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Definície pojmov súvisiacich s analgéziou 

Amnestikum - prípravok na potlačenie utvárania spomienok 

Lokálne anestetikum - vytvorí oblasť necitlivú k bolesti 

Analgézia - úľava od bolesti 

Hypnotikum - prípravok na podporu spánkových tendencií 

Narcotikum - termín popisujúci legálne používaný opiátový 

prípravok spolu s rozličnými liekmi 

spôsobujúcimi sedáciu CNS  

Nociceptory - receptor, ktorý je citlivý a zodpovedný za 

prenos bolestivého stimulu 

Škodlivý stimul - stimul, ktorý škodí alebo potenciálne 

poškodzuje a má za následok cítenie bolesti 

Opiát - prírodne sa objavujúci derivát alkaloidu ópia, 

ktorý sa viaže na opiátové receptory 

a produkuje efekt podobný endogénnym 

endorfínom 

Opioid - prírodne sa objavujúci (zahŕňa všetky opiáty) 

alebo semisyntetický derivát alkaloidu ópia, 

ktorý sa viaže na opiátové receptory 

a produkuje efekt podobný endogénnym 

endorfínom 

Bolesť - nepríjemný zmyslový a emocionálny zážitok 

vyplývajúci z aktuálne alebo potenciálne 

poškodeného tkaniva  

Procedurálna sedácia - farmakologicky navodený stav sedácie alebo 

disociácie s amnéziou pre kontrolu bolesti 

počas bolestivej procedúry 

Sedácia - prípravok, ktorý znižuje pacientove 

povedomie 
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1  Z histórie  

Bolesť bola od nepamäti obávanejším pánom než samotná smrť a ľudia 

v každej dobe hľadali prostriedky na jej zvládnutie. Už starí Gréci 

v snahe udobriť si démonov a božstvá, ktorých vôľa mohla bolesť 

zaviniť, uctievali boha zobrazeného ako muža s orlími alebo motýlími 

krídlami, dotýkajúceho sa makovicou spánkov ľudí s následným 

utíšením bolesti. Jeho meno bolo Hypnos, bol synom bohyne noci Nykty 

a boha podsvetia Tartara, bratom bohyne zabudnutia a súčasne bohyne 

rieky podsvetia Lethé a otcom Morfea. 

Z 13. až 8. storočia pred Kristom je zaznamenaný i kult krétskej bohyne 

maku, koruna ktorej bola zdobená makovicami, poznačenými typickými 

zárezmi, ktoré svedčia o získavaní a výrobe ópia. Podľa názoru 

niektorých vedcov sa účinky ópia zračia aj na výraze tváre bohyne, ktorá 

podobne ako Hadia bohyňa disponovala liečivou silou Matky Zeme. 

Najznámejším druhom ópia, ktoré sa vyvážalo do celého stredomoria, 

v tom čase bolo „ópium thebaicum“, pochádzajúce z okolia 

hornoegyptského mesta Théby.  

S motívom makovice a odvaru z nej tíšiaceho bolesť sa stretávame 

i u Keltov. Slovo papaver somniferum - označujúce názov maku - sa 

skladá z keltského papa – (kaša), vera – (pravá), latinského somnus, čo 

je i latinské meno Hypna a zo slova ferum označujúceho príchod. 

Na prelome letopočtu rímsky dvorný lekár Scribonius Largus podrobne 

popísal ópium ako liečebný prostriedok. Rímski lekári ho predpisovali 

vo forme piluliek, čapíkov, klystírov a zábalov. 

Už v tomto období boli rešpektované i rozličné aplikačné formy 

k dosiahnutiu želaného efektu - analgézie. Konkrétne sa liečivá, ktoré 

podávali antickí lekári členili na 4 skupiny: chladivé (napr. ľanové 

semiačka), zahrievajúce (napr. horčičné semiačka), vysušujúce (napr. 
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šalvia) a zvlhčujúce (napr. roztok medu vo vode). V tejto dobe 

zaznamenávame i popis tzv. komedikácie, pretože podľa Galéna mohlo 

ópium zapríčiniť podchladenie tela, ktoré mohlo viesť až k smrti. Preto 

odporúčal, aby sa kombinovalo s „horúcimi“ prípravkami.  

Napríklad horeuvedené horčičné semienka, s obsahom viac ako 25 až 

35% mastného oleja, s prokinetickým efektom, antiflogistickým, 

antireumatickým a výraznými antibakteriálnymi účinkami, boli 

výbornou komedikáciou.  

Okrem ópia sa v tomto období používali i ďalšie rastlinné a iné liečivá 

s analgetickým efektom, a to ako v lokálnej forme, (Homér - Ilias – opis 

Patrokla ako ošetruje ranu bojovníka: „... a horký, no bolesť tíšiaci koreň 

na ranu vložil, keď najprv ho rozdrvil v rukách, a tento zastavil bolesť, 

krv prestala tiecť a rana mu zaschla ...“, tak i vo forme tzv. všeliekov. 

Azda najznámejším z nich v období staroveku bolo tzv. mitridatium, 

ktoré „vylepšil“ dvorný lekár cisára Nera – Andromachus. Jeho titul – 

archiater - prežil vo forme nemeckého „artz“ dodnes. 

Do dejín starovekej medicíny vstúpilo pod názvom therion, obsahujúc 

mimo základného zloženia mitridatu ešte ópium, minerálne substancie 

a morskú cibuľu. Užíval sa proti všetkým chorobám, napríklad proti 

bolesti hlavy, slabému zraku a sluchu, epilepsii, dýchavičnosti, dáveniu 

krvi, či dýchacím ťažkostiam.  

Aj záznamy spoza hraníc vtedajšieho starovekého sveta poskytovali 

predstavu o využívaní omamných látok v terapeutickom režime. 

V starovekej Číne to napríklad bola rastlina Ma Huang obsahujúca celú 

paletu alkaloidov. V roku 207 zomrel lekár Chua Tcho, ktorý bol známy 

množstvom operácií s aplikáciou omamných prostriedkov. 

Jednými z prvých narkotických prostriedkov, ešte dávno (10. storočie 

n.l.) pred Serturnerovou izoláciou morfia, boli v Európe odporúčané 

uspávacie špongie – spongia somnifera, na prípravu ktorých sa našiel 
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v benediktínskom kláštore Monte Cassino recept. Píše sa v ňom: 

„... Vezmi polovicu unce ópiových semien, 8 uncí výťažku listov 

z mandragory a 3 unce výťažku z bolehlavu a rozpusť v dostatočnom 

množstve vody.“ Do tekutiny sa potom namočí špongia, a ako sa ďalej 

píše v doporučení Uga Teodorica dei Borgognoni - špongiu treba 

priviazať chorému na tvár, aby zaspal a necítil bolesť. 

Katalánsky lekár Arnaldus z Villanovy podával pacientom pred ťažkým 

zákrokom zmes ópia, koreňa mandragory a blenu – „... tieto zložky sa 

rozdrvia a všetko sa zmieša s vodou. Pred operáciou sa v tekutine 

namočí plátno a položí sa na čelo a nos pacientovi, aby zaspal. Aby sa 

zobudil, navlhčí sa plátno octom a drží sa mu pred nosom...“ (2. polovica 

13. storočia). 

Moslimský očný lekár Jesus Haly upokojoval pacientov pred operáciou 

sivého zákalu nápojom s makovým sirupom. Na uspanie odporúčal aj 

vdychovať vôňu rozmliaždených makových zrniek a kôry mandragory. 

Veľký dôraz v staroveku a v stredoveku bol pritom kladený práve na 

duchovno, na svet božstiev, od ktorého bol pojem bolesti odvodzovaný. 

Veď slovo PAIN (latinsky POENA) znamená potrestanie. Na druhej 

strane termín patientia (pacient) môžeme preložiť ako trpezlivosť. 

Z uvedeného vyplýva plná platnosť axiómy - „nihil novum sub sole“ – 

v dnešnej snahe o znovuobjavenie a znovuzavedenie niektorých už 

dávno zabudnutých prístupov. 
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2  Súčasný stav  

Bolesť je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) 

a medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (IASP) 

definovaná ako „nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť 

spojená s akútnym či potencionálnym poškodením tkanív alebo je 

popisovaná výrazmi takéhoto poškodenia.. Bolesť je vždy subjektívna“. 

Prednemocničná urgentná starostlivosť a urgentné príjmy  

Efekt, ktorý prináša táto liečba je obyčajne okamžitým prínosom nielen 

pre pacienta, ale i pre personál, pacient je komunikatívnejší, znižuje sa 

nekľud, prípadná agresivita.  

Bolesť je jednou z najčastejších príčin, ktoré privedú pacienta na 

urgentný príjem v podstate všade na svete. Bolesť v západnej medicíne 

a najmä USA má zvláštne postavenie. Zdravotný personál sa snaží, aby 

pacient nemal bolesti, aby netrpel, využívajúc pri tom bez zásadnejších 

problémov aj najsilnejšie opiátové analgetiká. Bolesť brucha predstavuje 

potom jednu z najčastejších bolestí. A tu je zásadný rozdiel medzi 

„západnou“ a „východnou“ medicínou, kedy v USA a západnej medicíne 

aj pri podozrení na akútnu brušnú príhodu, pred vyšetrením pacienta 

chirurgom sú podané intravenózne analgetiká. Nebývalo to tak ale vždy 

a bola to práve urgentná medicína, ktorá „presvedčila“ chirurgov, že 

dogma prekrytia klinického nálezu a tým možná chyba v diagnóze už 

neplatí. Keďže bolesť brucha bola vyšetrená chirurgom, ale ten neprišiel 

vyšetriť pacienta pred výsledkami pomocných vyšetrení, pacienti 

čakajúci v bolestiach sa začali sťažovať a súdiť, lebo boli nespokojní.  

Oligoanalgézia 

Oligoanalgézia, neadekvátne liečenie bolesti je zistené v najväčších 

štúdiách bolesti realizovaných na urgentných príjmoch nemocníc v USA. 

Dáta z National Hospital Ambulatory Medical Survey hodnotia všetky 
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izolované uzavreté fraktúry končatín a klavikúl a ukázali, že len 64% 

pacientov dostalo analgézu a len 42% dostalo opiáty. Deti, starší 

a pecienti zo sociálnych a etnických minorít preukazujú oligoanalgéziu 

oveľa častejšie. 

Hoci je analgézia podávaná na urgentných príjmoch, je to často s dlhým 

oneskorením. Keď sú používané opiáty, často sú podávané 

v subterapeutických dávkach. Jedna štúdia z traumacentra ukazuje, že 

u 38% pacientov ktorým bola podaná analgézia, bol priemerný čas 

podanie prvej dávky 109 minút po príchode. 

Pacienti nedostali adekvátnu analgéziu pre široký rozsah dôvodov a nie 

všetky súviseli s hodnotením bolesti. Mnoho z nich je spôsobených zlým 

bezpečnosti a účinnosti rôznych spôsobov liečby a o efekte pacientovho 

hodnotenia na liečbu bolesti. 

