

aplikáciec 

Frekvencia  

Ketoprofénd Chirurgia a chronická bolesť Psy a mačky:  
2mg/kg IV, SC, IM 
1mg/kg PO 

 
Raz pooperačne 
Raz denne max 3 nasledujúce dni 

Meloxikamd Chirurgia/akútna 
muskuloskeletálna bolesť 

Psy: 
0,2mg/kg IV,SC 
0,1mg/kg PO 
 
Mačky: 
0,3mg/kg SC 
Do 0,2mg/kg SC 
0,05mg/kg PO 

 
Jednorazovo 
Raz denne 
 
 
Jednorazovo 
Jednorazovo 
Raz denne max 4 nasledujúce dni 

Chronická bolesť Psy: 
0,2mg/kg PO 
0,1mg/kg PO 
 
Mačky: 
0,1mg/kg PO 
0,05 mg/kg PO 

 
Prvý deň 
Ďalšie dni, použiť najnižšiu efektívnu dávku 
 
 
Prvý deň 
Ďalšie dni, použiť najnižšiu efektívnu dávku 

Cimikoxibd Chirurgia Psy: 2mg/kg PO Raz denne 4-8 dní 
Chronická bolesť Psy: 2mg/kg PO Raz denne, použiť najnižšiu efektívnu dávku 

Mavakoxibd Chronická bolesť Psy: 2mg/kg PO 0.deň, 14. deň, následne 1x mesačne najviac 5x 
Robenakoxibd Chirurgia/akútna 

muskuloskeletálna bolesť 
Psy: 
2mg/kg SC 
1mg/kg PO 
 
Mačky: 
2mg/kg SC 
1mg/kg PO 

 
Jednorazovo, potom PO 
Raz denne 
 
 
Jednorazovo, potom PO 
Raz denne dokopy 6 dní 

Chronická bolesť Psy: 1mg/kg PO Raz denne, použiť najnižšiu efektívnu dávku 
Karprofénd Chirurgia Psy: 

4 alebo 4,4mg/kg SC, IV, PO 
2 alebo 2,2mg/kg SC, IV, PO 
 
Mačky: 
2-4mg/kg SC, IV 

 
Raz denne max 4 dni 
2x denne max 4 dni 
 
 
Iba jednorazovo 

Chronická bolesť Psy 
4 alebo 4,4mg/kg PO 
2 alebo 2,2mg/kg PO 

 
Raz denne, použiť najnižšiu efektívnu dávku 
2x denne, použiť najnižšiu efektívnu dávku 

Etodolakd Chronická bolesť Psy: 10-15mg/kg SC, PO Raz denne, použiť najnižšiu efektívnu dávku 
Derakoxibd Chirurgia Psy: 3-4mg/kg PO Raz denne max 7 dní 



Chronická bolesť Psy: 1-2mg/kg PO Raz denne, použiť najnižšiu efektívnu dávku 
Firokoxibd Chirurgia Psy: 5mg/kg PO Raz denne max 3 dni 

Chronická bolesť Psy: 5mg/kg PO Raz denne, použiť najnižšiu efektívnu dávku 
Tepoxalínd Chronická bolesť Psy: 10mg/kg PO Raz denne, použiť najnižšiu efektívnu dávku 
Kyselina 
tolfenamová 

Akútna a chronická bolesť Psy a mačky:  
4mg/kg SC, IM, PO 

 
Raz denne 3-5 dní. Opakovať raz za týždeň 

Flunixín meglumín Pyrexia Psy a mačky: 0,25mg/kg SC Jednorazovo  
Chirurgické a oftalmologické 
zákroky 

Psy a mačky: 0,25-1mg/kg SC Každých 12-24h 1-2 aplikácie 

Ketorolak Chirurgia Psy: 0,3mg/kg IV, IM, SC 
 
Mačky: 0,2mg/kg IM 

Každých 12h 1-2 aplikácie 
 
Každých 12h 1-2 aplikácie 

Panosteitída Psy: 
10mg/pes >30kg, PO 
5mg/pes 20-30kg, PO 

 
Raz denne 2-3 dni 

Piroxikam Zápal dolných močových ciest Psy: 0,3mg/kg PO Raz denne 2x, potom každý druhý deň 
Paracetamol 
(acetaminofén) 

Chirurgia, akútna alebo 
chronická bolesť 

IBA psy, NEPOUŽÍVAŤ 
U MAČIEK 
10-15mg/kg PO 
10mg/kg IV 15 minút 

 
 
Každých 8-12h 

Aspirín Chirurgia, akútna alebo 
chronická bolesť 

Psy: 10mg/kg PO Každých 12h 

aPre kontraindikácie pozri text. 

bDávka určená na ideálnu hmotnosť. 

cIV – intravenózne, SC – subkutánne, IM – intramuskulárne, PO – perorálne 

dOznačuje, že v niektorých krajinách existuje veterinárny registrovaný produkt s touto účinnou látkou. Príbalová informácia poskytne 
najlepšie informácie o použití produktu v krajine registrácie. 

  
Kontraindikácie 
U niektorých pacientov môžu mať NSAID nežiaduce účinky: najčastejšie súvisia s gastrointestinálnym traktom, menej 
často s renálnym systémom. Nežiaduce účinky najčastejšie vznikajú v kombinácii s hypovolémiou, hypotenziou alebo 
súčasnou terapiou liekmi ovplyvňujúcimi funkciu obličiek. Tieto klinické nálezy je potrebné pred nasadením NSAID 
korigovať alebo stabilizovať. NSAID by sa mali používať obozretne u pacientov s existujúcim ochorením obličiek, 
prípadne by sa mali posúdiť riziká a prínosy a adekvátne monitorovanie aj s ohľadom na stav pacienta. Pri 
dlhodobom používaní sa odporúčajú pravidelné kontroly. U NSAID selektívne inhibujúcich COX-1 (napr. ketoprofén, 
aspirín, ketorolak) bola popísaná inhibícia koagulácie pomocou antitromboxánovej aktivity. Predoperačne by sa táto 
skupina NSAID nemala používať, pooperačne iba vtedy, ak došlo k adekvátnej tvorbe zrazeniny (zvyčajne po ukončení 
chirurgického zákroku). Dôležité je to najmä pri nekompresibilných chirurgických zákrokoch a stomatologických 
extrakciách. Aj keď neexistuje jasný dôkaz, že používanie NSAID je u pacientov s ochorením pečene absolútnou 
kontraindikáciou, je známe, že gastrointestinálne ulcerácie sú u týchto pacientov častejšie. Paracetamol by sa nemal 
používať u mačiek. 
 
Liekové interakcie 
NSAID by sa nemali používať súčasne s inými liekmi, ktoré ovplyvňujú deriváty kyseliny arachidónovej a leukotriény. 
Pri súčasnej aplikácii s kortikosteroidmi sa zvyšuje incidencia závažných nežiaducich účinkov. Inhibítory COX-2 by sa 
nemali aplikovať súčasne s aspirínom, pretože by sa zvýšilo riziko poranenia gastrointestinálnej sliznice. NSAID by sa 
mali používať opatrne, ak vôbec, u pacientov užívajúcich ACE inhibítory, diuretiká, warfarín, fenobarbitón alebo 
chemoterapeutiká. 
 
14. ALFA2 ADRENERGNÍ AGONISTI 
Čo to je? 
Alfa2 adrenergní agonisti sú lieky nepodliehajúce kontrole (xylazín, romifidín a (dex)medetomidín) ktoré spôsobujú 
sedáciu a hypnózu, analgéziu a svalovú relaxáciu. V porovnaní so sedatívnym účinkom je analgetických účinok týchto 
liekov iba krátkodobý. Odlišujú sa špecificitou na receptory a účinnosťou (xylazín < romifidín < (dex)medetomidín). 
Sedatívny účinok alfa2 adrenergných agonistov je možné antagonizovať aplikáciou antidóta (atipamezol alebo 
yohimbín), vyblokuje sa však aj analgézia. Dexmedetomidín je farmakologicky aktívny enanciomér nachádzajúci sa 
v racemickej zmesi medetomidínu a je približne (so špecifickými rozdielmi) dvojnásobne účinný. Sedatívne účinky 
pretrvávajú 30 až 90 minút v závislosti od lieku, spôsobu aplikácie a použitej dávky. Metabolizujú sa v pečeni 
a vylučujú sa obličkami. 
Ako pôsobia? 
Tieto lieky sa viažu na rôzne subtypy alfa2 adrenergných receptorov v hornom rohu miechy (spinálna analgézia), 
mozgovej kôre a locus ceruleus (sedácia a supraspinálna analgézia), ktoré sú prítomné na noradrenergných 



a nenoradrenergných neurónoch. Noradrenalín (norepinefrín) je endogénnym ligandom týchto receptorov. Tieto 
lieky inhibujú uvoľnenie excitačných neurotransmiterov cez komplexnú transdukciu podnetov a intracelulárne 
mechanizmy spôsobujúce hyperpolarizáciu membrány rovnakým spôsobom ako opioidné analgetiká. V závislosti od 
dávky sa alfa2 agonisti viažu aj na vlastné receptory cievneho endotelu, čím spôsobujú periférnu vazokonstrikciu so 
zvýšením systémovej a pľúcnej cievnej rezistencie za súčasného zníženia srdcového výdaja. Preto je možné pozorovať 
reflexnú, alebo centrálne sprostredkovanú bradykardiu a bradyarytmie (atrioventrikulárny blok prvého a druhého 
stupňa). 
 
Indikácie 
Alfa2 adrenergní agonisti sa všeobecne používajú na sedáciu pri neinvazívnych zákrokoch (röntgenogramy, 
ultrazvukové vyšetrenia, ošetrenie drobných rán, čistenie rán, naloženie bandáže, biopsie a pod.) a ako súčasť 
neuroleptanalgézie a protokolov vyváženej anestézie. V rôznych klinických situáciách sa považujú za analgetické 
adjuvans, pretože môže dopĺňať analgéziu a zároveň redukovať stresovú reakciu. Malé dávky je možné aplikovať aj 
počas prebúdzania z anestézie, najmä v prípadoch delíria a dysfórie. Zvyčajne sa používajú u zdravých zvierat, ktoré 
môžu tolerovať signifikantné hemodynamické zmeny a/alebo u túlavých a/alebo agresívnych zvierat. Ďalší výskum by 
mohol objasniť výhody a nevýhody týchto liekov pri alternatívnych spôsoboch aplikácie (kontinuálna infúzia, orálna 
slizničná, epidurálna, intraartikulárna a/alebo súčasť lokálnych anestetických blokov). 
 
Nežiaduce účinky 
Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú hyper a/alebo hypotenzia, bradykardia, hypotermia, zníženie tonusu 
sympatiku a gastrointestinálnej motility, zvýšenie produkcie moču, prechodná hypoinzulinémia a hyperglykémia. 
Pozorovať môžeme aj menej časté nežiaduce účinky ako je zvracanie, salivácia a bradyarytmie. 
 
Kontraindikácie 
Zahŕňajú zvieratá s kardiorespiračným ochorením s alebo bez arytmií alebo porúch vedenia, signifikantným 
systémovým ochorením, existujúcou hypo/hypertenziou, diabetom mellitus a zlyhaním pečene/obličiek. 
U traumatických pacientov by sa mali používať opatrne. V prípade periférnej vazokonstrikcie a prípadnej hypertenzie 
je kontraindikované súčasné použitie anticholinergík s alfa2 agonistami. 
 
Liekové interakcie 
Súčasná aplikácia alfa2 adrenergných agonistov a opioidov pôsobí synergicky a môže zlepšiť analgéziu. Výrazne 
znižujú potrebu injekčných a inhalačných anestetík. Potreba opioidov sa pri použití alfa2 adrenergných agonistov 
zvyčajne znižuje. 
 
Osobitné faktory 
U niektorých zvierat, zdá sa, nemajú alfa2 adrenergní agonisti účinok. 
 
15.  LOKÁLNE ANESTETIKÁ 
Čo to je? 
Lokálne anestetiká (LA) sú lieky, ktoré sa reverzibilne viažu na sodíkové kanály a blokujú nervový prenos impulzu. LA 
majú na jednom konci aromatický prstenec (lipofilný) a na druhom ionizovateľnú skupinu, medzi ktorými je stredový 
reťazec, ktorý môže byť buď ester (tetrakaín, prokaín, benzokaín) alebo amid (lidokaín, bupivakaín, ropivakaín, 
mepivakaín, prilokaín a ich príslušné monoizoméry). Účinnosť je priamo závislá na rozpustnosti v tukoch, zatiaľ čo 
nástup účinku je nepriamo úmerne závislý na pKa a lipofilite. Predĺžený účinok LA koreluje s lepšou väzbovosťou na 
proteíny, účinkom a vazoaktivitou. Stredový reťazec určuje ich metabolizmus (amidy v pečeni, estery v pečeni 
a pseudocholínesterázami v plazme). LA sú hlavnými liekmi na lokálnu a regionálnu anestéziu a analgéziu. 
 
Ako pôsobia? 
LA stabilizujú bunkovú membránu zmenou konformácie sodíkových kanálov, čím sa stáva necitlivou na elektrické 
stimuly. Blokujú malé nemyelinizované C-vlákna a myelinizované Aδ vlákna predtým, než vyblokujú iné senzorické 
a motorické vlákna (nemyelinizované Aγ, Aβ, Aα). V prípade neuraxiálnej blokády (epidurálna, intratekálna) je 
poradie od najmenej po najviac citlivé vlákna voči LA nasledujúce: autonómne, bolesť, propriocepčné a motorické. 
Opätovné nadobudnutie citlivosti sa deje v opačnom poradí. V prípade blokády periférnych nervov (brachiálny 
plexus) je poradie senzitivity vlákien od najmenej senzitívneho nasledovné: motorické, dorzálne senzitívne, distálne 
senzitívne. V prípade systémovej aplikácie blokuje lidokaín ektopickú aferentnú neurálnu aktivitu na NMDA 
receptoroch v dorzálnom rohu. 
 



Indikácie 
Lokálna anestézia. Lidokaínový sprej na uľahčenie intubácie. Na desenzitizáciu kože a horných vrstiev podkožia stačí 
eutektická zmes LA (EMLA) v podobe krému (lidokaín a prilokaín) (väčšinou používané na uľahčenie zavedenia 
cievneho katétra). Na desenzitizáciu slizníc lidokaínový gél. Štúdie na ľudských a zvieracích modeloch ukazujú, že 
lidokaínové náplasti poskytujú analgéziu kože a podkožných tkanív, pričom môžu dosiahnuť hlboko uložené tkanivá 
a zaistiť tak perioperačnú analgéziu, napríklad pri chirurgických zákrokoch na kĺboch a u veľkých chirurgických rán. 
 
Infiltračná anestézia: pozostáva z injekčnej aplikácie LA do tkanív v okolí oblasti záujmu alebo do kĺbov. Blokovanie 
prenosu podnetov vo vymedzených, špecifických, periférnych nervoch predstavuje väčšiu časť lokoregionálnej 
aplikácie. Tieto techniky sa dajú zvládnuť pomocou anatomických znalostí, alebo v prípade blokády distálnych častí 
končatín, aj priamou palpáciou príslušného nervu. LA možno aplikovať aj pomocou difúznych katétrov zavedených do 
veľkých rán, najmä amputačných. Táto metóda sa najlepšie uplatňuje ako súčasť multimodálneho analgetického 
protokolu. 
 
Neuraxiálnu blokádu možno dosiahnuť buď epidurálnou alebo intratekálnou aplikáciou LA. Takýmto spôsobom je 
možné aplikovať aj iné lieky (opioidy, alfa2 agonisty a iné), či už samotné alebo spolu s LA, ale iba za predpokladu, že 
sú sterilné a bez konzervačných prísad. Jednorazová epidurálna aplikácia morfínu s obsahom konzervačného činidla 
bola bez problémov – opakovanej aplikácii by ste sa však mali vyhnúť. 
 
Systémová: u psov je možné lidokaín aplikovať intravenózne, či už ako bolus, alebo v konštantnej infúzii. Takýmto 
spôsobom aplikovaný lidokaín má prokinetické, antiarytmické a protizápalové účinky a znižuje potrebu inhalačných 
anestetík. 
 
Kontraindikácie 
Esterové (prilokaín, benzokaín) LA môžu u niektorých zvierat spôsobiť alergické reakcie, u mačiek 
methemoglobinémiu. Lokoregionálne, najmä neuraxiálne techniky, by sa nemali robiť, ak je v mieste aplikácie 
infekcia kože. Ostatnými kontraindikáciami neuraxiálnej blokády sú poruchy zrážania, poranenia miechy, 
hypovolémia a septikémia. Toxicita je zvyčajne spôsobená vysokými plazmatickými koncentráciami, ktoré najskôr 
ovplyvňujú centrálny nervový systém (okrem bupivakaínu) a až potom dochádza k útlmu kardiovaskulárneho 
systému a smrti. Toxicita centrálneho nervového systému sa môže prejaviť ako tlačenie hlavou proti stene, 
neprítomným pohľadom a pri zvyšujúcej sa dávke stuporom a kómou. Bupivakaín by sa kvôli kardiotoxicite nemal 
aplikovať intravenózne. Medzi ďalšie príznaky toxicity patria alergické reakcie v rozsahu od urtikárie až po anafylaxiu. 
Ak sa objavia príznaky toxicity, je potrebné okamžite zastaviť aplikáciu, v prípade závažných srdcových príznakov je 
možné intravenózne aplikovať lipidovú emulziu (bolus 4mg/kg, následne 10 minút 0,5ml/kg/min Intralipidu®), aby sa 
zvýšili šance na prežitie pri zástave srdca po predávkovaní bupivakínom. 
 
Pozor 
Pri miešaní rôznych lokálnych anestetík neprekračujte maximálne dávky každého preparátu. 
 