Lekári pracujúci v urgentnej medicíne preto spustili v 90. rokoch 

niekoľko klinických kontrolovaných a slepých štúdii v rôznych 

krajinách, ktoré mali zistiť, či analgetiká pred chirurgickým vyšetrením 

skutočne zastrú klinický obraz a prípadne zvýšia pravdepodobnosť 

diagnostických omylov. Všetky štúdie, buď odpoveď nedali, alebo 

ukázali, že nie je rozdiel v tom, či pacienti analgetiká dostanú alebo nie 
12

. Neukázala sa ani vyššia miera diagnostických omylov a ani významné 

zastretie klinického nálezu, ktoré by ovplyvnilo klinické rozhodovanie, 

pri podaní perorálnych alebo intravenóznych analgetík
13

. Naopak, 

pacienti boli kľudnejší, ľahšie vyšetriteľní a najmä spokojnejší. 

Výsledky jednotlivých menších štúdií potom potvrdili aj meta-analýzy, 

a preto v súčasnosti chirurgovia nenamietajú a určite sa nepovažuje za 

chybu, keď sa takýmto pacientom analgetiká podajú. Na Slovensku, 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v jednom zo 

zverejnených prípadov z roku 2007 vytkol lekárovi RLP, že podal liek 

buscopan, keď mal pacient bolesť pod pravým rebrovým oblúkom 
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s pracovnou diagnózou renálna/biliárna kolika, s poznámkou, že 

analgetiká pri bolestiach brucha sa v žiadnom prípade nemajú podávať 

v prednemocničnej liečbe, ale až po vyšetrení chirurgom. 

Príprava lekárov v manažmente bolesti 

Príprava lekárov pre poskytovanie prednemocničnej, ale i nemocničnej 

analgézie, sedácie a riešenie možných komplikácií je oblasť, ktorú 

nesmieme podceňovať a zanedbať. Je potrebné pripraviť lekárov na 

poskytovanie tejto starostlivosti nielen v relatívne komfortnom prostredí 

urgentných príjmov, ale i v prostredí extra muros.  

Na lekára urgentistu sú kladené závažné nároky. Musí pacienta vyšetriť, 

často v sociálne a ľudsky v zložitom prostredí, niekedy v prostredí, ktoré 

mu nie je veľmi naklonené. Rozhodovanie o terapii je modifikované 

farmaceutickými, ale i technickými prostriedkami, ktoré sú niekedy 

značne limitované – napríklad zlý terén, ktorý znemožňuje prístup 

s adekvátnou výbavou. V prednemocničnej etape je to ešte limitovaný 

počet členov týmu, ktorý okrem záchranársko-sesterskej starostlivosti 

musia poskytnúť často i fyzickú silu na transport pacienta. Toto všetko 

núti, aby príprava lekárov urgentistov bola taká, aby s limitovanými 

možnosťami vedeli poskytnúť pacientovi maximum. Zúžitkujú to 

i v prípade hromadných nešťastí, kedy analgézia a sedácia sú kruciálnou 

oblasťou. 

Nesmie sa podceňovať ani príprava celých tímov, aby k pacientovi 

prichádzala zohratá skupina, s jasnými kompetenciami a tréningom. Tím 

musí byť pripravený vždy na riešenie komplikácií, bežná sedácia sa 

môže veľmi rýchlo skomplikovať útlmom dýchania, ale i alergickou 

reakciou (astmatik alergický na všetky NSA). Ťažko si predstaviť 

prípadný crash úvod pri nezohratom tíme... 

Pochopiteľne, príprava lekárov v rámci postgraduálneho vzdelávania má 

systém, je etablovaná v systéme vzdelávania. Povinnosťou každého 
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lekára sa je vzdelávať, ale i poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti je 

povinný vzdelávanie i praktický tréning umožniť tak, aby lekár – hlavne 

tam, kde nie je možné si privolať pomoc – bol dostatočne pripravený na 

poskytovanie adekvátnej analgézie a riešenie prípadných komplikácií. 
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Sedare dolorem divinum est. 

Hippokrates 

3  Definícia bolesti a patofyziológia bolesti 

Každý prežíva bolesť veľmi subjektívne a rôznou intenzitou, preto 

definovať ju je veľmi ťažké. Môžeme vysloviť množstvo definícií 

bolesti a to na základe toho, z akého uhlu sa na bolesť pozeráme. 

Je preto len prirodzené, že každý odborník zaoberajúci sa bolesťou bude 

vo svojej charakteristike bolesti zohľadňovať predovšetkým tie aspekty, 

ktoré sú pre neho dôležité. 

Bolesť je atributom ľudského bytia. Okrem svojich negatívnych stránok 

(strádania rôzneho rozsahu) má v sebe vo svojej akútnej forme i výrazný 

pozitívny prvok v podobe varovného signálu pre organizmus o pôsobení 

vonkajšej či vnútornej noxy. V súčasnej medicíne má taktiež i svoj 

nepostrádateľný diagnostický príznak, ktorý umožňuje rozpoznanie 

vyvolávajúcej príčiny a následnú kauzálnu terapiu. Vyriešenie 

vyvolávajúcej príčiny často vedie zároveň i k odstráneniu bolesti. 

Bolesť je najkomplexnejšou ľudskou skúsenosťou, pretože jej prežívanie 

je spojené so zážitkami ako somatickými, tak i emočnými a sociálnymi. 

Možno teda povedať, že bolesť má okrem svojho somatického i psycho-

sociálny rozmer a to najmä pri bolesti chronickej. 

Bolesť možno veľmi voľne charakterizovať ako stav silnej tiesne 

organizmu. Je samostatným stresorom ba dokonca až výrazným 

šokujúcim momentom, spúšťačom mediátorových kaskád 

s ďalekosiahlymi zmenami či už v blízkych alebo vzdialených orgánoch, 

ba dokonca i v celom organizme. 

Na základe uvedených faktov je preto ťažké vysloviť úplne presnú 

a v celom rozsahu problematiku pokrývajúcu definíciu. Bolo 
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vytvorených mnoho definícií bolestí, avšak ani jedna nedokázala 

vystihnúť problematiku bolesti v celom jej rozsahu. Geach definuje 

bolesť ako „škodlivú stimuláciu z hroziaceho alebo už existujúceho 

poškodenia tkanív“. Hovorí o dvoch úrovniach bolesti, prvá zodpovedá 

jeho definícii, v druhej úrovni berie do úvahy aj vnímanie a reakcie 

pacienta. McCaffery tvrdí, že bolesť je „čokoľvek , čo takto označí 

pacient“. Základom tejto definície je ochota lekára či sestry uveriť, že 

pacient pociťuje bolesť. P. Wall definuje bolesť veľmi stručne, ale 

výstižne slovami: „Bolesť je!“. 

V súčasnosti najlepšie charakterizuje bolesť definícia bolesti Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO):  

„Bolesť je nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť spojená 

s akútnym alebo potencionálnym poškodením tkanív alebo je 

popisovaná výrazmi takéhoto poškodenia. Bolesť je vždy 

subjektívna“. 

Najpraktickejšia definícia pre klinika teda znie: 

Bolesť je to, čo pacient cíti. Je taká, ako ju pacient popisuje a nie je 

tým, čo si tom myslí okolie. 

Bolesť je zvláštny druh citlivosti, výsostne subjektívny, ktorý prežíva 

človek sám a nemôže sa oň podeliť s inými. Môže byť sprevádzaná 

objektívne merateľnými fyziologickými reakciami. Bolesť sa spočiatku 

hlási ako príznak choroby či úrazu, v chronickej fáze sa sama stáva 

chorobou. Bolesť je komplexný bio-psycho-sociálny jav. V súčasnosti 

v odbornej literatúre existuje niekoľko definícií bolesti, avšak ani jedna 

presne nevystihuje celú podstatu bolesti.  

Bolesť je zmyslový vnem, ktorý má medzi ostatnými pocitmi 

mimoriadne postavenie. Signalizuje akúkoľvek poruchu funkcie 

u všetkých zložitejších organizmov, čím ďalej signalizuje vznik 

patologického procesu a tým často chráni organizmus pred väčším 
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poškodením. Najčastejšie sa objavuje na určitý „bolestivý“ podnet, 

vyvoláva ju napr. chladové, tepelné, chemické, tlakové alebo elektrické 

podráždenie. Každá bolesť je teda prirodzeným varovným signálom 

ohlasujúcim poruchu niektorého orgánu. Ak by u človeka takéto varovné 

signály chýbali, alebo boli silne obmedzené, bol by jeho organizmus 

vystavený veľkému nebezpečenstvu. 

Všeobecne možno bolesť rozdeliť na akútnu a chronickú. 

Zatiaľ čo o akútnej bolesti hovoríme ako o bolesti zmysluplnej, ktorá 

plní svoju základnú funkciu (upozornenie na možné poškodenie 

organizmu), bolesť chronická túto funkciu úplne stráca. Naopak, svojou 

dlhodobou prítomnosťou a intenzitou sa stáva hlavným zdrojom utrpenia 

človeka. Pacient s chronickou bolesťou sa dostáva do bludného kruhu, 

ktorého výsledkom je zníženie kvality života. Chronické bolestivé 

ochorenie limituje funkčnú kapacitu pacienta, vedie ku zníženiu 

pracovnej schopnosti, následne ku ekonomickým problémom, sociálnej 

izolácii, depresii a psychickej fixácii ťažkostí. Vzhľadom ku 

vzrastajúcemu počtu pacientov trpiacimi chronickou bolesťou sa 

postihnutie jedinca stáva i celospoločenským problémom s výrazným 

vplyvom na ekonomiku. 

Údaje z okolitých európskych krajín sú alarmujúce. Štúdie preukázali 

19% prevalenciu stredne silnej až silnej chronickej bolesti v európskej 

populácii. Najnižší je výskyt v Španielsku, Írsku a vo Veľkej Británii (12 

– 13%), najvyšší naopak v Taliansku, Poľsku a Nórsku (26 – 30 %). 

Chronická bolesť ovplyvňuje väčšinu bežných denných aktivít – od 

spánku cez domáce práce či riadenie motorového vozidla až po sex. Vo 

Veľkej Británii 25% pacientov trpiacich chronickou bolesťou prichádza 

o prácu, u 22% sa objavujú depresie, 23% udáva, že ich lekár nevie ako 

ich bolesť liečiť. Ročne sa utratí 584 miliónov Libier za predpisy 

analgetík, pacienti 4,6 miliónkrát ročne navštívia svojho praktického 

lekára pre bolesť. Pritom 70% pacientov s chronickou bolesťou je 
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v aktívnom pracovnom veku. Celkovo sú títo pacienti v porovnaní 

s ostatnou populáciou o 20% menej zamestnaní na plný úväzok 

a zameškajú o 20% viac pracovných dní. Celkovo sa náklady len na 

bolesti chrbta ročne vyšplhajú až na 12, 3 miliardy libier (22% rozpočtu 

zdravotníctva), predovšetkým na náklady spojené s pracovnou 

neschopnosťou. Podobne i pri porovnaní s ostatnou populáciou, keď 

pacienti s chronickou bolesťou 2x častejšie navštevujú poskytovateľa 

zdravotníckej starostlivosti a sú 3x častejšie hospitalizovaní. Alarmujúce 

sú čísla z výskumu, že 17% pacientov s veľmi silnou bolesťou je 

liečených iba voľne predajnými liekmi a 11% nie je liečených vôbec. 