Liekové interakcie 
Na zníženie absorpcie tkanivami a predĺženie účinku je možné pridať adrenalín (epinefrín) ako lokálny 
vazokonstriktor (1:200 000 = 5µg/ml; 1:400 000 = 2,5µg/ml). Pri náhodnej intravenóznej aplikácii to môže spôsobiť 
krátkotrvajúcu tachykardiu. Kvôli riziku nekrózy tkaniva sa táto zmes nesmie aplikovať do končatín. 
 
Maximálne odporúčané dávky sú stanovené na základe klinických skúseností, na ich potvrdenie u psov a mačiek sú 
potrebné druhovo špecifické štúdie. Pri použití lidokaínového spreja na intubáciu je potrebné množstvo takto 
použitého lidokaínu vziať do úvahy pri celkovej dávke lidokaínu. (Dávka xylokaínu na jedno stlačenie je 10mg, pri 
„Intubeaze“ to je 2-4mg). 
 
Neexistuje žiadny presvedčivý vedecký dôkaz v prospech zmiešania dvoch lokálnych anestetík. Dokonca môže dôjsť 
k skráteniu doby účinku alebo predĺženiu nástupu účinku jedného lokálneho anestetika ak sa k nemu primieša druhé. 
 
Opakovaná aplikácia lokálneho anestetika je zvyčajne založená na dobe účinku (napr. bupivakín každých 6 hodín), 
neboli však určené ani optimálne dávky na opakovanú aplikáciu, ani úplne objasnená farmakokinetika opakovaných 
dávok u klinických pacientov. 
 



Medzi vypočítanou maximálnou dávkou lokálneho anestetika a potrebným aplikačným objemom môžu byť rozdiely. 
Deficit objemu možno nahradiť 0,9% fyziologickým roztokom, dochádza však k riedeniu lokálneho anestetika 
a redukcii jeho efektivity. Pri lidokaíne a bupivakaíne sa neodporúčajú koncentrácie pod 0,125%, respektíve pod 
0,25%. 
 

Tabuľka 3. Lokálne anestetiká 
Účinná látka Relatívna 

rozpustnosť 
v tukoch 

Relatívna 
účinnosť 

pKa Nástup 
účinku (min) 

Väzba na 
plazmatické 
proteíny (%) 

Trvanie 
účinku (min) 

Maximálna 
odporúčaná 
dávka (mg/kg) 
psy/mačky 

Nízka účinnosť, 
krátkodobé 

       

Prokaín 0,5-1%* 1 1 8,9 Pomalý 6 60-90 12/6 
Chlórprokaín 2-
3%* 

1 1 9,1 Rýchly 7 30-60 12/6 

Stredná účinnosť 
a trvanie účinku 

       

Mepivakaín 1,5% 2 2 7,6 Rýchly (3-10) 75 120-240 4,5/3 
Prilokaín 1 2 7,7 Rýchly (1-4) 55 120-240 8/4 
Lidokaín 1-2% 3,6 2 7,7 Rýchly (5-10) 65 90-200 8/6 
Artikaín 52 4 7,8 Rýchly (2-5) 65 30-45 7/3 
Vysoká účinnosť, 
dlhodobé 

       

Tetrakaín 0,1-
0,5%* 

80 8 8,6 Pomalý (20-
60) 

80 180-600 3/1 

Bupivakaín 0,25-
0,75% 

30 8 8,1 Stredný (10-
20) 

95 180-600 2/1,5 

Levobupivakaín 
0,125-0,75% 

30 8 8,1 Stredný (10-
15) 

96 180-600 2/neznáma 

Etidokaín 0,5-1,5% 140 6 7,7 Rýchly 95 180-600 8/4 
Ropivakaín 0,75% 14 4 8,1 Stredný (15-

20) 
94 90-360 3/1,5 

*Esterové lokálne anestetiká 

 
16. PRÍSTROJE A APLIKAČNÉ METÓDY ANALGETÍK 
Spôsob akým sa liek dostane do organizmu môže mať signifikantný vplyv na jeho účinnosť. Na minimalizáciu toxicity 
a zlepšenie účinku sú podstatné systémy na aplikáciu liekov (DDS – drug delivery systems). 
 
Metódy 
Systémy s postupným uvoľňovaním zahŕňajú akýkoľvek DDS, ktorý uvoľňuje liek postupne počas dlhšieho časového 
obdobia (dni). Takéto systémy poskytujú „bezdotykovú“ analgéziu, minimalizujú systémové vedľajšie účinky 
a akumuláciu liekov, znižujú fluktuácie plazmatických koncentrácií liekov a nemusia si vyžadovať infúzne zariadenia. 
 
Bolo dokázané, že nový, dlhodobo pôsobiaci, transdermálny fentanylový roztok poskytuje u psov podstupujúcich 
chirurgický zákrok podobnú pooperačnú analgéziu ako buprenorfín. U psov bola popísaná aj populačná 
farmakokinetika a bezpečnosť tohto prípravku. Transdermálne náplasti (fentanyl, lidokaín a buprenorfín) sú 
adhezívne náplasti, ktoré po nalepení na kožu aplikujú špecifickú dávku lieku cez kožu do plazmy. Náplasť 
zabezpečuje kontrolované uvoľňovanie lieku z jeho zásobníka cez poréznu membránu. V dôsledku individuálnych 
odchýlok vo farmakokinetike je analgetický účinok fentanylových náplastí u mačiek vysoko variabilný. U psov 
podstupujúcich ortopedický chirurgický zákrok sa zdá, že tento liek poskytuje, so súčasnou aplikáciou NSAID, 
adekvátnu pooperačnú analgéziu. Fentanylové náplasti majú dlhý nástup účinku, aplikovať by sa mali minimálne 12h 
(mačky) až 24h (psy) pred nutnosťou analgézie. Počas nástupu účinku je potrebné aplikovať iné analgetiká. 
 
Infúzie konštantou rýchlosťou: kontinuálna aplikácia stanovenej dávky pomocou elektronického aplikačného 
zariadenia, aby sa zabezpečila konštantná plazmatická koncentrácia. 
 
Infúzia s kontrolou cieľovej koncentrácie: aplikačným zariadením je na základe komplexným algoritmov nastavená 
taká rýchlosť aplikácie, aby sa zabezpečila špecifická plazmatická (miesto účinku) koncentrácia a tým pádom aj želaný 
účinok. 
 
 
 



Prístroje 
Infúzne zariadenia: volumetrické infúzne pumpy pracujú s rôznymi aplikačnými systémami (peristaltické, piestové, 
kyvadlové). Dokážu aplikovať veľké objemy, ale s nižšou presnosťou (±10%). Injektory využívajú krokový motor so 
skrutkou, vhodné sú na presnú (±5%) aplikáciu účinnejších a koncentrovaných analgetík. Kalkulačka prístroja 
umožňuje zadať telesnú hmotnosť, koncentráciu lieku a rýchlosť aplikácie. 
 
Ranové infúzne katétre: Flexibilné, vnútorné katétre, ktoré sa zavádzajú ku alebo do chirurgických rán 
a intermitentne aplikujú lokálne anestetikum (bolo dokázané, že kontinuálna infúzia nezabezpečí rovnomernú 
distribúciu). 
 
Elektrické vyhľadávače nervov (ENL – electric nerve locators): tieto zariadenia možno využiť na uľahčenie nervovej 
blokády brachiálneho plexu, tibiálneho a femorálneho nervu a epidurálnej anestézie (ale aj iných nervových blokád). 
Klinické využitie ENL uľahčuje umiestnenie ihly a môže skrátiť nástup účinku, predĺžiť jeho trvanie a znížiť riziko 
poranenia nervov. Skladajú sa z generátora konštantného prúdu (krátkodobého a nízkej frekvencie), ktorý je 
napojený na izolovanú ihlu a z elektródy priloženej na kožu. Ihla sa posúva k nervu až kým nedôjde k žiadanej 
motorickej reakcii. Objem injikovaného anestetika sa pohybuje v rozmedzí 0,05-0,3ml/kg. Po aplikácii roztoku sa nerv 
mechanicky dislokuje a vymizne motorická reakcia. 
 
Epidurálne katétre: katetrizácia sa zvyčajne robí pomocou komerčných setov (veľkosti 19, 20 a 24G), ktoré obsahujú 
katéter a epidurálnu ihlu typu Tuohy, ktorá má zaoblenú skosenú časť, čím uľahčuje nasmerovanie navlečeného 
katétra do epidurálneho priestoru. Tieto katétre sa obvykle zavádzajú cez lumbosakrálne medzistavcové priestory 
a umožňujú intermitentnú alebo kontinuálnu aplikáciu analgetík pri predĺžených pooperačných obdobiach alebo 
u zvierat s intenzívnou bolesťou. Najčastejšími komplikáciami u tejto metódy sú uvoľnenie, zalomenie 
a kontaminácia katétra. 
 
17. DOPLŇUJÚCE LIEKY 
Do protokolov manažmentu bolesti môžeme zaradiť aj niekoľko liekov, ktoré nezapadajú do žiadnej z hlavných 
tradičných tried analgetík. Patrí sem ketamín (v subanestetických dávkach), amantadín, gabapentín, imipramín 
a amitriptylín. Tieto lieky nepovažujeme za „nezávislé“ analgetiká, najčastejšie sa používajú spolu s opioidmi, NSAID, 
lokálnymi anestetikami a alfa2 adrenergnými agonistami. Ketamín sa na krátkodobé použitie aplikuje intravenózne, 
na dlhodobé používanie sa perorálne aplikujú amantadín, gabapentín, imipramín a amitryptilín. Keďže získavame 
viacej vedeckých a klinických informácií, zdá sa, že tieto lieky môžu mať dôležitú úlohu v terapii chronickej 
(maladaptívnej) bolesti. 
 
Ketamín 
Mechanizmus účinku: viazaním sa na NMDA receptory môže ketamín modifikovať centrálnu senzitizáciu a uplatniť 
antihyperalgetický účinok. Ketamín môže pôsobiť aj na opioidných, monoaminergných a muskarínových receptoroch 
a napäťovo citlivých vápnikových kanáloch. 
 
Indikácie: ako súčasť plánovanej multimodálnej perioperačnej analgézie pri rozsiahlych chirurgických zákrokoch, 
u traumatických pacientov, alebo ako súčasť desenzitizačnej terapie u pacientov s chronickou bolesťou. V prípade 
chirurgického zákroku by terapia mala začať pred zákrokom a pokračovať do 24 hodín po zákroku. Ketamín sa 
aplikuje ako doplnok k iným analgetikám ako sú opioidy a NSAID. Po chirurgických zákrokoch na mäkkých tkanivách 
a väčších ortopedických zákrokoch boli zaznamenané priaznivé účinky vrátane zlepšenia apetítu a nižšieho skóre 
bolesti. U traumatických pacientov by mala terapia začať čo najskôr po triáži. 
 
Odporúčané dávkovanie: psy, bolus (úvodná dávka): 0,5-1mg/kg IV, nasleduje konštantná infúzia (CRI – constant rate 
infusion) rýchlosťou 0,12-0,6mg/kg/h, vyššia rýchlosť sa aplikuje počas zákroku, následne sa po zákroku znižuje. 
U veľmi bolestivých stavov môže byť potrebná dávka >2mg/kg. Mačky, bolus (úvodná dávka): 0,5mg/kg IV, nasleduje 
konštantná infúzia rýchlosťou 0,3-1,2mg/kg/h. Niektoré mačky budú pri týchto dávkach sedované. 
 
Amantadín 
Mechanizmus účinku: inhibícia NMDA reakcií. Môže spôsobiť trvalé uzavretie NMDA receptorov. 
 
Indikácie: psy s osteoartritickou bolesťou nereagujúcou na NSAID terapiu. Amantadín môže prospieť aj iným 
pacientom s dlhotrvajúcimi bolestivými syndrómami s neuropatickou zložkou. 
 



Odporúčané dávkovanie: psy: 3-5mg/kg perorálne, raz denne. U mačiek sú k dispozícii farmakokinetické údaje, nie sú 
však publikované žiadne klinické údaje o jeho použití ako adjuvantného analgetika, odporúčajú sa však dávky 
rovnaké ako u psov. Amantadín sa vylučuje obličkami, čo je potrebné vziať do úvahy u pacientov so zníženou 
funkciou obličiek. Vysoké dávky (40mg/kg a vyššie) spôsobujú záchvaty. 
 
Gabapentín 
Mechanizmus účinku: nie je zatiaľ úplne známy. Gabapentín môže modifikovať bolesť zmenou prenosu na 
podjednotkách alfa(δ) vápnikových kanálov, supresiou glutamátu a substancie P a modifikáciou GABA receptorov 
v hornom rohu miechy. Gabapentín aktivuje descendentnú inhibičnú dráhu vyvolaním uvoľnenia norepinefrínu 
s následnou indukciou analgézie stimuláciou spinálnych alfa2 adrenergných receptorov. 
 
Indikácie: ako protizáchvatový liek sa gabapentin používal perioperačne u laboratórnych zvierat s indukovaným 
poškodením nervov a ako súčasť multimodálneho terapeutického protokolu u ľudí s dlhotrvajúcou bolesťou 
s neuropatickou zložkou. K dispozícii je iba veľmi málo štúdií posudzujúcich analgetický efekt u psov s akútnou 
chirurgickou bolesťou a použitie u mačiek s bolesťou, ktorá súvisí s rozsiahlou traumou nereagujúcou na tradičnú 
analgetickú terapiu. Humánne štúdie a štúdie na laboratórnych zvieratách spolu s ojedinelými veterinárnymi údajmi 
podporujú uskutočnenie ďalších štúdií u psov a mačiek, ktoré by posudzovali profylaktické využitie proti a terapiu 
dlhotrvajúcej bolesti so známou alebo potenciálnou neuropatickou zložkou (napr. diabetická neuropatia, poranenia 
panvy, amputácia, ochorenie medzistavcovej platničky (IVDD – intervertebral disc disease)). 
 
Odporúčané dávkovanie: začiatočná dávka u psov 10mg/kg PO á 8-12h, u mačiek 5mg/kg á 12h, následne sa zvyšuje 
alebo znižuje na základe terapeutickej odozvy. Terapia je zvyčajne potrebná niekoľko týždňov, odporúča sa postupné 
vysadzovanie. Nežiaducimi účinkami sú sedácia a ataxia. 
 
Imipramín a amitryptilín 
Mechanizmus účinku: tricyklické antidepresíva (TCA) blokujú absorpciu katecholamínov, čím zlepšujú adrenergný 
prenos. Amitryptilín má aj vlastnosti antagonistu NMDA receptorov a v porovnaní s imipramínom nižší potenciál 
sérotonínovej toxicity. 
 
Indikácie: TCA môžu byť efektívnymi doplnkovými analgetikami u rôznych neuropatických problémoch a v kombinácii 
s modifikáciou prostredia sa môžu používať v terapii mačiek so zápalovým ochorením čreva a ochorením dolných 
močových ciest (FLUTD – feline lower urinary tract disease). Úspech môže mať aj prídavok imipramínu alebo 
amitryptilínu v manažmente chronickej bolesti nereagujúcej na terapiu. 
 
Odporúčané dávkovanie: amitriptylín, psy: 1-2mg/kg PO á 12-24h; mačky: 2,5-12,5mg/mačka PO á 24h. Imipramín, 
psy: 0,5-1mg/kg PO á 8h; mačky 2,5-5mg/mačka á 12h. Veľa produktov nie je chutných, pri ich aplikácii je potrebná 
kreativita. Klinické zlepšenie možno pozorovať do 48h po pridaní amitryptilínu k ostatným analgetikám, alebo 
v kombinácii s kortikosteroidmi pri zápalovom ochorení čreva mačiek. Postupom času klinické zlepšenie progreduje. 
Popisuje sa, že tieto lieky dosiahnu maximálny účinok po 2-4 týždňoch od nasadenia. Modifikácia prostredia je však 
nevyhnutnou súčasťou terapie. 
 
Duloxetín 
Mechanizmus účinku: zmes inhibítora opätovnej absorpcie sérotonínu (SRI) a inhibítora opätovnej absorpcie 
noradrenalínu (norepinefrínu, NRI). 
 
Indikácie: u ľudí je duloxetín, zmes SRI a NRI, registrovaný na terapiu diabetickej neuropatie, dokázaná bola aj 
analgetická aktivita pri modeloch neuropatickej a zápalovej bolesti. Podľa niektorých štúdií by rovnomerné zmesi 
mohli byť prospešné v terapii neuropatickej bolesti, zatiaľ čo  zmesi s väčšou afinitou k inhibícii opätovnej absorpcie 
noradrenalínu (norepinefrínu) by mohli byť prospešné v terapii viscerálnej bolesti. Keďže tieto preparáty získavajú 
väčšiu popularitu v terapii neuropatickej bolesti u ľudí, budú sa pravdepodobne viacej používať aj u zvierat, pri 
extrapolácii z humánnej medicíny však treba dávať pozor, potrebné sú druhovo špecifické štúdie. 
 
Niektoré analgetiká (niektorí čistí mu agonisti) alebo adjuvantné analgetiká so SRI schopnosťou (napr. tramadol, 
imipramín, duloxetín), môžu, ak sa skombinujú, indukovať sérotonínovú toxicitu. Väčšie riziko je u pacientov, ktorí 
dostávajú selektívne SRI (napr. fluoxetín [Reconcile, Prozac], TCA, inhibítory monoamín oxidázy (napr. selegilín [L-
Deprenyl, Anipryl]), ktoré sa psom predpisujú kvôli úzkosti. Pre sérotonínový syndróm je charakteristická 
neuromuskulárna hyperaktivita, horúčka, tachykardia, tachypnoe a agitácia. 



PLT (Prednoleukotropín) 
PLT je zmes dvoch liekov: NSAID cinkofénu a kortikosteroidu prednizolónu. V Spojenom kráľovstve je registrovaný na 
terapiu osteoartritídy u psov. 
 