V telefonicky vedených prieskumoch – štúdiách 20% respondentov 

s chronickou bolesťou udávalo, že ich lekári sa na ich bolesť nikdy 

nespýtali a 40% udávalo nespokojnosť s liečbou ich bolesti. Príčinou 

nedostatočnej liečby chronickej bolesti je je podceňovanie zo strany 

lekára, neznalosť v oblasti racionálnej farmakoterapie a nedostatočná 

komunikácia s pacientom. 

Tabuľka 1: Základné rozdiely medzi akútnou a chronickou bolesťou 

AKÚTNA A CHRONICKÁ BOLESŤ 

 AKÚTNA CHRONICKÁ 

Popis dobre definovaná zle definovaná 

Príčina akútne poškodenie chronický proces 

Trvanie 
dni/týždne mesiace/roky 

predvídateľné trvanie nepredvídateľné trvanie 

Patofyziologické 

prejavy 
sympatiková reakcia bez sympatikovej reakcie 

Afektívny prejav anxieta depresia 

Uvedomenie zmysluplnosť nezmyselnosť 

Správanie 

nezmenené zmena životného štýlu 

prípadne inaktivita 

počas terapie 

zmena funkčnej 

schopnosti 

Vzťah k liečbe pozitívny vzťah odmietanie, rezignácia 
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Akútna bolesť vzniká na základe poškodenia tkaniva úrazom alebo 

chorobou. Trvá niekoľko dní alebo týždňov, nepresahuje však zvyčajne 

dobu troch až šiestich mesiacov a po odoznení vyvolávajúcej príčiny 

mizne. Je príznakom, ktorý intenzívne informuje organizmus 

o tkanivovom poškodení. Lokalizácia je obvykle dobre určiteľná. 

Postihnutý organizmus na akútnu bolesť reaguje fyziologickými 

zmenami, ktoré sú v podstate totožné s obrazom zmien pri záťaži – strese 

(obr. 1).  

Obrázok 1: Schéma fyziologických zmien, ktorými organizmus reaguje 

na akútnu bolesť 

 

Pri vyššej intenzite predstavuje akútna bolesť aj veľkú psychickú záťaž. 

Pacienti môžu na akútnu bolesť reagovať plačom, stonaním alebo 

šúchaním bolestivej oblasti. Chýbanie týchto prejavov však neznamená, 

že pacient bolesť necíti. Kauzálna liečba je zameraná na úpravu 

poškodeného tkaniva, spojená s účinnou symptomatickou analgetickou 

terapiou vedie spravidla k odstráneniu akútnej bolesti. Ak akútna bolesť 

po kauzálnej terapii neprestáva a trvá dlhšie ako šesť mesiacov, 

hovoríme už o bolesti chronickej. 

Akútna bolesť Aktivácia sympatiku

TK,    P,     CO

redistribúcia KO, svalový hypertonus,

potenie, mobilizácia energet.rezerv, strach

fyziol.regul.mech pretrvajúca aktivácia sympatiku

neliečená bolesť

VO2

nároky na DO2
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Obrázok 2: Komplexné zhrnutie miesta účinku jednotlivých úrovniach 

percepcie bolesti 

 
Zdroj: ROKYTA, R. Bolest, morfologické a fyziologické základy. In: Remedia. 

1995, roč. 5, č. 1-2, s. 70. 

Pri chronickej bolesti obyčajne nemožno dokázať jednoduchý príčinný 

vzťah medzi poškodením tkaniva a vnímaním bolesti pacientom. Trvá 

dlhšie ako je pre daný typ postihnutého tkaniva či orgánu bežné, 

spravidla presahuje jej trvanie dobu troch až šiestich mesiacov. Trvá aj 

potom, ako už odznel normálny proces liečby a uzdravenia. Často je 

chronická bolesť neúmerne väčšia ako pôvodne vyvolávajúci podnet. 

V jej vývoji hrá podstatnú úlohu množstvo psychologických 
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a sociálnych faktorov. Táto bolesť obyčajne nemá funkciu varovného 

signálu, teda už nie je symptómom, ale predstavuje už určitý syndróm 

alebo má sama o sebe dokonca charakter choroby. Cieľom liečby je 

hlavne zmiernenie intenzity bolesti, ale samozrejme nesmieme zabúdať 

ani na liečbu vyvolávajúcej príčiny, ak je ešte prítomná a ak je to možné. 

Bolesť najčastejšie vzniká po podráždení „receptora bolesti“. Receptor 

bolesti – tzv. nociceptor – možno stimulovať priamo poškodením 

receptorovej bunky, alebo nepriamo (sekundárne) uvoľnenými 

chemickými látkami (obr. 2). Principiálne sa rozlišujú tri typy stimulov, 

ktoré excitujú príslušné nociceptory: mechanické, tepelné a chemické. 

Mechanizmus vzniku bolesti nie je celkom známy. Voľné nervové 

zakončenia pravdepodobne dráždia niektoré chemické látky vznikajúce 

vo všetkých tkanivách tela, ktoré pôsobením najrozmanitejších podnetov 

poškodzujú tkanivo bunky. Takýchto chemických látok môže byť veľké 

množstvo, medzi ktoré napríklad patria: bradykinin, serotonin, 

substancia P, CGRP (calcitonin gene related peptid), kyselina 

arachidonová a produkty jej kaskády, histamín, ióny sodíka, draslíka, 

prostaglandíny, substancia VIP (vazointestinálny peptid), enkefalíny, 

fosfolipidy, atď (obr. 3). Bolesť však môže vyvolať práve tak aj tlakový 

alebo neprimeraný tepelný podnet. 

Podľa najnovších poznatkov je univerzálnym stimulom bolesti 

bradykinín. Je to aminokyselina, ktorá vyvoláva silnú vazodilatáciu, 

zvyšuje permeabilitu kapilár, spôsobuje konstrikciu hladkého svalstva 

a stimuluje receptory bolesti. Predpokladá sa, že bradykinín sa tvorí pri 

poškodení tkanív pôsobením enzýmov, ktoré ho uvoľňujú z molekúl 

prítomných v krvi. Takto uvoľnený bradykinín sa potom naviaže na 

receptory bolesti a vyvolá ich aktiváciu, teda vzruch. 
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Bolesť nemusí vzniknúť pri každom dráždení receptorov. Zjavuje sa len 

vtedy, keď sa informácie o bolesti prenesú cez spinálnu miechu do 

mozgu, ktorý rozpoznáva jednotlivé stimuly. 

Obrázok 3: Rôzne typy receptorov - nociceptorov 

 

Obrázok 4: Mediátory schopné vyvolať bolestivý podnet 

 

Mediátory a ich receptory v oblasti nociceptorov
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Množstvo bolestivých stimulov potrebných na vyvolanie pocitu bolesti 

sa nazýva individuálny prah bolesti. Prah bolesti je u ľudí všeobecne 

rovnaký, hoci môže byť veľmi odlišný i u tej istej osoby v závislosti od 

aktuálneho stavu jej organizmu. Ten istý stimul môže vyvolať raz 

miernu, inokedy intenzívnu bolesť. Zvýšená citlivosť na bolestivé 

podnety sa nazýva hyperalgézia.  

Toleranciou bolesti sa rozumie maximálna intenzita a dĺžka trvania 

bolesti, ktorú dokáže jednotlivec zniesť a ovplyvňujú ju psychologické, 

sociálne a kultúrne faktory. Zdá sa, že s vekom sa zvyšuje. Hoci presný 

mechanizmus prenosu a vnímania bolesti nie je známy, predpokladá sa 

nasledujúca postupnosť: 

Obrázok 5: Reflexný oblúk bolesti podľa M. Zimmermanna 

 
Zdroj: ZIMMERMANN M. Physiologie von Noziception und Schmerz. 

In: Basler, H.D. et al. (eds.). Physiologische Schmerztherapie. 2. Aufl. Berlin-

Heidelberg-New York, Springer Verlang, 1993, s. 47-88. 
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Signály bolesti vedú dva typy nervových vláken: myelinizované vlákna 

typu A a nemyelinizované vlákna typu C. Vlákna typu A sa delia na 

podskupiny alfa, beta, gama, delta. Vlákna A-delta vedu impulzy 

rýchlosťou 12-80 m/s. Predpokladá sa že prenášajú signály ostrej, 

bodavej bolesti, ktorá súvisí s povrchovou somatickou bolesťou. Vlákna 

typu C, ktoré majú menší priemer, vedú signály pomalšie 0,4 – 1 m/s. 

Nimi sa prenášajú informácie o difúznej, pálčivej bolesti, ktorá súvisí 

s hĺbkovou somatickou a viscerálnou bolesťou. Bolesť prenášaná 

vláknami typu C je menej lokalizovaná, no v porovnaní s bolesťou, ktorá 

sa prenáša vláknami typu A-delta, trvá dlhšie. Nervové vlákna vedúce 

bolesť vstupujú do spinálnej miechy cez zadné rohy: tu sa napájajú 

synapsami na neuróny II. rádu (obr. 4, 5).  

Prenos impulzov bolesti v neurónoch I. rádu podnieti v zadných rohoch 

miechy uvoľňovanie substancie P – neurotransmiteru, ktorý zabezpečuje 

prenos impulzov bolesti do synaptickej štrbiny a cez synapsu do 

neurónov II. rádu. Axóny neurónov II. rádu sa v spinálnej mieche krížia 

a vstupujú do laterálneho spinotalamického traktu. Táto dráha vedie 

impulzy do talamu, odkiaľ prechádzajú do kôrovej somestetickej oblasti 

mozgu na vyhodnotenie. Pretože niektoré neuróny II. rádu vystupujú 

priamo do ventrobazálnych talamických jadier, senzorická kôra je 

schopná rýchlo analyzovať lokalizáciu aj intenzitu bolesti. Ďalšie vlákna 

spinotalamickej dráhy majú bohaté vetviace synapsy do mozgového 

kmeňa, hypotalamu a limbických štruktúr, a to ešte pred dosiahnutím 

talamu. Predpokladá sa, že táto pomalá dráha sprostredkúva prenos 

bolesti a citové reakcie na bolesť. Tieto dve rozdielne dráhy sú spojené 

s dvoma paralelnými časťami laterálneho spinotalamického traktu: 

tractus neospinothalamicus a tractus paleospinothalamicus (obr. 5). 

Tractus neospinothalamicus vedie impulzy prenášané najprv nervovými 

vláknami typu A-delta do ventrolaterálnej a posteriórnej časti talamu. 