18. NEANALGETICKÉ LIEKY V MANAŽMENTE BOLESTIVÉHO PACIENTA 
Glukokortikosteroidy (GC) 
GC sú jedny z najhoršie používaných liekov vo veterinárnej medicíne. Neexistujú takmer žiadne dôkazy, ktoré 
podporujú ich klinickú aplikáciu ako analgetika. Tieto lieky sú užitočné na terapiu hypoadrenokorticizmu, alergických 
a autoimunitných porúch a špecifických zápalových stavov. Analgéziu spôsobuje vyriešenie týchto ochorení. 
Z dôvodu zvýšeného výskytu nežiaducich účinkov je kombinácia GC a NSAID zakázaná. 
 
Inhalačné anestetiká 
U zvierat sa používajú na celkovú anestéziu. Majú priaznivé farmakokinetické vlastnosti s predvídateľným a rýchlym 
prispôsobením hĺbky anestézie. Najčastejšími sú halotan, izoflurán a sevoflurán, žiadny z nich nemá analgetické 
účinky. 
 
Maropitant 
Maropitant je antagonista neurokinín-1 receptoru (NK-1), používaný na terapiu a prevenciu emézy u psov blokádou 
NK-1 receptorov v chemoreceptorovej spúšťacej zóne v CNS. NK-1 receptor a jeho ligand, substancia P, sú uložené 
v senzorických aferentných vláknach miechy zapojených do nocicepcie. Vezikuly substancie P sú prítomné 
v ascendentných projekciách miechy do oblastí mozgu spracovávajúcich nocicepciu. Štúdie na myšiach a králikoch 
ukázali, že antagonisti NK-1 receptorov konzistentne navodzujú analgéziu pri viscerálnych bolestivých stimuloch. 
Maropitant môže u psov po IV aplikácii znížiť potrebu inhalačných anestetík. V tomto momente nie je k dispozícii 
jasný dôkaz, ktorý by podporoval využitie maropitantu ako analgetika v klinickej praxi. 
 
Acepromazín (ACP) 
ACP je jedným z najpoužívanejších trankvilizérov vo veterinárnej medicíne. Nemá analgetické vlastnosti. Aplikácia 
ACP znižuje potrebu injekčných a inhalačných anestetík, znižuje však tlak krvi, srdcový výdaj a objem kontrakcie. 
Využíva sa najmä perioperačne (neuroleptanalgézia), môže spôsobiť hypotermiu. 
 
19. REHABILITÁCIA 
Rehabilitácia je objektívne posúdenie, diagnostika a terapia muskuloskeletálnych a neurologických problémov, 
vrátane (nielen) akútnej, subakútnej a chronickej bolesti tkanív vrátane intraartikulárnych, kapsulárnych, 
ligamentóznych a svalových tkanív a tkanív centrálneho a periférneho nervového tkaniva. Rehabilitačné posúdenie 
využíva na zostavenie zoznamu problémov a vytvorenie cielených terapeutických intervencií dôkladné posúdenie 
postoja, chôdze, funkcie, sily, extenzibility svalov, pasívneho rozsahu pohybu a manipuláciu kĺbov. 
 
Terapia bolesti môže zahŕňať fyzikálne prostriedky, manuálnu terapiu a terapeutické cvičenie. Výber terapeutických 
intervencií by mal byť založený na liečebnej odozve cieľového tkaniva a chronicite poranenia, ktoré určujú 
frekvenciu, intenzitu a dĺžku trvania terapie. Kontrola odozvy na terapiu by mala prebiehať pri každej terapeutickej 
procedúre. Celkovo sa najlepšia efektivita pozoruje pri cvičení a chladiacich prostriedkoch. 
 
Terapeutické cvičenie 
Cvičenie zlepšuje cirkuláciu krvi a lymfy, zlepšuje podporu kostry a chrbtice mäkkými tkanivami a zlepšuje flexibilitu 
šliach a väzov. V akútnej fáze poranenia možno všeobecne využiť jednoduché cvičenia, ako je statické zaťažovanie, 
s postupným zvyšovaním náročnosti pri postupnom hojení tkaniva a zvyšovaní jeho sily. U ľudí bolo dokázané, že 
cvičenie poskytuje výraznú úľavu od bolesti, s analgetickým účinkom rovnako veľkým, alebo dokonca väčším ako pri 
použití NSAID spolu s posilňovaním a aeróbnym cvičením. 
 
Fyzikálne prostriedky 
Fyzikálne prostriedky možno využiť na utlmenie bolesti, podporu hojenia mäkkých tkanív, zlepšenie extenzibility 
a sily svalov. Fyzikálne prostriedky, ktoré boli študované u ľudí a zvierat sú nasledujúce (nielen). 
 
Termoterapia (teplo): aplikácia tepla na tkanivá zlepšuje distenzibilitu a cirkuláciu krvi, čím sa uľahčuje hojenie. Teplo 
aktivuje nociceptory senzitívne na teplo, v skorých štádiách ochorenia môže byť pronociceptívne. Po odznení 
zápalového stavu, kedy dominujú reštrikcie svalov a fascií, však môže mať analgetický účinok. 
 



Kryoterapia: chladiace techniky sú lacné, ľahko dostupné, k dispozícii je veľa dôkazov o ich analgetickom efekte 
a v prípade akútneho poranenia môžu výrazne znížiť rozsah poškodenia. Medzi mechanizmy týchto účinkov patrí 
zníženie krvácania a opuchu kvôli lokálnej vazokonstrikcii, utlmenie bolesti lokálnymi účinkami a zníženie prahu 
citlivosti descendentných inhibičných mechanizmov. 
 
Laser: ukázalo sa, že nízkoenergetická laserová terapia (660nm, 9J/cm2) redukuje ukazovatele neuropatickej bolesti 
a zlepšuje funkčnosť u hlodavcov s neuropatiou po zaseknutí periférnych nervov. 
 
Elektrická stimulácia: transkutánna elektrická stimulácia nervov (TENS – transcutaneus electrical nerve stimulation) 
navodzuje analgéziu zhruba u polovice humánnych pacientov so stredne intenzívnou bolesťou. 
 
Fonoforéza: aplikácia pulzného terapeutického ultrazvuku na perkutánnu absorpciu lidokaínu zlepšuje v porovnaní 
s kontinuálnym ultrazvukom jeho analgetický efekt. 
 
Pulzná elektromagnetická terapia: aplikácia netermálnej, neinvazívnej elektromagnetickej terapie môže u ľudí 
s osteoartritídou kolena utlmiť bolesť. 
 
Terapia šokovými vlnami: deformácia tkanív zvukovými vlnami vysokej intenzity vedie u ľudí s bolesťou spodnej časti 
chrbta ku kaskáde prospešných účinkov ako je neovaskularizácia, zvrátenie chronického zápalu a stimulácia kolagénu 
a analgézie. 
 
Manuálne techniky 
Aplikácia manuálnych techník môže v tkanivách mechanicky a fyziologicky tlmiť bolesť, zlepšiť cirkuláciu, redukovať 
opuch, zvýšiť extenzibilitu mäkkých tkanív a normalizovať mobilitu kĺbov. 
 
Mobilizácia kĺbov: u ľudí a potkanov zvyšuje manuálna aplikácia sily na zapálené aj nezapálené kĺby prah mechanickej 
nocicepcie. 
 
Tlak na spúšťacie body: manuálna terapia spúšťacích bodov môže mať priaznivé účinky, u zdravých ľudí však 
mechanická stimulácia spúšťacích bodov indukovala centrálnu senzitizáciu a antagonizovala svalovú aktivitu. 
Manuálna terapia spúšťacích bodov by mala byť iba doplnkom k iným spôsobom terapie bolesti. 
 
Masáž: pozri kapitolu 23 
 
20. DIÉTA A DOPLNKY VÝŽIVY 
Dietetické faktory a doplnky výživy s prospešnými účinkami proti bolesti sú sčasti založené na zásadách komisie 
WSAVA pre posúdenie výživy (pozri referencie a odporúčaná literatúra). Doplnky výživy však na svoje uvedenie na 
trh nepotrebujú potvrdenie o bezpečnosti, efektivite a kontrole kvality. Aby ste sa vyhli toxicite či slabému účinku, 
musíte starostlivo vyberať typ, dávku a preparát. 
 
Optimálna telesná kondícia (4-5/9) 
Bolesť spôsobenú osteoartritídou a inými ortopedickými ochoreniami môže u psov a mačiek, ktoré majú čo i len 
miernu nadváhu, znížiť aj schudnutie. Toto je jedna z príčin, prečo je posúdenie výživy významnou zložkou vyšetrenia 
každého zvieraťa, najmä zvierat s bolesťou. V prípade identifikácie bolesti je na určenie príčiny nadváhy nutné 
dôkladnejšie posúdenie výživy. Na základe získanej informácie môžete na dosiahnutie optimálnej telesnej kondície 
vytvoriť pre dané zviera špecifický plán. 
 
Optimálna výživa (najmä u mladých, rastúcich zvierat) 
Rýchly rast môže zvýšiť riziko vývojových ortopedických ochorení, a to najmä u veľkých a gigantických plemien psov. 
Tieto ochorenia ovplyvňujú nielen mladé zvieratá, ale neskôr môžu prispievať aj k rozvoju osteoartritídy. Nutrične 
nevyvážené kŕmenie má nepriaznivý vplyv najmä počas rastu, preto sa pri nutričnej anamnéze treba pýtať najmä na 
toto kritické obdobie. Psy a mačky by mali byť kŕmené krmivom, ktoré zabezpečí potreby rastu minimálne do 1 roka 
veku (do 18 mesiacov u gigantických plemien). 
 
Doplnky výživy s potenciálne priaznivým účinkom v manažmente bolesti 
Omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny: 



• Omega-3 mastné kyseliny, kyseliny eikozapentaénová (EPA) a dokozahexaénová (DHA) majú protizápalové 
účinky, ktoré môžu tlmiť zápal a bolesť pri osteoartritíde. 

• Indikácie – adjuvantná terapia chronickej bolesti. Štúdie na psoch a mačkách naznačujú mierny pozitívny účinok 
EPA a DHA na osteoartritickú bolesť. U niektorých zvierat môžu vysoké dávky omega-3 mastných kyselín 
ovplyvniť funkciu trombocytov a spôsobiť gastrointestinálne nežiaduce účinky. 

• Optimálna dávka nebola stanovená, dietetické štúdie omega-3 mastných kyselín v dávke 0,41g/100kcal EPA 
a 0,34g/100kcal DHA (približne 170mg/kg EPA a 140mg/kg DHA u psov) však ukazujú benefit. Komerčné 
veterinárne diéty určené pre psov s osteoartritídou sú všetky obohatené o omega-3 mastné kyseliny, množstvo 
je však rozdielne. Omega-3 mastné kyseliny (t. j. EPA+DHA) možno pridávať aj ako doplnok výživy. 

• Zvažuje sa najmä celková dávka EPA+DHA, pomer omega-3 k omega-6 mastným kyselinám nie až tak dôležitý. 

• Existujú aj iné omega-3 mastné kyseliny (napr. rastlinné omega-3 mastné kyseliny, kyselina alfalinolénová), ktoré 
nemajú rovnaké účinky ako EPA a DHA. Preto je dôležitejšie posúdiť celkovú dávku EPA a DHA, nie celkovú dávku 
omega-3 mastných kyselín. 

 
Glukózamín a chondroitín 

• Glukózamín a chondroitín môžu mať svojim protizápalovým účinkom pozitívny efekt pri osteoartritíde. Nie je 
dôkaz o „chondroprotektívnom účinku“. 

• Indikácie – adjuvantná terapia chronickej bolesti. Štúdie glukózamínu a chondroitínu si navzájom odporovali čo 
sa týka priaznivých účinkov na bolesť, účinok je prinajlepšom malý až mierny. Glukózamín je amino cukor a aj keď 
u zdravých psov a mačiek nepreukázali štúdie žiadny negatívny vplyv na reguláciu glukózy, neboli uskutočnené 
štúdie o používaní glukózamínu u diabetikov. 

• Optimálna dávka nebola stanovená. 
 
Slávka zelenoústa (Perna canaliculus) 

• Slávka zelenoústa obsahuje omega-3 mastné kyseliny (EPA, DHA a eikozatetraénovú kyselinu [ETA]), chondroitín, 
glutamín, zinok, meď, mangán a vitamíny C a E. Aj keď presný mechanizmus nie je známy, zdá sa že slávky 
zelenoúste majú protizápalový účinok. 

• Indikácie – adjuvantná terapia chronickej bolesti. Študované boli oba spôsoby, aj doplnok výživy aj zložka 
kŕmenia. Nie všetky štúdie mali pozitívne výsledky, môže to však súvisieť s problémami v dizajne štúdií. 

• Vedľajšie účinky sú nepravdepodobné. 

• Optimálna dávka je neznáma. Štúdia, v ktorej bolo podávaných 11mg/kg telesnej hmotnosti na deň, neukázala 
žiadny podstatný účinok, zatiaľ čo štúdie, v ktorých bolo podávaných 17-75mg/kg/deň ukázali pozitívne výsledky. 
Niektoré veterinárne a voľne dostupné diéty obsahujú doplnok slávok zelenoústych. 

 
U iných doplnkov výživy (kyselina hydroxycitrónová, extrakt z kurkumy (P54FP), beta-1,3/1,6 glukány, želatínový 
hydrolyzát, nedenaturovaný kolagén typu II, špeciálny koncentrát mliečnej bielkoviny) je sila dôkazov o ich 
priaznivých účinkoch na bolesť a lokomóciu nízka. Nezmydliteľné lipidy avokáda a sóje sú olejovité zlúčeniny, ktoré 
boli u psov, ľudí a koní skúmané ako liečivá tlmiace ochorenia. Tieto doplnky sú štandardizované v pomere 1/3 
avokáda a 2/3 sóje. V preklinických štúdiách bola identifikovaná inhibícia IL-1β a stimulácia syntézy kolagénu 
chondrocytmi. Podľa veľmi obmedzených klinických údajov u koní a psov sa zdá, že majú na ochorenie modifikačný 
efekt, podpora analgézie však nie až taká zjavná. 
 
21. OŠETROVATEĽSKÁ A PODPORNÁ TERAPIA 
Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť (oddaná, láskyplná starostlivosť) by u malých zvierat mala byť doplnkom 
v manažmente bolesti a stresu. Je dôležité vytvoriť prostredie, v ktorom je zviera emočne a telesne komfortné. 
 
Kompletne vyšetrite zviera – nielen bolestivú časť. Často objavíte aj iné bolestivé oblasti. Stres a úzkosť môže bolesť 
zintenzívniť. Všetky nasledujúce úkony môžu tlmiť stres a úzkosť: sedenie so zvieraťom, tlmenie svetiel, tlmenie 
hluku, oddelenie psov a mačiek. Prostredie môže ovplyvniť bolesť. 
 
Ošetrovateľské metódy 
Masáž: Ak sú pacienti zvyknutí na blízkosť ľudí, môže telesne aj psychicky pacienta utíšiť jemný tlak, kompresia 
a kolísanie. 
 
Aplikácia tepla alebo chladu: studené obklady aplikované pri akútnom poranení môžu redukovať opuch a zabezpečiť 
analgéziu. Aby bol efektívny, musí studený obklad pôsobiť 15-20 minút. Teplý obklad je vo všeobecnosti komfortnejší 



po odznení akútnej fázy, môže však prispievať k relaxácii tkaniva a pôsobiť ako prekurzor masáže alebo strečingu. 
Teplý obklad by ma pôsobiť aspoň 10-15 minút. 
 
Manipulácia s pacientom: Pri manipulácii a premiestňovaní pacienta sa vyhýbajte bolestivej oblasti (oblasť 
chirurgie/poranenia, kĺby s osteoartritídou a pod.), a to aj v prípade, keď je zviera v anestézii alebo sedácii, pretože 
nový bolestivý podnet môže spustiť novú kaskádu bolesti. Pred transportom pacienta by sa mali poranenia dlhých 
kostí vždy imobilizovať kastom alebo dlahou. 
 
Uloženie a polohovanie: Mäkký, vypodložený povrch, na ktorom môže zviera odpočívať, pomáha predchádzať ďalšej 
bolesti. Dlhodobejšie ležanie na tvrdom alebo studenom povrchu je veľmi nepohodlné, predisponuje k úzkosti, 
zintenzívňuje pocit bolesti a zvyšuje riziko dekubitov. Zrolované deky alebo vankúše umožnia pacientovi zaujať 
najpohodlnejšiu možnú polohu. Pacientovi môžeme navyše aj pomôcť zaujať polohu, ktorá podporuje eleváciu 
postihnutých končatín, čím sa redukuje edém alebo napomáha ventilácii. 
 
Zmena polohy: Otočenie pacienta (cez brucho) každé 4 hodiny predchádza stuhnutiu svalov, dekubitom, atelektáze 
pľúc a umožňuje posúdenie bolesti a v prípade potreby prispôsobenie analgézie. 
 
22. AKUPUNKTÚRA 
Čo to je? 
Akupunktúra predstavuje umiestnenie tenkých ihiel na presne určené miesta tela, ktoré sú bohaté na 
neurovaskulárne alebo svalové štruktúry, čím sa zabezpečí stimulácia endogénnej reakcie orientovanej na analgéziu, 
hojenie a moduláciu imunity. Akupresúra je aplikácia tlaku na rovnaké špecifické miesta s rovnakými indikáciami. 
 
Mechanizmus účinku 
Neuroanatomický prístup: Kvôli komplexnosti pri tvorbe a interpretácii placebo kontrolovaných štúdií v akupunktúre 
závisí praktické uplatnenie akupunktúry najmä na fyziologických údajoch, ktoré ukazujú merateľné zmeny 
v endogénnych analgetických mechanizmoch. K dispozícii sú významné dôkazy merateľných fyziologických účinkov, 
napríklad: enkefalíny, endorfíny, sérotonín, norepinefrín, puríny, glutamát, neurokinín, cannabinoid, modifikátory 
iónového kanála, zmeny transkripcie; a pomocou ďalších modifikácií v prepojených bunkách ako sú interneuróny, 
mikrogliie a astrocyty. Celkovo sa ukazuje účinok akupunktúry ako neuromodulátora. Na základe toho je možné 
vytvoriť logický a racionálny prístup využívajúci polohu bodov vychádzajúcu zo známej neuroanatómie a efektov 
meraných pomocou fMRI, chemických zmien a mikroskopických deformácií mäkkotkanivových štruktúr. Aj keď sú 
tieto body často v rovnakej polohe, je odôvodnenie ich využitia často iné ak pristupujeme k akupunktúre 
z perspektívy založenej na dôkazoch, pričom sa ukazuje, že medzi praktikmi je efektívnejšia a ľahko opakovateľná. 
 
Metafyzický prístup: Akupunktúra môže mať základ v metafyzickom systéme, v ktorom sa uplatňuje prenos 
neviditeľnej energie nazývanej chi alebo xi. Tento prístup prispieva ku klinickému poznaniu akupunktúry v terapii 
bolesti, nemožno ho však overiť vedecky, keďže chi je podľa definície nemerateľné. 
 
Indikácie 
Somatická bolesť vrátane: ochorení chrbtice, post chirurgických stavov, tráum, rán, chronickej bolesti ako je 
osteoartritída. 
 
Viscerálna bolesť: Môže byť cielená superficiálnou terapiou ako je akupunktúra vďaka prekrývaniu inervácií pozdĺž 
myotómov, dermatómov a spoločných oblastí spracovania v mieche. 
 
Bolesť myofasciálneho spúšťacieho bodu: Terapeutmi často opisovaná ako „suché zavádzanie ihiel“. 
 
Nežiaduce účinky 
Riziká akupunktúry sú veľmi nízke, patrí medzi nezámerná punkcia vitálnych štruktúr (najmä pľúc), infekcia (najmä 
ak sa nepoužívajú sterilné, jednorazové ihly) a zavedenie cudzorodého materiálu. Vedomá implantácia cudzorodého 
materiálu (ako sú zlaté koráliky alebo kúsky kovu) sa neodporúča, pretože môže pacientovi spôsobiť dlhodobú ujmu. 
 
Špecifické faktory 
Akupunktúra je komplexná metóda vyžadujúca si dodatočný tréning. Podpora je však dostupná a akupunktúra je 
navyše iba málokedy regulovaná podobným spôsobom ako lieky určené na kontrolu bolesti. 
 



Nevyhnutné sú jednorazové, sterilné ihly. Tréning akupunktúry je dostupný vo viacerých regiónoch sveta. 
Akupunktúru možno zaradiť do terapie bolesti za predpokladu znalosti anatómie a funkcie svalov a nervov. 
 
Viaceré štúdie ukázali účinnosť akupresúry u ľudí, metódy, ktorá nie je vyhradená iba pre ľudí trénovaných 
v zavádzaní ihiel. 
 
Ak sa používa správne je akupunktúra cenným doplnkom k medikamentóznemu prístupu, a vo väčšine prípadov je 
určená na využitie v multimodálnych protokoloch, nie však ako samostatná terapeutická metóda. 
 
23. MASÁŽ 
Čo to je? 
Manipulácia s mäkkými tkanivami za účelom vytvorenia zmeny v textúre, mobilite, cirkulácii krvi a lymfatickej drenáži 
a uľavenia od stresu, úzkosti a bolesti. 
 
Mechanizmus účinku 
Tlak vytvorený masážnymi pohybmi spôsobuje zmeny rôznych merateľných fyziologických ukazovateľov tkanív a na 
bunkovej úrovni spôsobených elektrochemickými reakciami v mieste masáže ako aj celkovo v organizme. 
 
Účinky na tkanivo: Deformácia kolagénu uvoľňuje obmedzenia fascií a zlepšuje regionálnu cirkuláciu krvi. Priamy tlak 
uvoľňuje myofasciálne spúšťacie body v postihnutých a kompenzačných svalových skupinách. Mäkké masážne 
techniky mobilizujú edém a lymfu. 
 
Účinky na bunky: Po vytvorení priameho mechanického tlaku sa signál prenáša z receptorov na povrchu buniek do 
štruktúr v bunke a jadre vrátane iónových kanálov, pórov jadra, jadierok, chromozómov a možno dokonca aj 
jednotlivých génov, a to nezávisle na prebiehajúcich mechanizmoch chemickej signalizácie. Navyše sa ukázalo, že 
mechanické stimuly (masáž alebo mobilizácia mäkkých tkanív) stimuluje pomocou získavania a funkcie fibroblastov 
hojenie. 
 
Účinku na homeostázu: Masáž a mobilizácia tkaniva redukuje koncentráciu stresových hormónov a zvyšuje 
koncentráciu endorfínov, sérotonínu a norepinefrínu. 
 
Indikácie 
Po dôkladnom vyšetrení myofascií a bolesti a nasadení adekvátnej terapie môže u nasledujúcich prípadov lekár 
a/alebo ošetrovateľ aplikovať masáž: 

• Stres a úzkosť: dotyk, jemné hladkanie a kompresie a hojdanie. 

• Alodýnia: jemné kompresie, ležanie na rukách. 

• Pooperačne: zameranie sa na kompenzačné svaly. 

• Gastrointestinálne ochorenie/diskomfort: masáž chrbtového svalstva. 

• Amputácia: zameranie na kompenzačné svaly, masáž kontralaterálnej končatiny. 

• Geriatrický pacient: jemná masáž stuhnutých svalov môže tlmiť bolesť sprevádzajúcu s vekom prichádzajúce 
ochorenia, dokonca aj keď stuhnutie priamo nesúvisí s príčinou hospitalizácie. 

• Vestibulárne ochorenie: zameranie na krčné svaly, v prípade potreby vyšetrite a urobte masáž svalov lopatky. 

• Respiračné ochorenie (terapia závisí na úrovni stresu pacienta): môžete vykonať upokojujúcu masáž (ležanie na 
rukách, jemné kompresie, hojdanie) alebo masírovať kompenzačné svaly. 

• Pneumónia: jemný rytmický poklep (zohnutými dlaňami striedavo poklepávať) kraniálneho a kaudálneho 
hrudného koša, masírovanie m. latissimus dorsi. 

 
Kontraindikácie 

• Zvýšená telesná teplota (>39,5°C). 

• Masáž opuchnutej končatiny po chirurgickom zákroku môže uvoľniť zrazeniny do systémového obehu. 

• Šok, otvorená alebo krvácajúca rana, akútne vyvrtnutie alebo trauma – pretrhnutý sval, vnútorné krvácanie, 
ochorenie nervového systému, akútne podráždenie nervu, gravidita, neoplázia, zápalové stavy, plesňové 
ochorenie kože, akútne štádiá vírusových ochorení, pacient neschopný reakcie (hlboko sedovaný, v anestézii, 
mentálne neschopný, strata citlivosti kvôli neurologickému poraneniu a pod.). 

• Masáž je potrebné starostlivo prispôsobovať individuálnym potrebám. Príliš intenzívna masáž môže spôsobiť 
väčšie napätie svalov a fascií a vyvolať stresovú reakciu. 



24. ZÁCHRANNÉ CHIRURGICKÉ ZÁKROKY 
V niektorých prípadoch je dobrou voľbou na utlmenie bolesti chirurgický prístup. Možno ho zvoliť ak 
medikamentózna a adjuvantná terapia, ako je akupunktúra, rehabilitácia a dietetická intervencia zlyhali, napríklad 
u intenzívneho a zneschopňujúceho degeneratívneho ochorenia kĺbov. Príklady takýchto zákrokov sú uvedené nižšie. 
Veľa pacientov podstupujúcich takýto zákrok trpí už dlho bolesťou, preto je potrebné nasadiť komplexné analgetické 
techniky, aby sa zabránilo akútnej bolesti u už senzitizovaného pacienta, čo by mohlo spôsobiť zhoršenie chronickej 
pooperačnej bolesti, ktorá by mohla zhoršiť výsledok, čo bolo jasne dokázané u ľudí. 
 
Amputácia končatiny 
Indikácie: nereponovateľná fraktúra končatiny, osteosarkóm apendikulárneho skeletu, iná neoperabilná neoplázia, 
alternatíva ku komplexnej vnútornej alebo externej fixácii fraktúry končatiny, prevencia poškodenia distálnej časti 
končatiny po avulzii brachiálneho plexu, záchranný zákrok po zlyhaní osteosyntézy. 
 
Vo väčšine prípadov je rekonvalescencia rýchla a zvieratá sa na tri končatiny adaptujú dobre. Amputácia je vhodná 
pre zvieratá, ktoré na ostatných končatinách nemajú žiadne muskuloskeletálne ochorenie a nie sú obézne alebo 
nemajú nadváhu. 
 
Úplná náhrada kĺbu (totálna endoprotéza) 
Indikácie: utlmenie bolesti postihnutého kĺbu. 
 
Tieto zákroky (úplná náhrada bedrového kĺbu, lakťa, kolena, iného kĺbu) sú technicky pokročilé a náročné, 
vyžadujúce si špecializované vybavenie. Ak sa vykonajú správne, môžu eliminovať bolesť všetkých kĺbov. 
 
Excízna artroplastika 
Indikácie: utlmenie bolesti postihnutého kĺbu.  
 
Medzi ochorenia spôsobujúce bolesť kĺbov patrí degeneratívne ochorenie kĺbu, subluxácia, luxácia a intraartikulárne 
fraktúry. Najčastejšie sa vykonáva na bedrovom kĺbe (excízia hlavy a krčka femuru). Tento zákrok je menej technicky 
náročný než úplná náhrada kĺbu a s dobrým výsledkom ju možno na utlmenie bolesti vykonať u psov (najmä malých 
a stredne veľkých) a mačiek. Na optimalizáciu výsledku je však potrebná účinná perioperačná analgézia a agresívna 
rehabilitácia. 
 
Artrodézia 
Indikácie: utlmenie bolesti postihnutého kĺbu. 
 
Artrodézia je zameraná na permanentnú elimináciu pohybov kĺbu a bolesti s tým spojenej, zákrok však zvyčajne 
spôsobuje mechanické (funkčné) krívanie. 
 
Denervácia 
Indikácia: utlmenie bolesti v prípadoch zlyhania medikamentóznej terapie, alternatíva artrodézie. 
 
Techniky senzorickej denervácie boli popísané pre bedrový kĺb (koxofemorálny kĺb) a lakeť u psov. Vo väčšine 
prípadov sa tieto techniky vykonávajú na utlmenie bolesti súvisiacej s degeneratívnym ochorením týchto kĺbov, keď 
zlyhali ostatné formy terapie ako je medikamentózna, chirurgická a adjuvantná. Za predpokladu správneho 
vykonania je motorická funkcia zvyčajne dobre zachovaná. 
 
Zákroky popísané vyššie predstavujú rozsiahle zákroky potenciálne spôsobujúce intenzívnu bolesť (akútnu 
a pretrvávajúcu), ak nie je zabezpečená adekvátna a dostatočne dlhodobá perioperačná analgézia. Odporúča sa 
multimodálny prístup so zameraním na lokálnu analgéziu. 
 

SEKCIA 3: PROTOKOLY MANAŽMENTU BOLESTI 
25. KASTRÁCIA A OVARIOHYSTEREKTÓMIA/OVARIEKTÓMIA: MAČKY 
Kastrácia a ovariohysterektómia/ovariektómia mačiek sú sprevádzané bolesťou rôznej intenzity, ktorá je ovplyvnená 
stupňom chirurgickej traumy. Z tohto dôvodu by sa mal zákrok vykonávať so starostlivým zaobchádzaním s tkanivom 
a dodržiavaním chirurgických princípov. Dôrazne sa odporúča celková anestézia a preventívna/multimodálna 
analgézia. Na perioperačný manažment je dostupných viacero možností. Protokol uvedený nižšie je jedným 
z príkladov. Pooperačná analgézia môže byť potrebná až 3 dni po zákroku. 



 
Kastrácia 
Predoperačne: 

• Neuroleptanalgézia zahŕňajúca opioid + acepromazín (0,01-0,05mg/kg) ALEBO alfa2 +/- ketamín (5-10mg/kg IM: 
vyššie dávky u ťažko manipulovateľných mačiek). 

• Indukcia anestézie: u niektorých mačiek zabezpečí opioid, alfa2 adrenergný agonista a ketamín dostatočnú 
analgéziu a anestéziu na kastráciu. 

o  Intravenózna: propofol do efektu (3-10mg/kg), ketamín (3-5mg/kg) + diazepam alebo midazolam 
(0,25mg/kg), alebo alfaxalón (3-5mg/kg). Poznámka: ak bol predoperačne aplikovaný alfa2 adrenergný 
agonista, môžu byť uvedené dávky nižšie. 

o  Intramuskulárna: alfa2 adrenergný agonista + ketamín (5-10mg/kg) alebo tiletamín/zolazepam (3-
4mg/kg). 

 
Vedenie anestézie: inhalačná anestézia alebo ketamín, propofol či alfaxalón. Poznámka: vo väčšine prípadov možno 
kastráciu vykonať bez potreby udržiavacích anestetík, mal by však byť k dispozícii plán na predĺženie anestézie v 
prípade, keď mačka začne reagovať, alebo sa vyskytnú komplikácie. Takisto by malo byť k dispozícii vybavenie na 
intubáciu. 
 
Metódy lokálnej anestézie: intratestikulárna blokáda a pred- a/alebo pooperačná infiltrácia kože lidokaínom. 
Pooperačná analgézia: NSAID. 
 
Protokol bez kontrolovaných liekov. 
Predoperačne: kombinácia NSAID a alfa2 adrenergného agonistu. 
Inak ako je uvedené vyššie. 
 
Protokol pri obmedzenej dostupnosti analgetík. 
Predoperačne: alfa2 adrenergný agonista ± NSAID. 
Indukcia a vedenie anestézie: akýkoľvek dostupný indukčný preparát, injekčný alebo inhalačný. 
Metódy lokálnej anestézie: intratestikulárna blokáda a pred- a/alebo pooperačná infiltrácia kože lidokaínom. 
Pooperačná analgézia: NSAID. 
 
Ovariohysterektómia/ovariektómia 
Predoperačne: 

• Analgézia: opioid ± ketamín (5-10mg/kg IM: vyššie uvedené dávky u ťažko manipulovateľných mačiek). 

• Sedácia: acepromazín (0,01-0,05mg/kg IM) alebo alfa2 adrenergný agonista. 

• Indukcia anestézie: 
o Intravenózna: propofol do efektu (3-10mg/kg), ketamín (3-5mg/kg) + diazepam alebo midazolam 

(0,25mg/kg), alebo alfaxalón (3-5mg/kg). Poznámka: ak bol predoperačne aplikovaný alfa2 adrenergný 
agonista, môžu byť uvedené dávky nižšie. 

o  Intramuskulárna: alfa2 adrenergný agonista + ketamín (5-10mg/kg) alebo tiletamín/zolazepam (3-
4mg/kg). 

 
Vedenie anestézie: inhalačná anestézia alebo ketamín, propofol či alfaxalón do efektu (1/3 alebo ½ iniciálnej dávky). 
Poznámka: vo väčšine prípadov možno kastráciu vykonať bez potreby udržiavacích anestetík, mal by však byť 
k dispozícii plán na predĺženie anestézie v prípade, keď mačka začne reagovať, alebo sa vyskytnú komplikácie. 
Odporúča sa mať k dispozícii venózny prístup. 
 
Metódy lokálnej anestézie: blokáda incízie a intraperitoneálna/ovariálneho väzu lidokaínom. 
Pooperačná analgézia: NSAID. 
 
Protokol bez kontrolovaných liekov. 
Predoperačne: kombinácia NSAID a alfa2 adrenergného agonistu. 
Inak ako je uvedené vyššie. 
 
Protokol pri obmedzenej dostupnosti analgetík. 
Predoperačne: alfa2 adrenergný agonista ± NSAID. 
Indukcia a udržiavanie anestézie: akýkoľvek dostupný indukčný preparát, injekčný alebo inhalačný. 



Metódy lokálnej anestézie: epidurálna alebo incízna a intraperitoneálna/ovariálneho väzu blokáda lidokaínom. 
Pooperačná analgézia: NSAID. 
 
Po väčšine chirurgických zákrokov možno analgéziu doplniť o aplikáciu nemedikamentóznych techník ako je terapia 
chladom, laserom, akupunktúra, ošetrovateľstvo, ľahké cvičenie a masáž. 
 
26. KASTRÁCIA A OVARIOHYSTEREKTÓMIA/OVARIEKTÓMIA: PSY 
Kastrácia a ovariohysterektómia/ovariektómia psov sú sprevádzané bolesťou rôznej intenzity, ktorá je ovplyvnená 
stupňom chirurgickej traumy. Dôrazne sa odporúča celková anestézia a preventívna/multimodálna analgézia. 
K dispozícii je veľa možností perioperačného manažmentu, nižšie sú uvedené nejaké príklady. Pooperačné analgézia 
môže byť potrebná až 5 dní po zákroku. Pred a pooperačne by sa mali používať rovnaké NSAID. 
 
Protokol na kastráciu 
Predoperačne: 

• Analgézia: opioid. 

• Sedácia: acepromazín a/alebo benzodiazepíny (midazolam alebo diazepam 0,25-0,4mg/kg IM; diazepam ideálne 
IV, bolestivý pri IM aplikácii); alfa2 adrenergný agonista. 

• Indukcia anestézie: 
o  Intravenózna: propofol do efektu (3-5mg/kg), ketamín (3-5mg/kg) + diazepam alebo midazolam 

(0,25mg/kg), alebo alfaxalón (1-2mg/kg). 
o  Intramuskulárna: alfa2 adrenergný agonista + ketamín (3-5mg/kg) alebo tiletamín/zolazepam (3-

4mg/kg). 
 