Pretože vlákna typu A-delta sprostredkúvajú rýchly prenos ostrej, dobre 

lokalizovanej bolesti, táto dráha umožňuje rýchle vnímanie lokalizácie 
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a intenzity bolesti a môže spúšťať odpoveď „boj alebo únik“. Tractus 

paleospinothalamicus prenáša impulzy z C-vláken do rôznych 

synaptických prepojení a do mozgového kmeňa a hypotalamu, a to ešte 

pred odovzdaním do talamu a senzorickej kôry. Pretože táto dráha 

prenáša impulzy pomalšie, spája sa s pálčivou, tupou a zle lokalizovanou 

bolesťou. Keďže ovplyvňuje mozgové štruktúry kontrolujúce pamäť 

a spomienky, môže sa zapájať aj do emočných odpovedí na bolesť. 

Talamus 

Talamus obdrží signál zo spinoretikulárneho a spinomesencefalického 

traktu v strednom a intralaminárnom jadre, ktoré potom premieta do 

širokej oblasti v kôre a v limbickom systéme. Spinotalamický trakt 

a periaqueduktálna sivá hmota premietajú informácie do 

ventroposterolaterálnych a ventroposteromediálnych jadier, ktoré tiež 

dostanú signál z descendentných vlákien zo somatosenzorického 

kortexu. To všetko sa potom premieta do širokej oblasti v kôre. 

Cerebrovaskulárne ochorenie alebo poškodenie talamu môže spôsobiť 

vznik syndrómu centrálnej neuropatickej bolesti pri absencii jeho 

modulačného účinku na bolesť. 

Modulácia bolesti 

Impulzy z nociceptorov sú modulované v descendentných oboch 

okrajových traktov a v mieche. Dve základné descendentné cesty sa 

javia byť primárne sérotoninergné a noradrenergné, pochádzajú zo 

stredného mozgu (periaqueduktálna sivá hmota a locus coeruleus) 

a z predĺženej miechy (nucleus raphe magnus a nucleus reticularis 

gigantocellularis). Tie sú odovzdané do miechy cestou dorsolaterálneho 

funikulu. Elektrická stimulácia týchto ciest produkuje analgéziu 

porovnateľnú s tou navodenou opioidmi. Stimulácia talamu môže tiež 

vyprodukovať analgéziu. Vnemy do tohto systému prichádzajú 

z frontálnej kôry, limbického systému, hypotalamu, retikulárneho 
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systému, locus coeruleus a miechy. Mnoho neurotransmiterov je 

zapojených do týchto ciest, zahrňujúc sérotonín, norepinefrín 

a substancia P. Verilo sa, že aktivácia tohto systému je zodpovedná za 

efekt akým je placebo a akupunktúru. 

Centrálna senzibilizácia 

Cenrtálna senzibilizácia zahŕňa zosilnenie nociceptívnych signálov. 

Je sprostredkovaná viacerými substanciami ako sú oxid dusný, glutamát, 

substancia P, aspartát, prostaglandíny, leukotriény, norepinefrín 

a serotonín. Môže sa objaviť v prítomnosti chronického ochorenia alebo 

ako dôsledok poškodenia v ktoromkoľvek bode pozdĺž systému 

prenášajúceho bolesť. Je to popisované v situácii traumatického alebo 

degeneratívneho stavu miechy a mozgového kmeňa a môže súvisieť 

s mŕtvicou, sklerózou multiplex, Parkinsonovou chorobou, Arnold- 

Chiariho formáciou a cervikálnou stenózou. 

Cítenie bolesti 

Vedenie, prenos a modulácia bolestivých stimulov vyvoláva vnímanie 

subjektívneho emocionálneho zážitku bolesti. Na finálne vnímanie 

bolesti má vplyv mnoho iných faktorov mimo stimulácie nociceptorov. 

Oddelené kognitívne procesy a cesty sa podieľajú na interpretácii 

a zažívaní bolestivých stimulov, ostávajú záhadou a sú ovplyvnené 

takými faktormi ako sú kulturálne očakávania, osobnosť, skúsenosti 

a základný emocionálny stav. Je mnoho týchto faktorov a preto 

nasledujúce vnímanie bolesti môže byť do veľkej miery ovplyvnené 

obomi- farmakologickými aj nefarmakologickými intervenciami. Pre 

lieky ako sú oxid dusný, nízko-dávkové opiáty je väčšina ich efektu 

založená na báze ovplyvnenia kognitívnej interpretácie a emocionálnej 

reakcie na bolesť než na ovplyvnení prenosu bolestivých stimulov. 

Neinvazívne techniky (rozptýlenie u detí, alebo hypnóza) môžu 

limitovať vnímanie bolesti a zvýšiť jej toleranciu. Zmeny v možnostiach 
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osobných zážitkov bolesti založených na predchádzajúcich zážitkoch 

a naučené správanie sú uvádzané ako kognitívna senzibilizácia. 

Reflexná odpoveď na bolesť 

Sú dva typy reflexných odpovedí na nociceptívne vnemy: reflex 

miešneho segmentu (alebo suprasegmentálny) a reflex kortikálny. 

Spinálne reflexy sú vytvorené prenosom nociceptívnych impulzov 

z dorzálnych rohov na motorické a autonómne neuróny v mieche, 

provokujúce odpoveď ako tachykardia, vazokonstrikcia, paralytický 

ileus a svalové spazmy. Suprasegmentálne reflexy sú prenášané cez 

ascendentný trakt do mozgového kmeňa, hypotalamu a kôry, kde reflexy 

pominú a autonómna odpoveď sa objaví v spolupráci s uvedomelou 

odpoveďou. Autonómne reflexné odpovede na bolesť sú rôzne a nemôžu 

byť používané na kvantifikáciu bolesti interindividuálne.  

Endorfínový systém 

Endorfínový systém je neuroendokrinný systém, ktorý slúži na 

modulovanie odpovedí na stres a bolesť. Pozostáva zo široko 

rozptýlených neurónov, ktoré produkujú tri typy opioidov: beta-endorfín, 

met- a leuenkefalíny a dynorfíny. Tieto opioidy fungujú ako 

neurotransmitery a neuromodulátory troch hlavných skupín receptorov- 

mí, delta a kappa- a produkujú analgéziu a protistresovú odpoveď. Tieto 

receptory sú popísané v tabuľke č. 2.  
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Tabuľka 2: Prehľad opiátových receptorov a ich účinkov 

Opiátové receptory 

Trida opiátových 

receptorov 
Efekt 

Súvisiaci 

endogénny endorfín 

mí 1 
eufória, supraspinálna analgézia, 

zmätenosť, závrate, nauzea, 

nízky potenciál ku závislosti 

beta-endorfín 

mí 2 
útlm dýchania, kardiovaskulárne 

a GIT efekty, mióza, močová 

retencia 

beta-endorfín 

delta 
spinálna analgézia, KV útlm, 

zníženie nárokov, mozgového 

tkaniva a myokardu na kyslík 

enkephalín 

kappa 
spinálna analgézia, dysfória, 

psychmimetické účinky, spätná 

inhibícia endorfínového systému 

dynorfín, beta-endorfín 

epsilon hormonálny beta- endorfín 

gamma 
dysfória, psychomimetické 

účinky 
beta- endorfín 

Za normálnych okolností slúži endorfínový systém k zníženiu bolesti 

a stresu po tom, čo sa osoba adekvátne reagovala na škodlivý stimul. 

Odpoveďou systému je znížený alebo zvýšený účinok k produkcii 

primeranej odpovede na bolestivú udalosť. Ako ostatné neuroendokrinné 

systémy, vytvára aj inhibíciu spätnej väzby na seba počas zvýšenej 

stimulácie. Počas prolongovaných periód bolesti s vysokými hladinami 

stimulácie sa môže stať, že systém bude menej odpovedať a budú sa 

modulovať odpovede na bolesť s menším účinkom. 

Ako ich endogénne náprotivky, opiátové liečivá, alebo opioidy, pôsobia 

na tie isté receptory a produkujú analgézu aj neželateľné vedľajšie 

účinky. Ak sú tieto lieky podávané dlhší čas, inhibujú endogénny 

endorfínový systém otupovaním jeho odpovedi na bolesť a stres 

a znižujú vo všeobecnosti efekt endorfínového systému. Ak tieto lieky 

postupne klesajú, normálny efekt endorfínového systému sa obnoví.  
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Obrázok 6: Nervové dráhy vedúce bolestivé vzruchy 

 

Zdroj: ROKYTA, R. Bolest, morfologické a fyziologické základy. In: Remedia. 

1995, roč. 5, č. 1-2, s. 69. 
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Teórie bolesti 

Existuje viacero teórií, ktoré objasňujú prenos a vnímanie bolesti. Ani 

jedna však úplne nedokáže vystihnúť celú túto problematiku. 

TEÓRIA ŠPECIFICKOSTI (vznikla už pred 200 rokmi) predpokladá, 

že impulzy bolesti vychádzajú zo špecifického nociceptora do centra 

bolesti v mozgu. Najnovšie poznatky však poukazujú na určité 

obmedzenie tejto teórie. Výskumom sa zistilo, že nervové vlákna 

prenášajúce impulzy bolesti vedú aj pocity tlaku a tepla. Ani ďalšie dve 

tvrdenia tejto teórie nie sú v súlade so súčasnými poznatkami výskumu: 

a) teória predpokladá priamy vzťah medzi intenzitou stimulu bolesti 

a pociťovanou intenzitou bolesti, b) podľa tejto teórie sa zapája do 

odpovede na bolesť len jedna štruktúra mozgu. 

TEÓRIA VZORU, ktorá nasledovala po teórii špecifickosti, zhrňuje 

niekoľko rozličných teórií, a to periférnu teóriu vzoru, centrálnu 

sumačnú teóriu a senzorickú interakčnú teóriu. Periférna teória vzoru 

hovorí, že periférne nervové vlákna sú vo svojej podstate rovnaké a daný 

typ stimulácie vlákna sa interpretuje centrálnym nervovým systémom 

ako bolesť. Centrálna sumačná teória predpokladá, že podráždenie 

periférnych senzitívnych nervových vláken stimuluje špecifiké oblasti 

v zadných rohoch miechy, ktoré vyvolávajú pri stimulácii pocit bolesti. 

Vstup do dorzálnych rohov vytvára mimoriadne reverberačné aktivity 

v uzavretých samoexcitujúcich sa neurónových okruhoch. Dlhšie 

trvajúca aktivita stimuluje T-bunky, ktoré potom vysielajú impulzy do 

miesta interpretácie bolesti, do mozgu. Táto teória pomáha pri 

objasňovaní fantómových končatinových bolestí a neuralgií. Senzorická 

interakčná teória predpokladá, že do mechanizmov bolesti sú zapojené 

dva typy nervových vláken, a to vlákna s malým a veľkým priemerom. 

Tenké vlákna vedú nervové impulzy vyvolávajúce bolesť, hrubšie vlákna 

bolesťové impulzy tlmia. Pri prevýšení počtu stimulovaných tenkých 

vláken nad počtom stimulovaných hrubších vláken vzniká bolesť. 
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PARALELNÝ PROCESNÝ MODEL, ktorého autormi sú Leventhal 

a Everhart, integruje obidva fyziologické i kognitívno-emočné aspekty 

bolesti. Podľa neho sa fyziologické a neurologické dešifrovanie pocitu 

bolesti a kognitívno-emočných vlastností bolesti uskutočňuje rozličnými 

nervovými vláknami. 