Vedenie anestézie: inhalačná anestézia alebo propofol, alfaxalón alebo ketamín (1/3 alebo ½ iniciálnej dávky) do 
efektu. Odporúča sa intravenózny prístup. K dispozícii by malo byť aj vybavenie na intubáciu. 
Techniky lokálnej anestézie: intratestikulárna a incízna blokáda. 
Pooperačná analgézia: NSAID. 
 
Protokol bez kontrolovaných liekov: 
Predoperačne: kombinácia NSAID a alfa2 adrenergného agonistu ± tramadol (2-5mg/kg IM). 
Inak ako je uvedené vyššie. 
 
Protokol pri obmedzenej dostupnosti analgetík. 
Predoperačne: alfa2 adrenergný agonista ± NSAID. 
Indukcia a udržiavanie anestézie: akýkoľvek dostupný injekčný alebo inhalačný preparát; odporúča sa venózny 
prístup. 
Techniky lokálnej anestézie: intratestikulárna a incízna blokáda. 
Pooperačná analgézia: NSAID. 
 
Protokol na ovariohysterektómiu/ovariektómiu 
Predoperačne: 

• Analgézia: opioid. 

• Sedácia: acepromazín a/alebo benzodiazepíny alebo alfa2 adrenergný agonista. 

• Indukcia anestézie: 
o  Intravenózna: propofol do efektu (3-5mg/kg), ketamín (3-5mg/kg) + diazepam/midazolam (0,25mg/kg) 

alebo alfaxalón (1-2mg/kg). 
o  Intramuskulárna: alfa2 adrenergný agonista + ketamín (5-7,5mg/kg) alebo tiletamín/zolazepam (3-

4mg/kg). 
 
Vedenie anestézie: inhalačná anestézia alebo propofol, alfaxalón alebo ketamín (1/3 alebo ½ iniciálnej dávky) do 
efektu. Odporúča sa intravenózny prístup. 
Techniky lokálnej anestézie: incízna a intraperitoneálna/ovariálneho väzu blokáda. 
Pooperačná analgézia: NSAID. 
 
Protokol bez kontrolovaných liekov: 
Predoperačne: kombinácia NSAID a alfa2 adrenergného agonistu ± tramadol (2-5mg/kg IM). 
Inak ako je uvedené vyššie. 



 
Protokol pri obmedzenej dostupnosti analgetík. 
Predoperačne: alfa2 adrenergný agonista ± NSAID. 
Indukcia a udržiavanie anestézie: akýkoľvek dostupný indukčný preparát; odporúča sa venózny prístup. 
Techniky lokálnej anestézie: epidurálna alebo incízna a intraperitoneálna/ovariálneho väzu blokáda. 
Pooperačná analgézia: NSAID. 
 
Po väčšine chirurgických zákrokov možno analgéziu doplniť o aplikáciu nemedikamentóznych techník ako je terapia 
chladom, laserom, akupunktúra, ošetrovateľstvo, ľahké cvičenie a masáž. 
 
27. ORTOPEDICKÝ CHIRURGICKÝ ZÁKROK 
Ortopedický chirurgický zákrok môže spôsobiť stredne intenzívnu až intenzívnu pooperačnú bolesť. Mal by sa 
vykonávať v celkovej anestézii a s agresívnou perioperačnou analgéziou. Pri všetkých zákrokoch by sa mala 
uplatňovať preventívna a multimodálna analgézia. Rovnováha medzi pred-, peri- a pooperačnou analgéziou závisí od 
závažnosti predoperačného stavu a polohe a miere chirurgickej traumy. Posúdenie bolesti by sa malo vykonávať 
často a v prípade, kedy bolesť nie je dostatočne kontrolovaná, by sa mali na zlepšenie pohodlia pacienta pridať 
alternatívne alebo prídavné analgetiká, alebo analgetické techniky. NSAID zabezpečujú excelentnú perioperačnú 
analgéziu a ak nie sú kontraindikované, mali by sa používať. Odporúča sa aplikácia registrovaného NSAID. 
Predoperačne a pooperačne by sa mal aplikovať rovnaký NSAID, to znamená, že by ste nemali lieky meniť. 
Prerušenie nervu (napr. pri amputácii končatiny), alebo manipulácia s ním môže spôsobiť intenzívnu chronickú bolesť 
(neuropatická bolesť). V takomto prípade sa ukazuje, že prídavok gabapentínu do multimodálnej analgézie môže 
u veterinárnych pacientov zohrať úlohu v prevencii neuropatickej bolesti. Zatiaľ však neboli uskutočnené vhodné 
štúdie, ktoré by to zisťovali (pozri kapitoly 17 Adjuvantná analgézia & 36 Neuropatická bolesť). 
 
Poznámka: výber opioidu, alfa2 adrenergného agonistu alebo NSAID bude závisieť na dostupnosti, personálnej 
preferencii a kontraindikáciách. Vo všetkých prípadoch sa odporúčajú techniky lokálnej anestézie ako je 
intraartikulárna, incízna blokáda, alebo blokáda špecifických nervov, ranové infúzne katétre alebo ich kombinácia. 
Tieto techniky sú povinné ak nie sú dostupné opioidy a iné kontrolované lieky. Odporúčajú sa dlhšie pôsobiace 
lokálne anestetiká ako bupivakaín alebo ropivakaín. U mačiek je kontraindikovaná systémová aplikácia lidokaínu 
kvôli jeho tlmiacim účinkom na kardiovaskulárny aparát. 
 
Protokol na ortopedický chirurgický zákrok 
Predoperačne: kombinácia opioidu a NSAID ± alfa2 adrenergný agonista ± ketamín (mačky). 
Perioperačne: bolusy a/alebo infúzie opioidov, alfa2 adrenergných agonistov, ketamínu a/alebo lidokaínu. Tieto 
nemusia byť potrebné ak bol vykonaný účinný lokálny blok. 
Bezprostredne pooperačne (24 hodín): kombinácia NSAID (ak nebol aplikovaný predoperačne) a pokračovanie v 
perioperačnej infúzii alebo bolusoch s postupným vysadzovaním. Adjuvantné analgetiká, nemedikamentózna terapia 
(najmä chladom), starostlivé vatovanie a polohovanie a jemné masáže kompenzačných oblastí (chrbát, neoperované 
končatiny). 
Neskoršie pooperačné obdobie: aplikácia opioidov (injekčne, transdermálne, orálne, cez sliznice) s titráciou do efektu 
a postupným vysadzovaním a/alebo NSAID. Ľadovanie postihnutej oblasti by malo pokračovať aspoň 3 dni a pred 
začatím strečingu a mierneho zaťažovania ho môžeme striedať s terapiou teplom (po procedúre by malo nasledovať 
ľadovanie). Až do prepustenia z pracoviska možno pridať adjuvantné analgetiká, ako lidokaínové náplasti (štúdie 
u ľudí podporujú ich používanie), nemedikamentóznu terapiu, aplikáciu lokálnych anestetík pomocou difúznych 
katétrov. 

Príklad protokolu pre psa podstupujúceho osteosyntézu femuru 
Predoperačne: NSAID (24h dávka; ideálne registrovaný pre psov), morfín 0,5mg/kg IM, acepromazín 0,05mg/kg 
IM. 
Indukcia anestézie: propofol do efektu IV. 
Vedenie anestézie: inhalačná anestézia s lumbosakrálnou epidurálnou aplikáciou bupivakaínu 0,5% (1ml/5kg 
pred zákrokom). 
Bezprostredne pooperačne (na 24h): morfín 0,3-0,5mg/kg IM (á 4-6h v závislosti na posúdení alebo podľa 
potreby), ľadovanie, rozsah pohybu a iné nemedikamentózne techniky. 
Neskoršie pooperačne: buprenorfín 0,01mg/kg IM á 6-8h až 3 dni a NSAID (rovnaký preparát ako predoperačne, 
najskôr 24h po predoperačnej dávke) á 24h až 7 dní po zákroku a pokračovanie v nemedikamentóznych 
technikách. 



 
Protokol bez kontrolovaných liekov: 
Pozri vyššie, bez opioidov. Perioperačne možno injekčne aplikovať tramadol. Ak nie sú dostupné opioidy, je kritické 
využitie lokálnych anestetických techník, najmä regionálnych blokov, perioperačných a postoperačných 
intravenóznych infúzií lidokaínu, nemedikamentóznych procedúr v kombinácii s NSAID. 
 
Protokol pri obmedzenej dostupnosti analgetík:  
Pozri vyššie, bez opioidov. Perioperačne možno využiť nemedikamentózne procedúry, ketamín, infúzie lidokaínu 
a akupunktúru. Bezprostredne pooperačne zase kombináciu nízkej dávky alfa2 adrenergných agonistov, tramadolu, 
NSAID (nie ak bol aplikovaný perioperačne), nemedikamentóznych procedúr, regionálnych blokád a kontinuálnych 
ranových blokád (ranové katétre). Kontinuálna intraartikulárna infúzia lokálneho anestetika je kontraindikovaná, 
pretože môže spôsobiť signifikantné poškodenie chrupavky a riziko ascendentnej kontaminácie vedúcej k infekcii je 
vysoké. V neskoršom pooperačnom období sa podľa potreby aplikujú NSAID – paracetamol (acetaminofén, nie 
u mačiek) alebo dypirón (metamizol), prípadne sa aplikuje amantadín a/alebo gabapentín a nemedikamentózne 
procedúry. 
 
Eutanáziu je potrebné zvážiť v prípade ak je bolesť intenzívna, nie je možné ju kontrolovať pomocou dostupných 
zdrojov a pravdepodobne bude dlhodobá. 
 
28. CHIRURGIA MÄKKÝCH TKANÍV 
Chirurgický zákrok na mäkkých tkanivách môže spôsobiť miernu, stredne intenzívnu alebo intenzívnu pooperačnú 
bolesť. Vždy keď je to možné, mali by sa využívať techniky lokálnej anestézie a preventívnej a multimodálnej 
analgézie. Rovnováha medzi pred-, peri- a pooperačnou analgéziou závisí od závažnosti predoperačného stavu 
a polohe a miere chirurgickej traumy. Ak nie je pooperačná bolesť adekvátne kontrolovaná pomocou NSAID, mali by 
sa využiť alternatívne alebo adjuvantné analgetiká alebo analgetické techniky. Rozsiahly zákrok na mäkkých 
tkanivách môže viesť k chronickej bolesti s prípadnou neuropatickou zložkou. Doteraz nebola vykonaná žiadna štúdia 
podporujúca prídavok gabapentínu do perioperačného anestetického a analgetického protokolu u zákrokov so 
signifikantným poškodením nervov. Na základe humánnych štúdií však môže mať potencionálny význam v prevencii 
neuropatickej bolesti. 
 
Poznámka: výber opioidu, alfa2 adrenergného agonistu alebo NSAID bude závisieť na dostupnosti, personálnej 
preferencii a kontraindikáciách. Vo všetkých prípadoch sa odporúčajú techniky lokálnej anestézie ako je 
intraartikulárna, incízna blokáda, alebo blokáda špecifických nervov, ranové infúzne katétre alebo ich kombinácia. 
Tieto techniky sú povinné ak nie sú dostupné opioidy a iné kontrolované lieky. 
 
Menší chirurgický zákrok na mäkkých tkanivách 
Pred- a perioperačne: kombinácia opioidu, NSAID ± alfa2 adrenergný agonista ± ketamín (mačky). Techniky lokálnej 
anestézie. 
Pooperačná analgézia: NSAID (ak nebol aplikovaný predoperačne) ± opioid a/alebo nemedikamentózne procedúry. 
 
Protokol bez kontrolovaných liečiv. 
Tak isto ako vyššie ale bez opioidu. 
 
 

Príklad protokolu pre mačku podstupujúcu osteosyntézu femuru 
Predoperačne: NSAID (24h dávka; ideálne registrovaný pre mačky), morfín 0,3mg/kg IM, medetomidín 0,01mg/kg 
IM. 
Indukcia anestézie: propofol do efektu IV. 
Vedenie anestézie: inhalačná anestézia s lumbosakrálnou epidurálnou aplikáciou bupivakaínu 0,5% (1ml/5kg 
pred zákrokom). 
Bezprostredne pooperačne (na 24h): morfín 0,3-0,5mg/kg IM (á 4-6h v závislosti na posúdení alebo podľa 
potreby), ľadovanie, rozsah pohybu a iné nemedikamentózne techniky. 
Neskoršie pooperačne: buprenorfín 0,02mg/kg IM alebo cez sliznice á 6-8h až 3 dni po zákroku a NSAID (rovnaký 
preparát ako predoperačne, najskôr 24h po predoperačnej dávke), á 24h až 7 dní po zákroku. Pozri príbalovú 
informáciu u NSAID registrovaných pre mačky. Pokračujte v nemedikamentóznych technikách. 
 



Protokol pri obmedzenej dostupnosti analgetík: 
Pred- a perioperačne: kombinácia alfa2 adrenergných agonistov, tramadolu, NSAID a techník lokálnej anestézie. 
Bezprostredne a neskoršie pooperačne (24h): NSAID (ak nebol aplikovaný predoperačne), paracetamol 
(acetaminofén, nie u mačiek) alebo dypirón (metamizol), nemedikamentózne techniky. 
 
Rozsiahly chirurgický zákrok na mäkkých tkanivách 
Predoperačne: rovnako ako u menšieho zákroku. 
Perioperačne: bolusy alebo infúzie opioidov ± alfa2 adrenergných agonistov ± ketamínu ± lidokaínu. Nemusia byť 
potrebné v prípade účinného lokálneho bloku. 
Bezprostredne a neskoršie pooperačne (24h): NSAID (ak nebol aplikovaný predoperačne), podľa potreby kontinuálne 
infúzie alebo bolusy liekov použitých perioperačne ± iné adjuvantné lieky a nemedikamentózne techniky ako je 
terapia chladom a akupunktúra. 

Protokol bez kontrolovaných liekov: 
Pozri vyššie, bez opioidov. Perioperačne možno injekčne aplikovať tramadol. Ak nie sú dostupné opioidy, je kritické 
využitie lokálnych anestetických techník, najmä regionálnych blokov, perioperačných a pooperačných 
intravenóznych infúzií lidokaínu, nemedikamentóznych procedúr v kombinácii s NSAID. 
 
Protokol pri obmedzenej dostupnosti analgetík: 
Pozri vyššie, bez opioidov. Kombinácia nízkej dávky alfa2 adrenergných agonistov, NSAID (ak nebol aplikovaný 
predoperačne), gabapentínu, paracetamolu (acetaminofén, nie u mačiek) alebo dypirónu (metamizolu), amantadínu, 
nemedikamentóznych techník, regionálnych blokád alebo kontinuálnych ranových blokád (ranové katétre). 
Neskoršie pooperačne: NSAID podľa potreby, nemedikamentózne procedúry, regionálne blokády alebo kontinuálne 
ranové blokády (ranové katétre). 
 

 
29. LOKOREGIONÁLNE TECHNIKY 
Pre všetky lokoregionálne techniky tu popísané je imperatívom zachovávanie sterilnej injekčnej techniky (oholenie 
a sterilná príprava miesta vpichu. Popísané techniky sa vykonávajú na zvierati v anestézii alebo hlbokej sedácii (s 
analgéziou, keďže sú bolestivé). Po zavedení ihly a pred aplikáciou lokálneho anestetika by ste mali skúsiť aspirovať 
krv. Ak ju aspirujete, nemali by ste aplikovať anestetikum, ale zmeniť polohu ihly. Aj keď väčšinu orientačných bodov 

Príklad protokolu pre psa podstupujúceho reparáciu perineálnej hernie 
Predoperačne: NSAID (24h dávka; ideálne registrovaný pre psy), morfín 0,5mg/kg IM a acepromazín 0,02mg/kg 
IM. 
Indukcia anestézie: ketamín 5mg/kg a diazepam 0,25mg/kg IV do efektu. 
Vedenie anestézie: inhalačná anestézia s lumbosakrálnou epidurálnou aplikáciou 0,5% bupivakaínu (1ml/5kg 
pred zákrokom). 
Bezprostredne pooperačne (24h): morfín 0,3mg/kg IM (á 4-6h v závislosti na posúdení alebo podľa potreby), 
nemedikamentózne techniky ako terapia chladom. 
Neskoršie pooperačne: NSAID (rovnaký preparát ako predoperačne, najskôr 24h po predoperačnej dávke) á 24h 
a buprenorfín 0,01mg/kg IM á 8h až 3 dni pooperačne. 

Príklad protokolu pre mačku podstupujúcu excíziu postinjekčného sarkómu 
Predoperačne: NSAID (24h, ideálne registrovaný pre mačky), morfín 0,2mg/kg IM, ketamín 5mg/kg a midazolam 
0,25mg/kg IM. 
Indukcia anestézie: propofol do efektu IV. 
Vedenie anestézie: inhalačná anestézia s konštantnou infúziou fentanylu 10µg/kg/h po úvodnej dávke 2µg/kg 
a ketamínu 0,6mg/kg/h. Infiltračná anestézia lokálnymi anestetikami. 
Bezprostredne pooperačne (24h): konštantná infúzia fentanylu 1-3µg/kg/h a ketamínu 0,12mg/kg/h. Terapia 
chladom ± akupunktúra. Ranový katéter s aplikáciou 0,5% bupivakaínu (do 2mg/kg). 
Neskoršie pooperačne: NSAID (rovnaký ako predoperačne, najskôr 24h po predoperačnej dávke) a buprenorfín 
0,02mg/kg IM á 6-8h až 3 dni pooperačne.  

Ak nie je možné dostupnými metódami bolesť kontrolovať alebo tlmiť a prognóza je zlá zvážte eutanáziu. 



a samotných nervov dokážete palpovať, využitie neurostimulačných alebo ultrazvukových lokalizačných techník 
môže znížiť riziko nekompletných blokád a poškodenia nervových, vaskulárnych a iných štruktúr. V prípade 
dostupnosti môže použitie nervového stimulátora spôsobiť kontrakciu svalov a flexiu/extenziu, čím napomôže 
správnemu napolohovaniu ihly. Objemy tu odporúčané odrážajú kolektívnu skúsenosť autorov založenú na 
publikovaných dátach a správnej polohe ihly. Znecitlivená oblasť ihly je na piktogramoch znázornená farebne. 
 
Infiltračná anestézia 

Intratestikulárny blok 
Kde: kdekoľvek v tele, kde je dostatok dostupného 
superficiálneho alebo orgánového tkaniva na infiltráciu. 
Napríklad chirurgické pole, blok incíznej línie, extirpácie malého 
tumoru, užitočné najmä pri ovariektómiách s perioperačnou 
aplikáciou do kraniálneho okraja ovariálneho väzu (0,2-
0,3ml/strana u mačiek; 0,5-2ml/strana u psov) a u orchiektómií 
(0,2-0,3ml/strana mačka; 0,5-1ml/strana pes). 
Čím: lidokaín s alebo bez adrenalínu (epinefrínu), bupivakaín, 
mepivakaín, ropivakaín, na zväčšenie objemu možno pridať 
sterilný NaCl alebo vodu na injekcie. 
Technika: aplikácia v tvare obrátenej pyramídy alebo v tvare 
V okolo/pozdĺž incízie. Zvyčajne „naslepo“. 
Desenzitizácia: oblasť v tvare pyramídy alebo V v mieste injekcie 
alebo semenníkov alebo vaječníkov. 

S povolením Dr. Paulo VM Steagall 

 

Prstencová blokáda 
Kde: distálna časť končatiny alebo chvosta. 
Čím: lidokaín, bupivakaín, mepivakaín, ropivakaín. Na zväčšenie 
objemu možno pridať sterilný NaCl alebo vodu na injekcie. 
Nikdy adrenalín (epinefrín). 
Technika: aplikáciou v hĺbke 0,3-0,6 mm okolo končatiny na 
infiltráciu okolo citlivých nervov a vetiev bez ich individuálnej 
lokalizácie. 
Desenzitizácia: hrudná končatina: N. ulnaris, N. medianus, N. 
radialis. 

 

Intraperitoneálna anestézia 
Intraperitoneálne bloky sú vhodným doplnkom k analgézii po 
chirurgických zákrokoch v brušnej dutine a pri bolesti súvisiacej 
s intraabdominálnymi ochoreniami, najmä ak nie sú z dôvodu 
regulačných obmedzení k dispozícii opioidy. Odporúča sa 
vykonávať v celkovej anestézii aby sa predišlo lacerácii alebo 
prebodnutiu brušných orgánov a peritonitíde. 
Kde: intraperitoneálny priestor počas alebo po probatórnej 
laparotómii vrátane ovariohysterektómie alebo pri bolestivých 
vnútrobrušných stavoch (napr. pankreatitída). 
Čím: 0,5% bupivakaín (2mg/kg pes; 1mg/kg mačka). 
Ako: bupivakaín sa riedi na 2ml/kg a aplikuje sa priamo do 
intraperitoneálneho priestoru pred uzatvorením brucha u psov 
a mačiek podstupujúcich probatórnu laparotómiu. Nutná je 
aseptická technika. 
Pozor: v prípade ak sa neotvára brucho je dôležité vykonávať 
túto techniku podľa inštrukcií na www.wsava.org, keďže na 
predídenie lacerácie abdominálnych orgánov je potrebná 
príprava pacienta a anestetického roztoku, znalosť orientačných 
bodov, vhodný typ katétra a imobilizácia pacienta. 
Desenzitizácia: peritoneum, abdominálne orgány.   

 

 
 
 
 

http://www.wsava.org/


Blokády nervov končatín 
Na blokády periférnych nervov sa používajú lidokaín, bupivakaín, mepivakaín, ropivakaín v dávkach uvedených 
v tabuľke 3. Na zväčšenie objemu možno pridať sterilný NaCl alebo vodu na injekcie. Lidokaín možno použiť s alebo 
bez adrenalínu (epinefrínu) (1:200 000) ak nie je indikované inak. 
 

N. radialis 
Kde: hrudná končatina, laterálna strana lakťa. 
Objem: približne 0,1ml/kg. 
Technika: aplikácia pod palpačnou kontrolou nervu (horný 
obrázok, 10) a orientačných bodov (stredný obrázok: m. triceps 
brachii kaudodorzálne (8), m. extensor carpi radialis 
kraniodistálne (16), m. biceps brachii (12) a m. brachialis (13) 
zelená bodka), vyhnite sa v. cephalica v tesnej blízkosti miesta 
vpichu (spodný obrázok, čierna šípka); správne umiestnenie 
hrotu nervového stimulátora spôsobuje extenziu lakťa/karpu. 
Desenzitizuje – červené oblasti na obrázku 
 
Landmarks – orientačné body 
Nerve stimulator – stimulátor nervu 
Elbow/carpus extension – extenzia lakťa/karpu 
Lateral view – laterálna strana 

 

 
S povolením Dr. Isabelle Iff 

www.vas-int.com 

 
Nn. medianus, ulnaris 
Kde: hrudná končatina, mediálna strana lakťa. 
Objem: približne 0,1ml/kg. 
Technika: aplikácia pod palpačnou kontrolou nervov (horný 
obrázok (7 a 11), stredný obrázok) a orientačných bodov (horný 
obrázok: m. triceps brachii (7, 8) dorzálne, m. biceps brachii (6) 
kranioventrálne, zelená bodka). Miesta aplikácie indikujú čierne 
šípky na strednom obrázku. Vyhnite sa arteriálnym a venóznym 
štruktúram v tesnej blízkosti miest aplikácie. Správne 
umiestnenie hrotu nervového stimulátora spôsobuje flexiu 
a vnútornú rotáciu karpu (n. medianus) a flexiu prstov (n. 
ulnaris). 
Desenzitizuje: modré oblasti na obrázku. 
 
Landmarks – orientačné body 
Puncture site – miesto vpichu 
Caudal of artery – kaudálne od artérie 
Nerve stimulator – stimulátor nervu 
Flexion – flexia 
Inside rotation carpus – vnútorná rotácia karpu 
Flexion toes – flexia prstov 
Medial view – mediálna strana 

 

 
S povolením Dr. Isabelle Iff 

http://www.vas-int.com/
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Nn. femoralis, saphenus 
Kde: panvová končatina, mediálna strana stehna, proximálne 
Objem: približne 0,1ml/kg. 
Technika: zviera v laterálnej polohe s jednou končatinou na 
stole a druhou abdukovanou a odtiahnutou. Aplikácia pod 
palpačnou kontrolou trojuholníkovej oblasti aplikácie pomocou 
orientačných bodov (m. sartorius (12), m. pectineus (15) a m. 
iliopsoas (5)). Vyhnite sa femorálnej artérii a véne v tesnej 
blízkosti aplikačného miesta. Správne umiestnenie hrotu 
nervového stimulátora spôsobuje extenziu kolena. 
Desenzitizuje: červené oblasti na obrázku. 
 
Landmarks – orientačné body 
Triangle - trojuholník 

 
S povolením Dr. Isabelle Iff 

www.vas-int.com 

 
Blokády nervov prstov (RUMM) 
Kde: distálna časť hrudnej končatiny: superficiálne vetvy 
radiálnej, dorzálnej a palmárnej vetvy nn. ulnaris, 
musculocutaneus a medianus, vhodné najmä pri amputácii 
prsta. 
Objem: 0,1-0,2ml do každého aplikačného miesta. 
Technika: aplikácia pod palpačnou kontrolou nervov (žlté čiary), 
prípadne pod kontrolou ultrazvuku. Aplikačné miesta (červená, 
zelená a fialová bodka) sú laterálne a proximálne od prídavného 
karpálneho vankúšika a na dorzomediálnom okraji 
proximálneho karpu. 
Desenzitizuje: vankúšik, prsty a pazúre. 

S povolením Dr. Bob Stein 
www.vasg.org 

 
  
Intravenózna regionálna anestézia (IVRA/Bierova blokáda) 

Kde: končatiny, distálne od lakťa alebo kolena. 

Technika: končatina určená na blokádu sa oholí a miesto vpichu 
katétra asepticky pripraví (obrázok 1). 

S povolením Dr. Attillio Rocchi 
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Do distálnej časti končatiny sa zavedie intravenózny katéter 
(obrázok 2). 

 
Distálna časť končatiny sa odkrví aplikáciou tlakovej bandáže od 
spodku končatiny proximálne (obrázok 3) a naložením škrtidla, 
aby sa zabránilo prítoku krvi do končatiny. 

 
Škrtidlo sa zakladá tesne proximálne od lakťa alebo kolena 
(obrázok 4), bandáž sa následne odstráni. 

 
Cirkulujúca krv v tejto časti končatiny sa nahradí lidokaínom 
(obrázok 5). 

 
Stimulácia distálnych nervov končatiny nervovým stimulátorom 
na perkutánnu stimuláciu by nemala spôsobiť žiadne svalové 
zášklby (obrázok 6). 

 
Čím: 5-15ml u psov s alebo bez NaCl na doplnenie objemu sa aplikuje do predtým zavedeného katétra. Všímajte si 
maximálne dávky. Lidokaín bude retrográdne perfundovať a navodí blokádu celej distálnej časti končatiny až po 
škrtidlo. Končatina je zbavená cirkulujúcej krvi, čo uľahčuje chirurgickú vizualizáciu, najmä počas chirurgie 
vankúšika. 
Desenzitizuje: končatinu distálne od škrtidla. 
Pozor: Škrtidlo by nemalo byť založené dlhšie ako 90 alebo menej ako 30 minút. Škrtidlo uvoľňujte pomaly, keďže 
prenikanie lidokaínu do systémovej cirkulácie môže spôsobiť nežiaduce účinky. 
Nežiaduce účinky: sú vzácne. Väčšina nežiaducich účinkov je spôsobená nesprávnou aplikáciou blokády alebo 
používaním nesprávneho alebo chybného vybavenia. Uvoľnenie alebo naloženie škrtidla môže spôsobiť hypo- 
alebo hypertenziu. Po uvoľnení škrtidla sa však môžu objaviť systémové príznaky toxicity (CNS). 

 
 
 



Ranové katétre 

Kde: kdekoľvek, kde je možné implantovať do alebo pozdĺž 
chirurgickej rany katéter. Táto technika je vhodná najmä pri 
amputácii končatiny, totálnych abláciách zvukovodu, 
mastektómiách alebo excíziách veľkých tumorov. Lokálne 
anestetikum, s alebo bez prídavku, možno aplikovať postupne. 
Ranové katétre sú špecificky dizajnované na rovnomernú 
distribúciu do tkanív v okolí celej dĺžky katétra. 
Ako: počas chirurgického zákroku alebo za chirurgických 
sterilných podmienok možno ranový katéter implantovať do rany 
alebo pozdĺž incíznej línie alebo do okolia postihnutých nervov 
a tkanív. 
Čím: lokálne anestetikum vo forme bolusu. Lidokaín alebo 
mepivakaín 1-2mg/kg ako bolus. Intermitentne možno aplikovať 
ropivakaín a bupivakaín v dávke 1-2mg/kg. Katéter možno 
ponechať in situ 1-3 dni, ojedinele za prísne aseptických 
podmienok aj dlhšie. Nežiaduce účinky sú vzácne. 
Desenzitizuje: špecifické rany. 

S povolením Dr. Christine Egger 

 

 
Intraartikulárne bloky 
Kde: aplikácia do puzdra všetkých kĺbov na končatinách. Užitočné najmä ako perioperačná analgézia u pacientov 
podstupujúcich chirurgický zákrok na kĺbe alebo artroskopiu. Aplikácia však môže byť veľmi užitočná aj u pacientov 
s chronickou bolesťou a, rovnako ako u koní, aj v diagnostike krívania. Perioperačná analgézia môže trvať až 24 
hodín. 
 
Technika: Nutná je dôrazná aseptická technika (oholenie, chirurgická príprava, rúškovanie a sterilné rukavice). 
Následne sa, bez poranenia kĺbového povrchu, do kĺbovej dutiny aplikuje anestetikum. Popis techniky závisí na kĺbe. 
 
Čím: lidokaín 1mg/kg, bupivakaín 0,5mg/kg, morfín 0,1mg/kg. Použitie ostatných liekov sa ešte skúma. Ak je 
potrebná aplikácia do viacerých kĺbov, nemala by celková dávka presiahnuť maximálnu odporúčanú dávku u daného 
druhu a lieku. 
 
Desenzitizuje: jednotlivé kĺby a, pravdepodobne difúziou alebo presakovaním, aj periartikulárne tkanivá. 
 
Neuraxiálne blokády 
Pozor: absolútnymi kontraindikáciami neuraxiálnych anestetických techník sú infekcie v mieste aplikácie (vrátane 
kože), sepsa, koagulopatie, najmä trombocytopénia a zmeny anatomických orientačných bodov (napr. viacnásobná 
fraktúra panvy) bez možnosti vyšetriť ich diagnostickým zobrazovaním (röntgen, ultrazvuk). Miesto aplikácie je nutné 
dôsledne asepticky pripraviť, sterilné musí byť aj použité vybavenie. Relatívne kontraindikácie: u obéznych 
a gravidných zvierat môže byť veľkosť epidurálneho a spinálneho priestoru iná a tým aj náročnejšia aplikácia. 

 

Neuraxiálne blokády by mali vykonávať iba adekvátne trénovaní lekári, použité lieky by mali byť sterilné a bez 
konzervantov. Jednorazová aplikácia morfínu s konzervačným činidlom spôsobila iba minimum komplikácií, na 

opakovanú aplikáciu je však potrebný liek bez konzervantov. 



Epidurálna: 
Kde: lumbosakrálne spojenie, medzi ligamentum flavum a dura 
mater, alebo u mačiek aj sakrokokcigeálne spojenie. 
Lumbosakrálne spojenie možno vypalpovať pomocou dvoch 
tuberositas ischiatice laterálne a processus spinosi mediálne ako 
je znázornené na röntgenograme. 
Čím: 0,2ml/kg až celkovo 6ml pomocou spinálnej ihly vhodnej 
veľkosti a dĺžky. Aplikovaný objem je veľmi dôležitý z dôvodu 
kraniálneho šírenia a spinálneho segmentu, ktorý dosiahne. 
Uvedený objem dosiahne až ku L1-L2. Kvôli homogénnej 
distribúcii v epidurálnom priestore je dôležitá pomalá aplikácia, 
inak dôjde ku nerovnomernej anestézii, kedy nebudú niektoré 
spinálne nervy pod vplyvom lieku. Lokálne anestetiká; možno 
pridať morfín v dávke 0,1mg/kg alebo buprenorfín v dávke 
0,012mg/kg, alebo medetomidín v dávke 0,001mg/kg, alebo 
ketamín (0,4-2mg/kg), na zvýšenie objemu možno pridať 
sterilný NaCl alebo vodu na injekcie, s alebo bez adrenalínu 
(1:200 000). 

 

 
Epidural space – epidurálny priestor 
Subarachnoid space – subarachnoideálny priestor 
Spinal cord – miecha 
Dog – pes 
Cat - mačka 

Ako: problémy pri identifikácii epidurálneho priestoru sú dôležitým faktorom zlyhania bloku. Na správne 
zavedenie ihly do epidurálneho priestoru možno využiť niekoľko techník 

Technika „visiacej kvapky“ je pozitívny kontrolný mechanizmus, 
kedy je kvapka NaCl nanesená do olivky ihly „nasatá“ vákuom 
prevažujúcim v epidurálnom priestore do ihly a epidurálneho 
priestoru. 
Technika „straty odporu“ využíva rôzny odpor (pomocou NaCl 
alebo vzduchu), ktorý kladú jednotlivé vrstvy tkaniva zasúvanej 
ihle, ako indikátor typu tkaniva, cez ktorý prechádza hrot ihly. 
Tento test možno vykonať „manuálne“, efektívnejší je, keď je 
možné tlak merať a zobraziť. Prvý pík vznikne prechodom ihly 
cez kožu, subkutánne tkanivo spôsobuje pokles tlaku, ktorý je 

S povolením Dr. Isabelle Iff www.vas-int.com 

 
Hanging drop – visiaca kvapka 

http://www.vas-int.com/


nasledovaný ustáleným tlakom pri prechode ihly cez svalové 
vrstvy, po ktorom nasleduje druhý tlakový pík pri stretnutí ihly 
s ligamentum flavum. Nasledujúci pokles odporu indikuje 
zavedenie hrotu ihly do epidurálneho priestoru. Ak sa ihla 
zasúva ďalej cez dura mater do 
subdurálneho/intratekálneho/miechového priestoru, tlak opäť 
stúpa. 
Ultrazvuk môže skúsenému sonografistovi pomôcť zaistiť 
bezpečnejší blok. 

 
Loss of resistance – strata odporu 
Resistance – odpor 
Penetration - penetrácia 

Desenzitizuje: S povolením Dr. Isabelle Iff www.vas-int.com 

 
Nežiaduce účinky: hypotenzia, hypotermia, zadržanie moču (najmä u samcov), infekcie, spomalený rast srsti. 