Autori hovoria, že bolesť sa premieta do troch úrovní. Prvá úroveň 

zahrňuje autonómne nervové kódovanie stimulov bolesti špecifickými 

nervovými vláknami. Umožňuje uvedomovanie si bolesti a jej významu, 

vyvoláva emócie z bolestivého stimulu a registruje lokalizáciu, trvanie 

a intenzitu bolesti. Druhá úroveň obsahuje kombináciu tohto nervového 

kódu s predchádzajúcimi skúsenosťami s bolesťou. Jedinec pritom môže 

pridávať nové poznatky k svojim skúsenostiam a upravovať ich. Tretia 

úroveň zahrňuje používanie domnienok a názorov jedinca na bolesť, 

ktorá ovplyvňuje osobné potreby a aktivity súvisiace s bolesťou. 

V súčasnosti je však najuznávanejšou tzv. vrátková alebo hradlová teória 

(tzv. Gate Control Theory of Pain). 

VRÁTKOVÁ TEÓRIA je teória o riadení bolesti. Jej autormi sú 

Ronald Melzack a Patric Wall v roku 1965. Podľa nich môžu byť 

impulzy bolesti vedené periférnymi nervovými vláknami do spinálnej 

miechy modifikované už na úrovni miechy, teda ešte pred vniknutím do 

mozgu a to v zadných rohoch miechy v lamine II a III podľa Rexeda 

(Rexedových zónach). Hlavnú úlohu tu hrajú neuróny v substantia 

gelatinosa Rolandi – tzv. SG neuróny (obr. 6). Teória vychádza 

z predpokladu regulácie prahu pre vstup bolestivého (nociceptívneho) 

podráždenia do vyšších etáží CNS. Príčinou sú synapsy v dorzálnych 

rohoch miechy pôsobiace ako „vrátka“, ktoré sa zatvárajú – vtedy bránia 

prenosu impulzov do mozgu, alebo otvárajú – vtedy umožňujú prevod 

impulzov až do mozgu. Melzack a Wall však rozvinuli svoju hypotézu 

ešte ďalej; domnievajú sa, že vrátka sa uzatvárajú vtedy, keď do miechy 

prichádza veľa impulzov v hrubých nervových vláknach vedúcich 
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signály tepla, chladu, dotyku..., čím sa blokuje bolesť vedená tenkými 

nervovými vláknami. Len pri otvorených vrátkach, keď prevláda 

stimulácia vláken bolesti, pociťuje osoba bolesť. Táto teória zároveň 

naznačuje, že aktivita „vyšších“ centier centrálneho nervového systému 

v podobe úzkosti, strachu, minulých skúseností, pozornosti 

a posudzovania situácie môže ovplyvňovať otváranie alebo zatváranie 

vrátok. 

Táto teória už neplatí v celom rozsahu a bola vyvrátená samotnými 

autormi, keďže i na príklade akupunktúry sa ukázalo, že jej efekt je 

sprostretkovaný prostredníctvo endogénnych opioidiv, hlavne beta-

endorfínov a dynorfínu. Napriek tomu vrátková teória znamenala 

základný zlom vo výskumu bolesti a naštartovala jeho veľký 

rozmach. 
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4 Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti 

Vyčerpávajúce klinické zhodnotenie je absolútne nevyhnutné pre 

úspešnú liečbu.  

Malo by sa riadiť niekoľkými zásadami:  

a) akceptovať pacientov popis, 

b) podrobne vyšetrovať bolesť - anamnézu, fyzikálne vyšetrenie, 

c) posudzovať každú bolesť, 

d) posúdiť ostatné faktory, ktoré môžu ovplyvniť bolesť - fyzické, 

psychosociálne, kultúrne, 

e) opätovne prehodnodnocovať. 

ad. a) Akceptovať pacientov popis 

Musíme akceptovať pacientov popis bolesti, ako i jej závažnosť. Bolesť je 

vždy subjektívna, a je dôležité to, čo si myslí o nej pacient a nie to, čo si 

myslia o nej druhí. Z tohoto dôvodu je nutné, aby bol vytvorený dobrý 

vzťah lekár - pacient. Ak lekár nevyjadruje záujem o pacientove 

ťažkosti, a ostáva k nim ľahostajný, tak pacientove ťažkosti len 

prehlbuje. 

ad. b) Dôkladné zhodnotenie bolesti 

Spočíva v tom, aby pacient popísal svoje ťažkosti svojim slovami a 

svojím vlastným spôsobom. Dôkladné informácie, ktoré vyjadrujú popis 

bolesti, sú interpretované najlepšie jazykom, ktorý používa, s emóciami, 

ktoré pociťuje, spolu s pohybom tela, doprevádzajúcim popis svojho 

stavu. Tieto informácie je potrebné spravidla doplniť špecifickými 

otázkami na upresnenie charakteru bolesti. Je nanajvýš dôležité, aby 

pacient tiež podrobne popísal, aké lieky, a v akých intervaloch užíva, tiež 

s akými prípadnými vedľajšími príznakmi sa stretol pri ich užívaní. 
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Informácie od členov rodiny sú tiež vhodným doplnkom k dokresleniu 

charakteru bolesti a pacientovho životného štýlu. 

Výsledky fyzikálnych vyšetrení, ako i neurologického, by mali byť jasne 

a zrozumiteľné zaznamenané, a je vhodné, i keď sú zakreslené na 

obrázkoch, kde sú jednoducho viditeľné i anatomické koreláty. 

ad. c) Zhodnotenie každej bolesti 

Väčšina pacientov trpí na viac ako jeden typ bolesti a každá bolesť 

vyžaduje dôkladné zhodnotenie. 

ad. d) Zhodnotenie ostatných faktorov, ktoré sa môžu podieľať na 

bolesti 

Pri komplexnom posúdení pacienta a jeho bolesti, tak ako to bolo 

uvedené v predchádzajúcich častiach, je potrebné zhodnotiť aj ostatné 

vplyvy, ktoré môžu vo veľkej miere ovplyvniť bolesť, z nich 

najdôležitejšie sú: 

- ostatné fyzikálne symptómy, 

- psychologické problémy, 

- sociálne ťažkosti, 

- kultúrne danosti. 

Posúdenie stupňa anxiety a depresie je veľmi dôležité pri posudzovaní 

závažnosti a trvania bolesti. Pacientovo vnímanie dôležitosti bolesti, 

hlavne ako závažného ohlasovania návratu alebo progresie choroby, má 

zásadný psychologický efekt. 

Keď je to možné, tak vždy má pacient vyjadriť svoje pocity spojené 

s bolesťou, ak však lekár pri komunikácii s pacientom používa, alebo 

vyžaduje od pacienta zložité termíny, tak tieto môžu pacienta znechutiť 

a zhoršiť vzájomnú spoluprácu. Tak sa vlastne zamedzí podrobnej 

analýze okolitých faktorov. 
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ad. e) Opätovné hodnotenie a prehodnotenie bolesti 

Opätovné zhodnotenie stavu je potrebné tak ako prvé vyšetrenie. Bolesť, 

ktorá zle, alebo vôbec neodpovedá na liečbu, by nás mala viesť 

k zamysleniu sa nad správnosťou našej diagnózy, alebo k prehodnoteniu 

ostatných faktorov sprevádzajúcich chorobu. 

Meranie bolesti 

Keďže bolesť je subjektívny fenomén, objektívne meranie je v podstate 

nereálne.Vyvinuté boli mnohé prístroje, ako i rôzne iné prístupy, ktoré sa 

pokúšali zmerať bolesť. Väčšina týchto prístupov zahrňuje komplex 

sledovaní, založených na afektívnej a behaviorálnej zložke bolesti, čo je 

veľmi náročné a vyčerpávajúce pre pacienta, ale i pre personál. Z týchto 

dôvodov sú tieto náročné metodiky prenechané spravidla len na 

výskumné projekty. V praxi sa rozšírili jednoduché techniky (i keď 

zaťažené mnohými nepresnosťami), a to hlavne vizuálne analógové 

skóre, numerická škála, ako i verbálna popisná škála.  
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5  Možnost liečby bolesti 

Ciele menžmentu bolestivých stavov 

Bolesť je subjektívna skúsenosť a výsledkom použitia lieku od bolesti 

ako ukončenia liečby je subjektívne vnímanie úspešnosti alebo zlyhania 

liečby. V urgentnej medicíne by sa mal manažment akútnej bolesti 

zamerať na konkrétne požiadavky pre ukončenie liečby; napríklad 

redukcia pacientovho skóre bolesti na 3 alebo menej, alebo na 50% 

z pôvodnej hodnoty. Analgetikum, zvyčajne i.v.opiát je ordinovaný 

častou titráciou k dosiahnutiu konkrétnych výsledkov, zvyčajne 

s varovaním týkajúcim sa maximálnej dávky, ktorá môže byť promptne 

upravená. Napríklad „úvodná dávka morfín sulfát 10mg i.v., potom 

morfín sulfát 5 mg i.v. každých 10 minút, kým pacient nehlási bolesť na 

škále 3/10 alebo menšiu. Prosím upozornite ma, ak je podaných viac ako 

30mg v priebehu 60 minút“. Toto umožňuje sestrám titrovať lieky na 

pacientovu bolesť, aby sa cítil pohodlne a tak aby vedela kedy upozorniť 

lekára, že pacient požaduje väčšiu dávku ako sa predpokladalo. 

Bolestivé stavy, ktoré sú veľké alebo vágne treba rýchlo vyriešiť, často 

bývajú poddávkované a nedochádza tak k adekvátnej úľave bolesti. 

Takou ordináciou je napríklad „morfín sulfát 6mg i.v.teraz a opakovať 

2 až 6 mg i.v. každých 20 až 40 minút podľa potreby“.  

KĽÚČOVÉ POJMY 

 Pacientovej bolesti by malo byť rýchlo uľavené a mala by byť 

často prehodnocovaná v tandeme s diagnostickými hodnoteniami. 

 Titrácia intravenóznych opiátových analgetík je základný 

terapeutický prístup k liečbe stredných a silných bolestí; 

intramuskulárne podávanie má viacero nevýhod a nie je vhodné. 

 Morfín, fentanyl a hydromorfín sú preferovanými liekmi pre 

väčšinu opiátovách indikácií v urgentnej medicíne. 
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 Nie je správne veriť, že morfín zapríčiňuje viac spazmov 

hladkého svalstva ako iné opiáty a mali by sme sa mu vyhýbať 

u pacientov s biliárnou alebo renálnou kolikou. 

 Topické a lokálne anestetiká môžu byť používané v liečbe bolesti 

súvisiacej s väčšinou procedúr v urgentnej medicíne a mali by byť 

zvážené pri použití všetkých izolovaných bolestivých stavoch. 