 
30. OFTALMOLOGICKÉ ZÁKROKY 
Zákroky na oku, viečkach a okolitých tkanivách väčšinou sprevádza mierna až intenzívna bolesť. Na zaistenie 
excelentnej peri a pooperačnej anestézie a akinézie sú v oftalmológii dôležité techniky regionálnych blokád. Na 
imobilizáciu oka, ak je nutná, sa preferuje neuromuskulárna blokáda, za predpokladu, že sú dostupné vhodné 
prostriedky ventilácie. Túto možno dosiahnuť anestéziou nn. zygomaticus, lacrimalis a ophthalmicus (obrázok 6). Ihlu 
zavádzajte ventrálne od jarmového výbežku a rostrálne od kraniálneho okraja vertikálnej vetvy mandibuly, kaudo-
medio-dorzálnym smerom až kým hrot nedosiahne orbitálnu fisúru. Aplikujte 2% lidokaín (0,25-0,5ml) samotný 
alebo s 1:200 000 adrenalínom (epinefrínom). Takto by ste mali navodiť desenzitizáciu a imobilizáciu oka. Vykonávať 
by to mal iba trénovaný lekár. 
 
Konjuktívu a rohovku možno takisto znecitlivieť miestnou aplikáciou lokálnych anestetík (proxymetakaín, tetrakaín, 
proparakaín). Počet aplikácií však treba obmedziť, pretože opakovaná aplikácia, najmä tetrakaínu, môže spôsobiť 
epiteliálnu alebo stromálnu keratitídu. Miestna aplikácia lokálnych anestetík účinkuje približne 15 minút. Aj keď 
ďalšia aplikácia prehlbuje stupeň analgézie, zvyšuje aj riziko keratitídy. Nutná je aplikácia umelých sĺz. 
 
Pri enukleácii je po vybratí bulbu a pri kontrole krvácania možné vykonať blokádu výplachom pomocou bupivakaínu, 
ktorý navodí až 6 hodinovú čiastočnú analgéziu. Na optimálnu analgéziu je potrebný aj NSAID alebo opioid. Na 
navodenie lokálnej anestézie oka je možné vykonať aj retrobulbárnu anestéziu (nn. opticus, oculomotorius, 
trochlearis, maxillaris a abducens). Pri tejto technike je nízke riziko komplikácií, prepichnutie bulbu, ciliárnych alebo 
sklerálnych ciev či optického nervu sa popisuje zriedka. Veľký odpor pri aplikácii môže však znamenať intraneurálnu 
aplikáciu do optického nervu. Aplikáciu je vtedy nutné ihneď zastaviť a zmeniť polohu ihly. Do laterálnej tretiny oka 
by sa mala zavádzať zahnutá ihla, následne pomaly, a po uistení, že nie ste v cieve (aspiráciou), aplikovať 1-3ml 
lidokaínu bez alebo s 1:200 000 adrenalínom (epinefrínom). 
 

http://www.vas-int.com/


 
Obrázok 6: motorická blokáda anestéziou nn. zygomaticu, lacrimalis a ophthalmicus. Obrázok publikovaný 
s povolením Dr. Isabelle Iff, www.vast-int.com 
 
U psov podstupujúcich oftalmologický chirurgický zákrok môže lidokaín (1mg/kg bolus IV, následne CRI 
0,025mg/kg/min) navodiť rovnakú perioperačnú analgéziu ako morfín. Pri kombinovaní CRI lidokaínu a miestnej 
aplikácie lokálnych anestetík treba dávať pozor, aby ste sa vyhli toxicite. CRI lidokaínu sa neodporúča u mačiek. 
 
Indikovaná je systémová aplikácia NSAID (so začiatkom 24h pred zákrokom), pretože navodzuje analgéziu a znižuje 
riziko uveitídy a produkcie PGE sklivcom, ktoré spôsobujú zahmlenie zadnej očnej komory. Ako vždy musíte 
postupovať opatrne, aby ste sa vyhli nežiaducim účinkom NSAID. 
 
Peri a pooperačná aplikácia opioidov a/alebo alfa2 adrenergných agonistov môže zlepšiť analgetický efekt lokálnych 
anestetík a NSAID. Morfín spôsobuje u psov myózu, u mačiek mydriázu. Uprednostňujú sa opioidy, ktoré 
nevyvolávajú zvracanie a s tým spojené zvýšenie vnútroočného tlaku (napr. metadón, buprenorfín). 
 
Použitie ketamínu (0,5-1mg/kg) zvyšovalo vnútroočný tlak (IOP) pomocou zvýšenia tonusu extraokulárnych svalov. Aj 
keď existujú zjavné medzidruhové rozdiely a aj nejaké protikladné výsledky, mal by sa ketamín používať opatrne 
u pacientov, u ktorých môže zvýšený IOP spôsobiť vypudenie vnútroočného obsahu (napr. trauma rohovky), alebo 
u akejkoľvek inej manipulácii spôsobujúcej zvýšenie IOP (napr. vôdzka na obojku). Ak použijete ketamín, môžete na 
zníženie potencionálneho zvýšenia tlaku súčasne aplikovať iné lieky (ako sú benzodiazepíny alebo alfa2 agonisti). 
 
Na redukciu opuchov môžete prikladať studené obklady. Na pooperačnú analgéziu sa aplikujú NSAID (systémovo 
alebo lokálne), ak považujete bolesť za intenzívnu, môžete zvážiť pridanie tramadolu (4mg/kg PO á 8h), ak je 
k dispozícii. Keďže celková anestézia a opioidy znižujú produkciu sĺz, mali by byť pacientom aplikované umelé slzy 
ešte 1-3 dni po zákroku. 
 
31. STOMATOLOGICKÉ ZÁKROKY 
Zákroky v ústnej dutine, vrátanie čistenia zubov, by sa mali vykonávať v celkovej anestézii so zabezpečenými 
dýchacími cestami (endotracheálna intubácia). Aplikujú sa všetky preventívne a bezpečnostné opatrenia 
a monitorovacie štandardy. Jednoduché čistenie zubov spôsobuje iba miernu bolesť, ale zákroky ako gingivektómia, 
extrakcie, ošetrenie koreňového kanála a zákroky na mäkkých tkanivách a kostiach v ústnej dutine spôsobujú stredne 
intenzívnu až intenzívnu bolesť. V tabuľke 3 je uvedené správne dávkovanie. 
 



Na bolestivé zákroky v ústnej dutine je zahrnutie lokálnych a regionálnych anestetických techník zásadné, preto tu 
popíšeme najčastejšie stomatologické blokády. Orientačné body na zavedenie ihly možno palpovať cez sliznice alebo 
cez kožu. Pri transkutánnej aplikácii je potrebná aseptická technika. Po zavedení ihly je potrebná aspirácia na uistenie 
sa, že ihla nebola zavedená do cievy. Ak aspirujete krv, neaplikujte anestetikum, ale trochu vytiahnite ihlu a opakujte 
aspiráciu. Ak pri aplikácii pociťujete odpor, nepokračujte v aplikácii, pretože môže dôjsť k perineurálnej aplikácii 
s potencionálnym poškodením nervu. 
 

Infraorbitálna blokáda 
Blokuje: nn. infraorbitalis a alveolaris superior.  
Desenzitizuje: horný pysk a kožu horného pysku od 
rostrálneho konca až po foramen infraorbitale, dorzálnu časť 
nosovej dutiny a ipsilaterálne horné rezáky. Ak na foramen 
infraorbitale vyviniete 1 minútu tlak prstom, bude lokálne 
anestetikum difundovať kaudálne do fossa pterygopalatina 
a vyblokuje celý kvadrant. 
Technika: ihla sa zavádza cez sliznicu (intraorálne), tesne 
apikálne od tretieho premolára maxily cez vestibul sliznice 
iba niekoľko mm od vstupu palpovateľného foramen 
infraorbitale, dorzokaudálne a mierne mediálne. Ihlu 
nesmiete zavádzať príliš ďaleko, aby nedošlo k poškodeniu 
očných, cievnych alebo nervových štruktúr. 
Objem: 0,2-1,5ml na jednu stranu. 
 
Dog – pes 
Cat - mačka 

 

 
Blokáda n. alveolaris inferior. 
Desenzitizuje: ipsilaterálnu spodnú čeľusť a zuby spolu so 
sliznicou líca a pysku a kožou dolného pysku. 
Technika: intraorálny prístup cez sliznicu. U zvieraťa 
v sternálnej polohe a široko roztvorenými ústami možno 
foramen mandibulae palpovať na ventrálnej štvrtine 
vertikálnej časti mandibuly, kaudálne od posledného zuba 
mandibuly. V tomto mieste možno urobiť intramukózny 
depozit lokálneho anestetika. 
Technika: extraorálny, transkutánny prístup: na mediálnej 
strane vertikálnej časti mandibuly možno palpovať processus 

 



articularis. Ihla sa zavádza do vzdialenosti 0,5-2cm tesne 
kraniálne od tohto výbežku a paralelne s mandibulou. 
U psov treba ihlu smerovať cez vrub na ventrálnej hrane 
ramusu mandibuly. U mačiek a psov sa smeruje na stred 
jarmového oblúka. 
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili n. lingualis alebo n. 
hypoglossus, čím by mohlo dôjsť k strate motorickej funkcie 
jazyka a následnej automutilácii. 
Objem: intraorálna technika 0,2-1,5ml na jednu stranu. 
Extraorálna technika 0,2-1,5ml.  

 
Blokáda n. alveolaris mandibularis. 
Desenzitizuje: ipsilaterálne dolné rezáky. 
Technika: ihla sa zavádza cez sliznicu (intraorálne) kolmo 
k priebehu kanála a nervu. U mačiek a malých psov nie je 
zvyčajne palpovateľný ani veľký foramen mentale, 
orientačnými bodmi môžu byť frenulum labiale a prvý 
a druhý premolár mandibuly, medzi ktoré sa ihla zavádza do 
vzdialenosti 2/3 výšky mandibuly. U väčších psov možno 
foramen palpovať. U malých zvierat sa ihla nezavádza do 
otvoru, aby nedošlo k poškodeniu nervu. 
Objem: 0,2-1ml na jednu stranu. 

 
Maxilárna blokáda: 
Blokuje: n. maxillaris. 
Desenzitizuje: ipsilaterálnu maxilu a jej zuby, strop nosovej 
dutiny, kožu laterálnej časti nosa a horného pysku. 
Technika - intraorálna za posledným molárom: táto 
intraorálna, transmukozálna technika sa najľahšie vykonáva 
so zvieraťom v dorzálnej polohe, kedy v široko roztvorených 
ústach možno na sliznici za posledným molárom palpovať 
mierny ohyb. V tomto mieste sa do sliznice dorzálnym 
smerom zavádza ihla. Táto technika je bezpečná, nemusí 
však znecitlivieť posledné zuby maxily. 
Technika – extraorálna vo fossa pterygopalatina: táto 
extraorálna, transkutánna technika si už vyžaduje určité 
skúsenosti, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu očných, 
nervových alebo cievnych štruktúr. Najlepšie sa vykonáva na 
zvierati v laterálnej polohe. Ihla sa zavádza kolmo na kožu 
pozdĺž ventrálneho okraja jarmového výbežku 
mediorostrálnym smerom až do jamy. S menším rizikom je to 
možné dosiahnuť infraorbitálnou blokádou. 
Objem: intraorálna technika: 0,2-0,5ml na jednu stranu. 
Extraorálna technika: 0,2-2ml na jednu stranu. 

 

 
 
Veľmi tenkými ihlami (26G a viac) možno navyše lokálne anestetikum aplikovať do parodontálneho väzu na 
znecitlivenie jednotlivých zubných alveol, realizovateľnosť je však u psov a mačiek o niečo horšia než u ľudí. Na 
redukciu opuchov spôsobených perioperačnou traumou by sa malo zvážiť aj použitie studených obkladov, a to najmä 
u pacientov v anestézii. 
 
 



32. POHOTOVOSTNÁ A INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ 
Väčšina poranených alebo chorých zvierat bude potrebovať analgéziu nielen na kontrolu bolesti, ale aj na uľahčenie 
manipulácie a diagnostických a pohotovostných úkonov. Keďže každé zviera bude predvedené s rôznym stupňom 
poranenia alebo ochorenia a bude trpieť bolesťou rôznej intenzity, je vhodnejšie voliť lieky individuálne a titrovať ich 
dávku do efektu, než mať k dispozícii nejaký univerzálny štandardný protokol pre všetkých pacientov. Zvieratá 
trpiace bolesťou môžu byť aj agresívne, preto je na ochranu personálu a samotného zvieraťa pred ďalším poranením 
(či už spôsobeného sebe samému alebo iatrogénnemu), a na uľahčenie klinického vyšetrenia potrebná chemická 
fixácia. Tieto zvieratá sa aj napriek závažnému poraneniu či ochoreniu môžu javiť stabilné (najmä mačky), najmä 
z dôvodu reakcie „bojuj alebo uteč“. V prípade podozrenia na alebo pri krvácaní alebo inej strate tekutín, je potrebné 
pred starostlivou titráciou opioidov nasadiť najskôr infúznu terapiu, aby ste sa tak vyhli možným nežiaducim účinkom 
pri štandardnom dávkovaní. 
 
NSAID sa u pohotovostného pacienta používajú až po uistení sa, že jeho hydratačný, kardiovaskulárny a renálny 
status je v norme a nehrozí jeho bezprostredné zhoršenie. NSAID by ste nikdy nemali dať pacientovi s potenciálnym 
alebo prebiehajúcim krvácaním. 
 
Zvieratá prijímané na intenzívnu starostlivosť trpia, vzhľadom na rôzne diagnózy, rôzne intenzívnou bolesťou, ktorá 
prispieva k ich katabolickému stavu. K primárnemu problému sa pridáva vplyv bolesti zo zavedenia intravenózneho, 
močového, hrudného alebo abdominálneho katétra alebo drénov. Veľa pacientov podstupuje manipuláciu a zákroky, 
ktoré prispievajú k celkovému pocitu bolesti. Kvôli často zníženej funkcii orgánov je analgetiká potrebné selektovať 
tak, aby sa čo najviac minimalizovali potenciálne nežiaduce účinky. U pacientov s renálnou a hepatálnou 
insuficienciou možno použiť opioidy a ketamín. Potrebná je titrácia úvodnej dávky až do efektu, aby sa dosiahli 
terapeutické koncentrácie a zároveň sa zamedzilo nežiaducim účinkom, ďalšie dávkovanie a jeho prispôsobenie bude 
závisieť od individuálneho pacienta, pretože jeho metabolizmus a exkrécia budú znížené (pozri nižšie). Analgéziu 
treba vysadzovať postupne, aby nedošlo k relapsu hyperalgézie v prípade, že bolesť pretrváva. Ak k relapsu dôjde, 
vráťte sa na niekoľko hodín k predchádzajúcej dávke a znovu skúste analgéziu pomaly vysadiť. Cieľom je analgézia 
a pokojný spánok. Na dosiahnutie tohto cieľa sú ideálne kontinuálne infúzie. Na stredne intenzívnu až intenzívnu 
bolesť sa používajú približné dávky a kombinácie nasledujúcich liekov. Začnite nižšou dávkou opioidu. Ak je potrebná 
ďalšia analgézia, pridajte podľa potreby lidokaín (nie u mačiek) alebo ketamín. V prípade intenzívnej bolesti nemusia 
byť samotné opioidy dostatočné, potrebné môžu byť dávky vyššie než v tabuľke 4. Ak sa objavia nežiaduce účinky, 
ale bolesť stále nie je pod kontrolou, pridajte ketamín. Ak nestačí ketamín, pridajte lidokaín. 
 

Tabuľka 4 
Liek Približná úvodná dávka: titrovať do efektu Približná CRI v závislosti od úvodnej dávky 
Fentanyl 2-5+ µg/kg 3-5+ µg/kg/h 
Hydromorfón 0,04-0,05+ mg/kg 0,01-0,015+ mg/kg/h 
Metadón 0,2-1 mg/kg 0,05-0,2 mg/kg/h 
Morfín 0,3 mg/kg 0,1 mg/kg/h 
Ketamín 0,2-2+ mg/kg 0,2-2+ mg/kg 
Lidokaín Iba psy 2mg/kg 1-2 mg/kg/h 

• Úvodné dávky: pomaly titrujte opioidy do efektu, ak treba pridajte ketamín, ak treba pridajte lidokaín 2mg/kg. 

• CRI: dávka kontinuálnej infúzie závisí na úvodnej dávke a predpokladanej dĺžke pôsobenia. Klinické skúsenosti 
ukazujú, že úvodné dávky fentanylu a ketamínu možno použiť aj ako hodinové infúzie aj keď predpokladaná 
dĺžka účinku samostatnej dávky je asi 30 minút. Úvodnú dávku hydromorfónu, metadónu a morfínu možno 
použiť ako kontinuálnu infúziu počas 4 hodín (vydeľte 4 aby ste dostali hodinovú dávku), s častou kontrolou 
a prispôsobením dávky, keďže účinok môže byť predĺžený, najmä u pacientov s dysfunkciou obličiek alebo 
pečene. Ak sa pacient kedykoľvek javí predávkovaným, zastavte kontinuálnu infúziu na 30 minút, alebo menej ak 
príznaky odznejú, a následne opäť nasaďte v polovičnej dávke. Alebo môžete starostlivo titrovať naloxón, kým 
neodznejú príznaky (stačí <0,002mg/kg ak nie je pacient urgentný; vyššie dávky by mohli spôsobiť hyperalgéziu, 
hyperexcitabilitu, arytmie a agresivitu. Inštrukcie v tabuľke 1). Ak nie sú kontraindikácie/kompromitovaná 
funkcia orgánov, odporúča sa, v prípade, že bolesť nemožno kontrolovať, prídavok NSAID. 

 
V prípade nedostupnosti opioidov možno využiť lidokaín a ketamín podľa popisu uvedeného vyššie, podľa indikácie 
aj epidurálnu anestéziu, intrapleurálnu alebo intraabdominálnu lokálnu anestéziu a na pooperačnú analgéziu difúzne 
katétre a rôzne lokálne blokády. 
 



U kritického pacienta sa niekedy ako doplnok používa aj akupunktúra. Akupunktúra má minimálne riziko alebo 
nežiaduce účinky, u veľmi kritických pacientov môže stačiť iba niekoľko ihiel. 
 