 Nízka hodnota pH tkaniva (5 alebo 6) v infekčnom prostredí vedie 

k oneskorenému nástupu účinku lokálneho anestetika. 
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Obrázok 7: Miesta hlavného účinku rôznych farmakoterapeutických 

možností na dráhe bolesti 

 

Zdroj: ROKYTA, R. Bolest, morfologické a fyziologické základy. 

In: Remedia. 1995, roč. 5, č. 1-2, s. 68. 

Úspešná liečba, tak závažného problému, akým je chronická bolesť, je 

nevyhnutne založená na komplexnej diagnostike a liečbe pri využití 

multidisciplinárneho prístupu, i keď pri liečbe akútnych bolestivých 

stavov v prvom kontakte vystačíme spravidla iba s farmakoterapiou. Vo 

všeobecnosti liečebné postupy možno rozdeliť na farmakologické 

a invazívne.  
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Najčastejšie terapeutické prístupy používané v liečbe bolesti sú: 

1. farmakoterapia, 

2. rehabilitačné postupy, 

3. psychoterapeutické postupy, 

4. sociálna podpora, 

5. postupy alternatívnej medicíny, 

6. invazívne liečebné postupy. 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY FARMAKOLOGICKEJ LIEČBY BOLESTI  

(Podľa: DOLEŽAL, T. et al. Metodické pokyny pro farmakoterapii bolesti. 

In: Bolest. 2009, roč. 12, Suppl. 2, s. 4-17.) 

 Voľba a vedenie analgetickej liečby vychádza z pacientovho 

údaja o intenzite a charakteru bolesti a z konkrétneho klinického 

stavu. Nerozhoduje biologický pôvod bolesti (nádorová, 

nenádorová), ale jej intenzita. 

 Pri výberu liečiva z analgetického rebríčka sa u akútnej bolesti 

uplatňuje postup „zhora dole“ (step down), pri chronickej bolesti 

postup „zdola hore“ (step up). 

 U intenzívnej akútnej bolesti je na mieste parenterálne podanie 

analgetika, eventuálne i opioidu (napríklad angiózna bolesť pri 

akútnom infarkte myokardu, renálna a žlčníková kolika). Inak má 

jednoznačnú prednosť neinvazívne podávanie analgetík – 

perorálne, transdermálne, rektálne. 

 Z hľadiska časového faktoru sú u akútnej bolesti najvýhodnejšie 

analgetiká s rýchlym nástupom účinku, u chronickej bolesti sa 

analgetiká podávajú podľa časového plánu a predchádza sa tak 

rozvoju bolesti. 

 Analgetiká titrujeme podľa bolesti, používa sa najnižšia 

analgeticky účinná dávka. 
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 Kombinácia neopioidných analgetík má aditívny účinok. Aditívny 

efekt má i kombinácia analgetík s adjuvantnými analgetikami 

a paracetamolu s NSA (nesteroidnými antiflogistikami). Zásadne 

sa nekombinujú jednotlivé NSA (zvýšené riziko vedľajších 

účinkov). 

 Analgetickú liečbu je potrebné individualizovať z hľadiska voľby 

i dávky analgetika. 

 O počiatku je nutná monitorácia účinnosti liečby a nežiaducich 

účinkov analgetík, v prípade ich výskytu je nutné ich od počiatku 

liečiť. 

 U niektorých typov chronickej nenádorovej bolesti je na mieste 

vybaviť pacienta záchrannou medikáciou na liečbu prielomovej 

bolesti. 

 Prospešnosť analgetickej liečby by mala zreteľne prevyšovať jej 

vedľajšie prejavy. 

V zásade je možné rozdeliť farmaká využívané v liečbe bolesti do dvoch 

skupín a to na opioidy a neopiodidné analgetiká, ktoré tvoria 

heterogénnu skupinu – paracetamol, metamizol, dominujú v nej 

nesteroidové antiflogistiká (antireumatiká, NSA, NSA).  

Paracetamol –analgetikum bez protizápalového účinku. Doporučené je 

dávkovanie 500-1000mg po 4-6 hodinách. Výraznejšieho analgetického 

efektu je dosiahnuté od 625 mg v jednotlivej dávke, nižšie dávkovanie 

má prevažne antipyretický účinok. Rýchlosť nástupu účinku je 30 minút, 

maximálna denná dávka ja 4000mg. Pri vyššom dávkovaní hrozí riziko 

hepatotoxicity. Paracetamol je pre svoje minimálne vedľajšie účinky 

liekom prvej voľby. 

Vo frankofónnych oblastiach je pre liečbu akútnej bolesti, včítane 

pooperačnej, používaný i v parenterálnej forme ako prekurzor 

s vynikajúcimi vlastnosťami. 
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Pozor! Mnohé prípravky v rozpustnej forme, používané hlavne pri 

chrípke, obsahujú paracetamol. Pri sumácii s tabletkami paracetamolu 

môže dôjsť ku prekročeniu terapeutickej dávky a toxickým prejavom.  

Metamizol je analgetikum s nástupom účinku 30 minút, obvyklé 

dávkovanie je 500mg 4xdenne. Vzhľadom na riziko agranulocytózy je 

nevhodný ku dlhodobému podávaniu. 

Tabuľka 3: Najčastejšie používané neopioidné analgetiká 

Analgetiká / antipyretiká  

látka aplikácia 
nástup 

účinku 

obvyklá  

dávka 

max.  

denná dávka 

Paracetamo

l 
p.o., p.r., i.v. 30 min. 4x 500-1000mg 4x 1000mg 

Metarnizol p.o., i.v. 30 min. 4x 500mg 6x 1000mg 

COX-2 neselektívne NSA 

Buprofen  p.o. 15-20 min. 4x 400mg 4x 600mg 

Diklofenak p.o., p.r., i.m., i.v. 30 min. 3x 50mg 3x 50mg 

Naproxen p.o. 2 hod. 2x 250mg 2x 250mg 

COX-2 preferenčné NSA 

Nirnesulid p.o. 30-60 min. 2x 100mg 2x 100mg 

Meloxikam  p.o., p.r. 90 min. 1x 15mg  

COX-2 selektívne NSA 

Celecoxib p.o. 45 min. 2x 100mg 2x 200mg 

Etricoxib p.o. 30 min. 1x 60mg 1x 120mg 

Parecoxib i.v., i.m. 10 min. 40mg 80mg 

Zdroj: DOLEŽAL, T. et al. Metodické pokyny pro farmakoterapii bolesti. 

In: Bolest. 2009, roč. 12, Suppl. 2, s. 4-17. 

Keďže práve NSA sú všeobecne dostupné, v niektorých formách 

i voľnopredajné, je potrebné sa s nimi podrobnejšie zaoberať. 

NESTEROIDOVÉ ANTIFLOGISTIKÁ (NSA) 

Nesteroidové protizápalové látky (non steroidal anti-inflammatory drugs 

– NSAIDs, nesteroidové antirireumatiká, NSA) patria medzi 

najbežnejšie používané analgetiká. V celosvetovom merítku sa odhaduje, 
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že viac než 100 miliónov ľudí pravidelne užíva NSA. Ich popularita 

spočívala hlavne v ich analgetickej účinnosti, protizápalovému efektu, 

ale i ich využitiu pri horúčke. Nezanedbateľným dôvodom je i to, že 

laická, ale i lekárska komunita sa i pri urputných bolestiach stále vyhýba 

opioidom pre strach zo závislosti a iných vedľajších účinkov (niekedy 

i z pohodlnosti vyzdvihnúť si špeciálne recepty). Zabúda sa pri tom, 

že NSA sú ale zdrojom veľkej morbidity a mortality, pretože majú 

dráždivý účinok na žalúdočnú sliznicu, inhibujú funkciu krvných 

doštičiek a zhoršujú funkciu pečene a obličiek. Veľké množstvo 

pacientov, ktorí užívajú NSA pri chronických ochoreniach, prestáva brať 

terapiu pre stupňujúce bolesti brucha, ktoré môžu ale tiež vyústiť do 

závažných komplikácií zo strany gastrointestinálneho traktu, prípadne 

i iných orgánov. 

Súčasné štúdie sú venované ochranným prostriedkom proti poškodeniu 

žalúdka, ale i takým NSA, kde práve spomínané účinky budú 

minimalizované. Vzhľadom na spomínanú masovú konzumáciu NSA 

jedným z faktorov, ktoré blokujú široké rozšírenie či už tzv. selektívnych 

blokátorov cyklooxygenázy, ako i liekov s protektívnym účinkom na 

gastrointestinálny trakt je ich vysoká cena, a tým ich nedostupnosť pre 

pacientov i zdravotné poisťovne štátov s menej výkonnou ekonomikou.  

Mechanizmus účinku NSA 

Za hlavný mechanizmus účinku NSA je považovaná inhibícia syntézy 

prostaglandínov, ako ju v roku 1971 popísal J.Vane.  

NSA pôsobia inhibíciu enzýmov cyklooxygenázy (COX), ktoré 

premieňajú kyselinu arachidonovú na prostaglandíny. Existujú dva 

izoenzýmy, COX-1 a COX-2. COX-1 je enzýmom konštitučne 

syntetizovaný v mnohých orgánoch, hlavne v žalúdočnej sliznici, pečeni, 

obličkách a krvných doštičkách. Produkcia prostaglandínov v týchto 

oblastiach udržuje ich fyziologickú funkciu. Napríklad prostaglandíny 
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v žalúdočnej sliznici pomáhajú udržiavať prietok krvi v sliznici a ich 

funkciu bariéry, prostaglandíny v obličkách a pečeni regulujú regionálny 

prietok krvi, prostaglandíny v krvných doštičkách ovplyvňujú ich 

agregáciu, ktorá urýchľuje zrážanie krvi. Inhibícia tvorby 

prostaglandínov môže byť obzvlášť škodlivá v podmienkach 

hypovolémie, hypotenzie a slabého srdcového výkonu. Procesy, ktoré 

ovplyvňujú NSA ukazuje tabuľka číslo 4. 

Tabuľka 4: Procesy ovplyvnené NSA 

Procesy ovplyvnené NSA 

 Syntéza prostaglandínov 

 Syntéza leukotriénov 

 Produkcia superoxidových radikálov 

 Uvoľňovanie superoxidových radikálov 

 Uvoľňovanie lyzozomálnych enzýmov 

 Agregácia neutrofilov a adhézia 

 Funkcia lymfocytov 

 Produkcia cytokinínov 

 Metabolizmus chrupavky 

 Tvorba reumatoidných faktorov 

COX-2 je induktibilný enzým, ktorý je v dospelom organizme normálne 

prítomný v malom množstve, hlavne v bunkách macula densa 

a v mozgu. 