Medzi iné postupy, ktoré možno u kritického pacienta použiť, patrí adekvátne využitie tepla pri bolesti alebo 
spazmoch svalov, chladu na oblasti akútneho poranenia alebo zápalu, jemná tlaková podpora apendikulárnych 
bolestivých oblastí (alebo niekedy aj pri abdomenalgii). Pre komfort týchto pacientov je ďalej dôležité vhodné 
podkladanie a polohovanie, mobilizácia a ošetrovateľská starostlivosť. 
 
33. MEDICÍNSKA BOLESŤ 
Tu popísaná medicínska bolesť je termín zahŕňajúci všetky stavy, ktoré primárne nesúvisia s chirurgickým zákrokom 
alebo poranením (príklady nižšie), môžu sa však objaviť sekundárne. Terapia vyvolávajúceho problému zmierňuje 
diskomfort, počas procesu hojenia je však potrebná analgézia. 
 
Viscerálna bolestivosť brucha, panvy a hrudníka súvisí s ochoreniami, ktoré sprevádza distenzia a/alebo zápal dutých 
orgánov, ischémia, pulmonálna trombóza, akútne zväčšenie parenchymatóznych orgánov, ktoré spôsobuje 
roztiahnutie puzdra a zápal akéhokoľvek orgánu (napr. pankreatitída, akútne poranenie obličiek, 
pneumónia/pleuritída). Viscerálna bolesť je v podstate difúzna, po aplikácii vonkajšieho tlaku ju však možno 
lokalizovať do určitej oblasti v telovej dutine. Viscerálnu bolesť v hrudníku možno vyvolať aj abdominálnou 
palpáciou, viscerálna bolesť sa môže prejaviť aj ako prenesená bolesť vzdialenej oblasti na koži. 
 
Ochorenia kože spôsobujú zápal vyvolávajúci miernu až neznesiteľnú bolesť (napr. nekrotizujúca fascitída). 
Zmiernenie diskomfortu by sa malo dosiahnuť špecifickou terapiou vyvolávajúceho problému, na efektívny 
manažment bolesti môžu však byť potrebné analgetiká. 
 
Ďalšie príklady medicínskej bolesti a jej intenzity možno nájsť v kapitole 9. 
 
Odporúčané analgetické protokoly 
U väčšiny pohotovostných a kriticky chorých pacientov sú prvou voľbou opioidy. 
 

Veľmi intenzívna bolesť pozri kritický pacient vyššie 

1. mu agonista (opioid, tabuľka 4), začať strednou až vyššou dávkou a titrovať do účinku. 
2. NSAID, ak je hemodynamicky stabilný a nie sú kontraindikácie, v kombinácii s akýmkoľvek opioidom vyššie. 
3. Lokálne a regionálne anestetické techniky. 
4. Ketamín a/alebo lidokaín (iba psy) CRI. 
5. Intrapleurálne a intraperitoneálne blokády pri viscerálnej bolesti (www.wsava.org). 

 

Stredne intenzívna bolesť 

1. Nízka až stredná dávka mu agonistického opioidu nasledovaná IV CRI: fentanyl, hydromorfón alebo morfín 
(dávkovanie pozri v tabuľke 4). Ak je k dispozícii iba petidín (meperidín): 5-10mg/kg IM alebo SC, časté IM 
alebo SC aplikácie sú stresujúce a bolestivé, v prípade možnosti sa im vyhýbajte. ALEBO 

2. NSAID, ak je hemodynamicky stabilný a nie sú kontraindikácie, buď samostatne alebo spolu s opioidom ALEBO 
3. Buprenorfín 0,02-0,04mg/kg IV alebo cez sliznice á 4-8h 3-5 dní u mačiek; 0,01-0,02mg/kg IV á 4-6h u psov; 

0,02-0,04mg/kg cez sliznice u malých psov (<10kg) 3-5 dní ALEBO 
4. Butorfanol 0,2-0,4mg/kg IV á 1-2h u mačiek a psov alebo CRI 0,2mg/kg/h po úvodnej dávke. 

 

Mierna až stredne intenzívna bolesť (nehospitalizovaní alebo hospitalizovaní pacienti) 

1. Ľubovoľné NSAID, ak nie sú kontraindikované A/ALEBO 
2. Buprenorfín 0,02-0,04mg/kg cez sliznice á 6-8h 3-5 dní u mačiek; 0,02-0,04mg/kg cez sliznice á 6-8h u malých 

psov (<10kg) 3-5 dní ALEBO 
3. Tramadol 5mg/kg PO á 8-12h u psov; 2mg/kg PO á 12h u mačiek môže pomôcť, aj keď toto podporuje iba 

málo publikovaných dát. 
4. Lidokaín 2% zmiešaný 1:1 s hydroxidom hlinitým 64mg/ml (maximálna dávka 0,4ml/kg á 8h) je efektívny na 

terapiu orálnych a pažerákových léziíb (personálna komunikácia, KM). 

Lidokaín 2%, Montreal, Canada (alebo podobný produkt v závislosti od krajiny). 
bAbrams-Ogg A. Oncologic emergencies. In: Mathews KA, ed. Emergency & Critical Care Manual 2nd ed. Lifelearn, 
Guelph, Canada, 2006: 448 



Doplňujúca terapia (v prípade indikácie sa využíva pri všetkých stupňoch intenzity bolesti) 

• Antiemetiká sú indikované pri nevoľnosti a zvracaní. 

• Akupunktúra môže byť veľmi užitočná najmä u gastrointestinálnych alebo močových prípadov. Akupunktúra 
môže mať priaznivý účinok aj proti zvracaniu. 

• V prípade indikácie sa odporúčajú aj masáže a teplé obklady. 

• Obohatenie prostredia znižuje stres a úzkosť. U psov a mačiek môže byť užitočná terapia feromónmi. 
 
34. GRAVÍDNI A LAKTUJÚCI PACIENTI 
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. 
 
Cisársky rez 
Fyziologické zmeny súvisiace s graviditou a popísané vyššie ovplyvňujú výber anestetík a analgetík pre cisársky rez 
u sučiek a mačiek. Všetky anestetiká a analgetiká prechádzajú cez placentálnu bariéru. 
 
Momentálne je už k dispozícii viacej informácií o cisárskom reze, vitalite a prežívateľnosti novorodencov u psov 
a mačiek. Obvykle sa odporúča premedikácia, aby sa znížil stres a úzkosť matky a znížila potreba indukčných 
a udržiavacích liekov. Opioidy navyše poskytujú preventívnu analgéziu. Znížená gastrointestinálna motilita a zväčšená 
maternica zvyšujú riziko zvracania a aspirácie. Má sa za to, že aspirácia žalúdočného obsahu prispieva k mortalite 
matiek. Z tohto dôvodu sa na predoperačné použitie volia opioidy, u ktorých je menšia pravdepodobnosť, že vyvolajú 
zvracanie (napr. buprenorfín, butorfanol, metadón a petidín). Na ochranu dýchacích ciest a aplikáciu kyslíka by sa 
mal pacient vždy intubovať. Neodporúča sa indukcia pomocou masky a inhalačného anestetika, aby sa dýchacie cesty 
dostali čo najrýchlejšie pod kontrolu. Nebolo preukázané, že by aplikácia opioidov negatívne ovplyvňovala výsledok 



pôrodu. Ak boli matke aplikované opioidy a novorodenec je bradykardický, môže sa do pupočnej cievy alebo 
sublinguálne aplikovať naloxón. 
 
Gravidné zvieratá majú riziko hypoxémie z dôvodu vyššej potreby kyslíka a zníženej funkčnej reziduálnej kapacity 
pľúc, preto môže po indukcii anestézie rýchlo dôjsť k desaturácii. Odporúča sa preoxygenácia (3-5 minút) pomocou 
masky. Veľa zvierat podstupujúcich cisársky rez je dehydrovaných, dokonca aj v elektívnych prípadoch môžu byť 
straty tekutín vysoké, preto sa ešte pred indukciou anestézie odporúča zavedenie infúznej terapie. 
 
Medzi lieky, o ktorých je známe, že zvyšujú mortalitu matiek a/alebo novorodencov patrí alfa2 adrenergný agonista 
xylazín a inhalačný metoxyflurán. Informácie o novších alfa2 adrenergných agonistoch medetomidíne 
a dexmedetomidíne a ich riziku súvisiacom s cisárskym rezom, nie sú k dispozícii. Je však lepšie sa ich použitiu 
vyhnúť, kvôli ich potenciálu vyvolať zvracanie a utlmiť kardiovaskulárny systém. 
 
Použitie NSAID v týchto prípadoch je trochu kontroverzné z dôvodu možnej absorpcie a negatívnych účinkov na 
cicajúce mláďa. Do mlieka je vylúčené iba malé percento dávky aplikovanej matke, preto je jednorazová pooperačná 
aplikácia vhodným kompromisom. NSAID by sa mali aplikovať iba keď boli hypovolémia a hypotenzia korigované 
(detaily pozri v kapitole 13). 
 
Vitalita novorodencov: v jednej štúdii boli u šteniat porovnávané dychová frekvencia (RR) a neurologické reflexy po 
aplikácii ketamínu/midazolamu, thiopentalu, propofolu alebo epidurálnej analgézie ich matkám. Dychová frekvencia 
bola vyššia po epidurálnej anestézii, neurologické reflexy najlepšie po epidurálnej anestézii, následne po propofole, 
thiopentale a ketamíne/midazolame. Nižšie sú popísané bezpečnostné opatrenia týkajúce sa epidurálnej anestézie 
ako samostatne používanej techniky. Moon takisto popisuje, že aj keď ketamín nezvyšoval mortalitu šteniat, znižoval 
však vitalitu novorodencov, preto by pri použití ketamínu mala byť resuscitácia agresívnejšia. Medzi šteňatami, 
ktorých matkám bol aplikovaný propofol alebo alfaxalón, nebol žiadny rozdiel v prežívateľnosti. Pri použití 
modifikovaného Apgarovej skóre, bola vitalita šteniat lepšia pri použití alfaxalónu. Informácií o vitalite mačiat po 
cisárskom reze nie je dostatok. 
 
Elektívna situácia 
Predoperačne: opioid IM alebo IV ± acepromazín (nižšie dávky [0,01-0,03mg/kg IM alebo IV] môžu byť dostačujúce). 
Opioid zvyčajne zabezpečí dostatočnú sedáciu na zavedenie intravenóznej kanyly, acepromazín však možno použiť 
v prípade, ak je matka náročnejšia na manipuláciu a vyžaduje hlbšiu sedáciu než samotný opioid dokáže zabezpečiť. 
Indukcia a vedenie anestézie: alfaxalón IV do účinku (3-5mg/kg) alebo propofol IV do účinku (3-10mg/kg). Ak nie je 
dostupný alfaxalón alebo propofol, možno prípadne použiť ketamín alebo thiopental, treba si však uvedomiť 
a pamätať na to, že môžu znížiť vitalitu novorodencov, a že ich resuscitácia by mala byť agresívna. Po intubáciu 
možno anestéziu viesť izofluránom. POZNÁMKA: Potreba inhalačných anestetík u matiek môže byť v období pôrodu 
znížená o 25-40%. Anestéziu možno viesť aj pomocou bolusov alebo kontinuálnou infúziou propofolu, intubácia 
a aplikácia kyslíka je však nutná. 
Techniky lokálnej anestézie: blokáda incízie pred a/alebo po jej vykonaní (lidokaín alebo bupivakaín). 
Techniky epidurálnej/spinálnej analgézie: pred alebo pooperačne možno aplikovať morfín, ktorý zabezpečí 18-20 
hodinovú analgéziu. Detaily pozri v kapitole 29. 
Pooperačná analgézia: NSAID jednorazovo, možno pokračovať v opioidoch. 
 
Pohotovostná situácia so zoslabnutou matkou 
Predoperačne: fentanyl IV (3-5µg/kg). 
Indukcia a vedenie anestézie: etomidát IV (1-2mg/kg) ± diazepam alebo midazolam (0,25mg/kg), ketamín IV (3-
5mg/kg) + diazepam alebo midazolam (0,25mg/kg); midazolam pôsobí na matku aj novorodencov kratšie, preto sa 
uprednostňuje. Po intubácii sa anestézia vedie pomocou izofluránu, fentanyl možno opakovať. 
Techniky lokálnej anestézie: pozri vyššie. 
Techniky epidurálnej/spinálnej anestézie: pozri vyššie. 
Pooperačná analgézia: NSAID by sa mali zvažovať iba v prípade, že je matka normovolemická a normotenzná. Na 
výber liekov pozri kapitolu 13. Možno pokračovať v opiodoch. 
 
Protokol bez kontrolovaných liekov 
Predoperačne: acepromazín ak nie je matka dehydrovaná. Ak je matka zoslabnutá, premedikáciu neaplikujte. 



Indukcia a vedenie anestézie: alfaxalón IV do účinku (3-5mg/kg), propofol do účinku (3-10mg/kg) alebo etomidát (1-
2mg/kg). Po intubácii možno v anestézii pokračovať pomocou izofluránu. Anestéziu možno viesť aj pomocou bolusov 
alebo kontinuálnou infúziou propofolu, intubácia a aplikácia kyslíka je však nutná.  
Techniky lokálnej anestézie: pozri vyššie. 
Techniky epidurálnej/spinálnej anestézie: pozri vyššie. 
Pooperačná analgézia: NSAID jednorazovo, detaily pozri v kapitole 13. 
 
Protokol s obmedzenou dostupnosťou anestetík a analgetík 
Predoperačne: acepromazín (indikácie pozri vyššie). 
Indukcia a vedenie anestézie: zvoľte si z protokolov vyššie v závislosti od dostupnosti liekov. 
Techniky lokálnej anestézie: opatrne možno použiť epidurálnu anestéziu (lidokaínom) ako samostatnú techniku. 
POZNÁMKA: z dôvodu zmenšeného epidurálneho priestoru u gravidných zvierat sa používajú menšie objemy 
(znížené o 25-30%) lokálnych anestetík. Epidurálne lokálne anestetiká spôsobujú sympatickú blokádu, čo vedie 
k vazodilatácii a hypotenzii. Prevenciou je intravenózna terapia, ale u zoslabnutých matiek to môže mať veľmi 
negatívne účinky. Pri tejto technike je matka pri vedomí, neintubovaná a teda existuje zvýšené riziko aspirácie. Kyslík 
by sa mal aplikovať cez masku. Matka musí byť na zákrok manuálne fixovaná. Detaily pozri v kapitole 29. 
Pooperačná analgézia: NSAID jednorazovo, na výber liekov pozri kapitolu 13. 
 
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. 
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. 
 
35. 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 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. 
 
36. 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. 
 
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. 
 
37. 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. 
 
38. 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. 
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Obrázok 7. *Analgetický rebrík: postupné pridávanie analgetík až do úplnej kontroly bolesti. **Obrátená pyramída: 
agresívny multimodálny prístup, postupné vysadzovanie analgetík pri zachovaní komfortu. 
 
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 (obrázok 7). Dávky zvolených analgetík nájdete v príslušných kapitolách. 
 
39. HUMÁNNA EUTANÁZIA PODĽA WSAVA 
Ukončenie života spoločenského zvieraťa môže byť nutné z medicínsky a behaviorálnych dôvodov, alebo z dôvodu 
kontroly populácie. Kľúčovými problémami welfare zvierat vzťahujúcimi sa na výber metódy humánnej eutanázie sú: 

• Vyhnutie sa stresu (ak je to možné) 

• Zmiernenie stresu (ak sa mu nemožno vynúť): 
o  Zvieratá sa neutrácajú v prítomnosti iných zvierat 
o  Iné zvieratá nemajú možnosť vidieť telá utratených zvierat 

• Humánny spôsob (bude sa líšiť v závislosti od lokálnej dostupnosti liekov/fixácie): 
o  vykonáva kompetentná a trénovaná osoba 
o  náležite sa uváži bezpečnosť osôb vykonávajúcich eutanáziu 
o  minimálne stresujúci/bolestivý pre utrácané zviera 
o  rýchly 
o  spoľahlivý 
o  smrť potvrdená pred odstránením ostatkov zvieraťa 
o  minimalizuje sa utrpenie verejnosti 

• Protokol bez obmedzenej dostupnosti liekov: 
o  sedácia/trankvilizácia po ktorej nasleduje IV aplikácia smrteľného lieku alebo zmesi liekov (napr. SC/IM 

aplikácia acepromazínu/alfa2 adrenergného agonistu, po ktorej nasleduje IV predávkovanie 
pentobarbitalom). IV bolus sa aplikuje cez IV katéter alebo po zaistení venózneho prístupu. 

o  v prípade, že je zviera agresívne/nervózne, možno v hlbokej sedácii pentobarbital aplikovať 
intraperitoneálne. Sedácia musí byť adekvátna na to, aby pri prieniku ihly do brušnej dutiny nedošlo 
k reakcii. 

o  použitie CO a CO2 komôr, anoxie, penivých agensov a kyanidu je neakceptovateľné v prípade, že sú 
k dispozícii alternatívne spôsoby eutanázie. 

• Protokoly pri obmedzenej dostupnosti liekov: 
o  hlboká sedácia alebo anestézia, po ktorej nasleduje IV aplikácia chloridu draselného alebo síranu 

horečnatého, alebo zastrelenie. 
o  zastrelenie (úkon by mala vykonať trénovaná osoba, najmä ak nie je možnosť sedácie). 

• Nakladanie s ostatkami pri masových eutanáziách a pri zvážení vplyvov na prostredie/welfare: 
o  v závislosti od reziduí liekov v tkanivách 
o  v závislosti od kontaminácie pôdy/podzemnej vody rozkladajúcimi sa telami/odpadom 
o  v závislosti od environmentálneho vplyvu spopolnenia/otvoreného spopolnenia 
o  v závislosti od verejnej mienky týkajúcej sa ostatkov zvierat 



o  v závislosti od možnosti iných zvierat vidieť, cítiť alebo nájsť a požierať mrciny. 
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