Pri poranení či zápale hladina COX-2 vzrastá v periférnom a centrálnom 

nervovom systéme a v monocytoch. Produkciu COX-2 zvyšujú 

proinflamačné cytokiníny (napríklad intereleukín-1, alebo tumor 

necrosis factor alfa), tak ako i ostatné faktory - endotoxín, hypoxia, 

ischémia. Zdá sa, že selektívna inhibícia COX-2 poskytuje možnosť 

selektívnych analgetických a protizápalových účinkov spoločne so 

znížením toxicity spojenej s inhibíciou COX-1. Prostaglandíny sú 

produkované tiež pôsobením COX-2 v bunkách chrupavky. Takto môžu 
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prispievať k bolesti kĺbov a kĺbnej deštrukcii pri reumatoidnej artritíde 

a osteoartritíde. 

Metabolické cesty kyseliny arachidonovej a inhibícia cyklooxygenázovej 

cesty NSA sú znázornené na obrázku číslo 8. 

Obrázok 8: Metabolické cesty kyseliny arachidonovej a inhibícia 

cyklooxygenázovej cesty NSA 

 

 

COX-2 expresia je zvýšená i v miešnych neurónoch pri periférnom 

zápale. Inhibícia oboch enzýmov COX-1 a COX-2 môže prispieť 

k analgetickým účinkom na miešnej úrovni. Je pravdepodobné, že COX-

2 inhibítory budú pôsobiť oboma mechanizmami - teda periférnym 

i centrálnym. Prostaglandíny pochádzajúce z COX-2 expresii 

v mozgových cievach tiež sú dôležité pre vznik horúčky.  

COX-2 je exprimovaná v rakovinných bunkách hrubého čreva, preto 

existuje veľký záujem o použitie NSA všeobecne a COX-2 inhibítorov 
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predovšetkým pri chemoterapii rakoviny hrubého čreva, hlavne 

u geneticky náchylnej populácii. Protirakovinné preventívne účinky 

COX-2 inhibítorov môžu zahrňovať inhibíciu angiogenézy, či modulácii 

a apoptózy. 

ÚČINNOSŤ  

Klinické štúdie porovnávali COX-2 inhibítory so široko používanými 

NSA v mnohých klinických podmienkach. Niektoré štúdie našli COX-2 

inhibítory podobné účinky ako tradičné NSA, ak sa brali do úvahy skoré 

uľahčenia maximálnej bolesti (VAS) a či celkovej bolesti (TOTPA) 

alebo ukazovatele kĺbového zápalu. 

V klinickej praxi ako COX-2 špecifický liek je označovaný ten, ktorý 

pri všetkých terapeuticky používaných dávkach inhibuje COX-2 bez 

toho, že by inhiboval COX-1. COX-2 preferenčné lieky pri vyšších 

dávkach vykazujú určitú inhibíciu COX-1. Preto sú preferenčné 

inhibítory iba čiastočne bezpečnejšie z hľadiska gastrotoxicity než 

klasické NSA. Výrazne bezpečnejšie sú až COX-2 špecifické coxiby –

celecoxib a rolexocib. 

Farmakokinetika NSA 

NSA sú kompletne vstrebávané z gastrointestinálneho traktu, ale toto 

vstrebávanie môže byť spomalené potravou. Viažu sa prevažne na 

plazmatické bielkoviny, predovšetkým albumín a množstvo voľného 

lieku je pomerne malé. Väzba na bielkoviny je znížená u rôznych 

chorobných stavov, ako ochorenie pečene a obličiek, ako i pri 

hypoalbuminémii. Metabolizácia NSA prebieha hlavne v pečeni, kde 

vznikajú aktívne metability, ktoré sú vylučované obličkami. Na základe 

plazmatického eliminačného polčasu môžeme určiť frekvenciu 

podávania lieku. To nám tiež umožňuje približne rozdeliť NSA do troch 

skupín – s plazmatickým polčasom krátkym (1-6 hodín, ktoré je 

potrebné podávať trikrát i viac denne), NSA s polčasom stredným (10-14 
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hodín a podávať dvakrát denne), a NSA s polčasom dlhým (15 a viac 

hodín a podávaným jedenkrát denne). Ak klinické potreby vyžadujú takú 

účinnú látku, ktorá má ale krátky polčas, je možné predĺžiť ich účinok 

retardovanou formou a tak podávať 1x denne (diclofenac, ketoprofen). 

NSA s dlhým polčasom (teda i retardované formy) majú výhodu 

v dosiahnutí relatívne stálych, nie príliš kolísajúcich hladín lieku a tiež 

v lepšej spolupráci pacienta. Nevýhodou je relatívne pomalý nástup 

pomalého účinku lieku. Určitej opatrnosti je treba u starších osôb 

a u chorých so zníženou funkciou pečene a obličiek, kde by mohlo 

dochádzať ku kumulácii NSA v organizme a kde hrozí nebezpečie 

vzniku nežiaducich účinkov. NSA s dlhým polčasom podávame 

predovšetkým u chorých, ktorí majú kontinuálnu bolesť kľudovú 

a hlavne nočnú (aktívna reumatoidná artritída, ankylozujúca spondilitída, 

malignity), ako i pacienti s rannou stuhlosťou preferujú NSA s dlhým 

polčasom. Naopak, pacienti s intermitentnou námahou bolesťou, ako 

i pacienti s mimokĺbnymi formami reumatizmu preferujú NSA 

s krátkym polčasom. 

Príkladom, aké sú možnosti ovplyvniť dĺžku účinku manipuláciou so 

základným generikom môže slúžiť diklofenak. Ak je indikovaný taký 

prípravok , ktorý by mal účinkovať za 15-20 minút (dnavý záchvat, raná 

bolesť), na trhu sú dostupné buď prípravky s chemickou úpravou 

molekuly (diclofenac K –Voltaren rapid), prípadne s mikropeletami pre 

rýchly a pomalý nástup účinku (Diclofenac Duo). 

LIEKOVÉ INTERAKCIE 

Aspirin. NSA môžu zhoršiť kardioprotektívny účinok aspirínu, hoci 

dostupné dôkazy o tom nie sú jednoznačné a denné profylaktické 

používanie aspirínu by nemalo odradiť od predpisu NSA pri akútnej 

bolesti či zápale. 
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Orálne antikoagulanciá. Protidoštičkový efekt NSA pridaných ku 

antikoagulačným vlastnostiam warfarínu, znásobuje riziko krvácavých 

komplikácií, špeciálne z GIT vredov. Okrem toho, NSA je nahradený 

proteínom viažucim warfarín čo zapríčiňuje ďalšie predlžovanie 

protrombínového času pri konštantnej warfarínovej dávke. Vo 

všeobecnosti by sme sa mali vyhnúť NSA u pacientov, ktorí užívajú 

warfarín. 

ACE inhibítory. Súčasné užívanie NSA spolu s inhibítorom angiotenzín-

konvertujúceho enzýmu (ACE) môže zhoršiť renálne funkcie a zhoršiť 

antihypertenzívny efekt ACE inhibítorov.  

Diuretiká. Pacienti, ktorí užívajú diuretiká majú väčšie riziko rozvoja 

renálneho zlyhania pre NSA- zapríčinený pokles prietok krvi obličkou. 

Taktiež, nátriuretická odpoveď na diuretiká závisí z časti na 

prostaglandínom sprostredkovanej vasodilatácii. 

Glukokortikoidy. Pacienti na kortikosteroidoch majú zvýšené riziko 

peptickej vredovej choroby. NSA by sme sa mali vo všeobecnosti 

vyhnúť u pacientov, ktorí súčasne užívajú glukokortikoidy, ak nie sú pod 

úzkym dohľadom ambulantného lekára. 

Líthium. NSA zvyšujú riziko lítiovej reabsorpcie a môžu priamo 

redukovať líthiovú exkréciu, vedúcu k vzostupu hladín líthia. CNS 

symptómy (ospalosť, Zmätenosť, vertigo, konvulzie alebo tremor), 

srdcové dysrytmie a rozšírenie QRS komplexu sú varujúce príznaky 

líthiovej toxicity. Dávka líthia by mala byť redukovaná, keď sú 

predpisované NSA. 

Metotrexát. Chronické súčasné podávanie NSA a metotrexátu má za 

následok dlhodobo zvýšenú hladinu metotrexátu v krvi, čo vedie 

k závažnej toxicite. Pravdepoboným mechanizmom môže byť pokles 

renálnej perfúzie zapríčinený NSA, čo vedie k poklesu eliminácie 

metotrexátu. 
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Rôzne liekové formy NSA 

Základnou a najčastejšou liekovou formou NSA je podávanie perorálne 

vo forme tabliet a kapslí. I keď je možné u väčšiny intramuskulárne, 

prípadne intravenózne podávanie, toto býva skôr výnimočné u riešení 

akútnych bolestivých stavov (pooperačná bolesť, koliky). 

NSA je možné podať i vo forme čapíkov. Pri tomto podaní je 

maximálnej plazmatickej koncentrácie dosiahnuté neskôr - je nižšia, ale 

i pokles je pomalší. Túto formu NSA spravidla volíme u nočnej 

kľudovej bolesti, prípadne i rannej stuhlosti. V praxi volíme tiež túto 

formu pri vzniku gastropatie po perorálnych NSA, kde sa predpokladá 

lepšia tolerancia. Odpadá síce priamy toxický vplyv NSA na sliznicu 

gastroduodena ale systémový efekt prostredníctvom 

prostaglandínov zostáva. Tento systémový efekt je výrazne dôležitejší, 

takže NSA v čípkoch nie sú výrazne šetrnejšie voči sliznici GIT-u než 

NSA podávané perorálne. Nie je možné zabúdať na kontrainindikáciu 

NSA a to sú hemoroidy. Časť pacientov vôbec nie je schopná si pre 

deformity čípky zaviesť. 

Pomerne rozšírenou formou aplikácie NSA je aplikácia lokálna 

v mastiach, géloch, sprejoch, náplastiach a alkoholických roztokoch. 

Transdermálna aplikácia je možná vďaka tzv. hlbokému prenikaniu 

NSA, keď prekonávajú kožnú bariéru a dosahujú v podkožných 

tkanivách, (v svaloch, väzoch, či kĺbnom puzdre) účinných koncentrácií 

rovnakých, prípadne i vyšších ako po podaní systémovom. 

NSA v pediatrickej praxi 

Skúsenosti s NSA u dospelých nie je možné jednoznačne prenášať do 

pediatrickej praxe. Dieťa nie je zmenšený dospelý – napríklad i vo 

farmakokinetike detí sú veľké rozdiely oproti dospelým, základnou 

príčinou je ich zvýšený metabolizmus. Je málo preklinických ale 
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i klinických štúdií – jednak z etických dôvodov, ale i pre iné spektrum 

ako i množstvo detských reumatikov. 

Vedľajšie účinky po aplikácii NSA sa u detí vyskytujú vo všeobecnosti 

menej než u dospelých a majú inú štruktúru. Menej je nežiaducich 

účinkov gastrointestinálnych, častejšie sa objavujú hematúrie, anémie 

a hlavne zvýšené hladiny pečeňových enzýmov. 

Dávkovanie je vhodné uvádzať v mg/kg, i keď presnejšie je mg/m
2
. Ako 

liekové formy sú výhodné sirupy.  

Časť NSA sa v pediatrickej praxi používa ako antipyretikum pri 

horúčkovitých stavov (ibuprofen, nimesulid). Ich rozšíreniu napomohol 

strach z komplikácii po salycilátoch u detí (hlavne Reyovho syndrómu). 

Avšak u detského reumatizmu je stále kyselina acetylsalicylová 

používaná s úspešnosťou asi u polovice prípadov. Ako nevhodné pre deti 

sú považované NSA: pyrazolíny, indometacin, piroxikam, ketoprofén. 

Podávanie NSA v starobe 

Vzhľadom na predlžovanie ľudského veku stúpa i počet geriatrických 

pacientov užívajúcich chronicky NSA. Odhaduje sa, že až 50% 

celosvetovej spotreby liečiv NSA ide na vrub osôb starších ako 

50 rokov. Počet nežiaducich účinkov po NSA v starobe je častejší ako u 

mladších jedincov a zvlášť je vyšší výskyt závažných nežiaducich 

účinkov. Je to hlavne preto, že v starobe je prevaha katabolických 

pochodov nad anabolickými. To je len jeden z mnohých 

patofyziologických procesov, ktoré menia nielen klinické obrazy 

reumatických chorôb, ale i odpoveď na podanie NSA. U starých osôb je 

podávame terapiu u viac chorôb súčasne a teda stúpa i riziko interakcií. 

Je častejší výskyt nežiaducich účinkov vo všeobecnosti a zvlášť 

gastrointestinálnych. Vek nad 65 rokov je považovaný za rizikový faktor 

vzniku NSA gastropatie. Spolupráca pacienta s lekárom je v starobe 

horšia.  
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Na distribúcii v starobe majú vplyv tieto faktory: znížené množstvo vody 

v tele, zvýšený podiel tuku na celkovej hmotnosti tela, znížené množstvo 

sérového albumínu a zmenšenie minútového volumu srdcového, 

znižujúce prekrvenie hlavne pečene a obličiek. Vylučovanie NSA 

obličkami je vo vyššom veku znížené a preto by sa malo u týchto 

pacientov redukovať dávkovanie. 

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že u NSA s kratším polčasom neboli 

zistené žiadne rozdiely vo farmakokinetike oproti mladším jedincom 

(ibuprofen, diclofenac, naprocxen, nimesulid.). U preparátov s dlhším 

polčasom neboli zistené rozdiely v dĺžke polčasu u tenoxikamu, 

meloxikamu a nabutenonu. Medzi látky s predĺženým polčasom 

u starších jedincov patria: fenylbutazon, indometacin, ketoprofen, 

piroxicam. 

Dá sa teda zhrnúť, že u starších jedincov by sme sa mali riadiť 

niektorými zásadami: 

Podávanie NSA u starších jedincov vyžaduje obecne vyššiu opatrnosť. 

Dôležitý je odhad rizika vedľajších účinkov podrobnou anamnézou 

a vyšetrením. Potrebné je zároveň monitorovanie parametrov ako je 

krvný obraz, krvný tlak, funkcia obličiek. Výhodnejšie sú látky 

odskúšané, s kratším biologickým polčasom a tým menším rizikom 

kumulácie. Titrujeme dávku, zahajujeme nižšou a hľadáme najnižšiu 

účinnú dávku. Ak sa vyskytne riziko gastropatie volíme NSA s nižším 

ulcerogénnym rizikom, alebo aplikujeme súčasne misoprostol, H2 

blokátory alebo omeprazol. Zvažujeme možnosť interakcií a pacientovi 

sa snažíme urobiť presný rozpis jednotlivých liekov. 

Využitie NSA v liečbe chronickej bolesti. 

Ako bolo uvedené v úvode, nesteroidové protizápalové látky patria 

medzi najbežnejšie používané analgetiká a pri odhade celosvetovej 

spotreby viac než 100 miliónov ľudí pravidelne užívajúcich tieto lieky je 
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potrebné zvážiť ich reálne postavenie v liečbe pri zápalových stavoch, 

ale i len z čisto analgetickej indikácie. Zároveň je asi potrebné 

prehodnotiť , či je vhodné, vzhľadom na ich vedľajšie účinky, ich takmer 

monopolné uprednostňovanie pred opioidmi.  

Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že pri akútnej bolesti (pooperačná, 

kolikovitá, dnavý záchvat) je najdôležitejšou požiadavkou analgetický 

efekt a pri rešpektovaní kontraindikácií sa nemusíme orientovať na 

selektivitu k enzýmu COX-2.U chronickej bolesti pre uvedené možné 

vedľajšie účinky je vhodné u pacientov nastavených na dlhodobé 

používanie NSA využívať lieky, u ktorých bola, alebo sa predpokladá 

vyššie selektivita k enzýmu COX-2. 

Neopioidné analgetiká (teda i NSA) sú pevne zakotvené v trojstupňovej 

schéme WHO, ktorá je istým návodom v liečbe bolesti pri malignitách. 

Ich výber však treba starostlivo zvážiť, pretože komplikácie 

u imunologicky, nutrične i hematologicky kompromitovaného pacienta 

sú závažnejšie ako v bežnej populácii. 

Nežiadúce účinky NSA 

NSA patria medzi lieky s pomerne vysokou frekvenciou nežiaducich 

účinkov. Z didaktických dôvodov je vhodné ich rozdeliť na 

prostaglandin non dependentné a prostaglandin dependentné. Ako bolo 

uvedené, druhá skupina súvisí s útlmom fyziologických funkcií COX-1 

dependentných prostaglandínov predovšetkým v obličkách a v bunkách 

žalúdočnej sliznice.  

V praxi sú najdôležitejšie účinky, ktoré zhrnul J Fries do pojmu NSA 

indikované gastropatie. Pod týmto rozumieme:  

a. dyspeptické ťažkosti, bolesti brucha, 

b. endoskopicky zistiteľné lézie, vredy, erózie, hemoragie,  

c. komplikácie: krvácanie, perforácie, komplikované vredy. 
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Globálne sa dá povedať, že 10-20% pacientov trpí dyspepsiou. Výskyt 

endoskopicky zistiteľných lézií po viac ako osemtýždňovom užívaní je 

od 30 do 60%. Závažné komplikácie s potrebnou hospitalizáciou sa 

vyskytujú asi v 2%. Relatívne riziko komplikovanej gastropatie je 

u chorých užívajúcich NSA zvýšené oproti populácii bez NSA asi 4x. 

Mortalita na komplikáciu NSA gastropatiu dosahuje asi 10%. Podľa 

údajov systému ARAMIS zomrie v USA takto za rok asi 16 000 

pacientov. 

Tabuľka 5: Najzávažnejšie nežiadúce účinky NSA 

Nežiadúce účinky NSA  

Gastrointestinálne 

 dyspepsia 

 erózie, vredová choroba 

 krvácanie, perforácie 

 hepatopatie 

Renálne 

 retencia Na a vody 

 znížená perfúzie obličiek 

 akútne zlyhanie obličiek 

 tubulointerstciálna nefritída 

 papilárna nekróza 

Hematologické 

 útlm kostnej drene 

CNS 

 únava 

 cefalea 

 vertigo, tinitus 

Hypersenzitivita 

 zvýšenie spastickej pohotovosti hladkého svalstva bronchov 

 lokálne alergické reakcie 

Rizikové faktory NSA gastropatie sú všeobecne známe a ukazuje sa, že 

najvýznamnejším faktorom je vred v anamnéze. V patogenéze NSA 

indukovaného poškodenia sliznice GIT sa uplatňujú jednak vplyv 
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lokálny, spôsobený priamym kontaktom NSA na sliznici GIT a jednak 

vplyvy systémové, súvisiace s inhibíciou COX-1 dependentných 

prostaglandínov. Tie majú zásadnú úlohu pri udržiavaní normálnej 

obrannej schopnosti sliznice proti žalúdočnej kyseline. Prostaglandíny 

jednak stimulujú sekréciu hlienu, jednak naopak inhibujú sekréciu 

voľných iónov a sú dôležité pre správne prekrvenie sliznice. Vplyv 

systémový (deplécia prostaglandínov) je pravdepodobne dôležitejší, 

pretože systémy na zníženie lokálnej toxicity relatívne riziko príliš 

nezmenšili (čapíky, enteric coated tablety), zatiaľ čo systémy 

interagujúce s prostaglandínmy sú efektívne (misoprostol, COX-2 

špecifické lieky) sú úspešné. Najvýznamnejším opatrením ku zníženiu 

gastrotoxicity je používanie COX-2 preferenčných a špecifických liekov. 

COX-2 preferenčné lieky preukázali predovšetkým schopnosť znížiť 

počet dyspeptických komplikácií. COX-2 špecifické lieky, tzv. coxiby, 

vykazujú zásadnú zmenu. Bude treba však veľa ďalších štúdií, ktoré 

potvrdia deklarovanú bezpečnosť coxibov. Limitujúcim faktorom pre ich 

všeobecnú dostupnosť je vysoká cena týchto prípravkov. Symptómy 

spojené s terapiou NSA sú pomerne časté, ich a postupy ich liečby sú 

uvedené v tabuľke. Dá sa povedať, že podávanie COX-1 preferenčných 

a špecifických liekov pôsobí preventívne v každej fáze. Najdôležitejším 

opatrením sa však ukazuje redukcia ich aplikácie len na skutočne 

potrebné prípady. Veľkú rezervu máme i v edukácii obyvateľstva, aby si 

neordinovali samy rizikové prípravky.  

Všeobecné zásady racionálnej liečby bolesti sú odporučením Svetovej 

organizácie pre štúdium a liečbou bolesti (anglická skratka IASP) 

a Svetovej zdravotníckej organizácie (anglická skratka WHO) vo forme 

takzvaného „analgetického rebríka“, ktorý má tri stupne, odlíšené 

podľa intenzity bolesti. Pre každý stupeň je charakteristická aplikácia 

analgetík a adjuvancií v rôznej účelnej logickej kombinácii.  
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V prvom stupni analgetického rebríka – teda pri bolesti slabej 

intenzity – sa používajú neopiátové analgetiká. Sú to v zásade inhibítory 

cyklooxygenázy (COX), pôsobiace na periférii i v centre centrálnej 

nervovej sústavy. Najčastejšie sa používajú preparáty: paracetamol 

(Paralen, Medipyrin); nesteroidné antireumatiká (napr. Diclofenac, 

Veral, Ketonal, Aulin, Flugalin, Movalis, Ibuprofen, atď); metamizol 

(Novalgin, Algifen); kyselina acetylsalicylová (Acylpyrin, Anopyrin). 

Napriek tomu, že všetky neopiátové analgetiká účinkujú teoreticky 

rovnakým spôsobom, je vhodné kombinovať nesteroidné antireumatiká 

pre ich potentný antiflogistický efekt s metamizolom, u ktorého prevláda 

účinok spazmolytický. Nie je však vhodné kombinovať dva preparáty 

z jednej skupiny. 

Ak je analgézia slabá, alebo bolesť progreduje, je potrebné prejsť na 

druhý stupeň „analgetického rebríka“, kde už dominujú slabé opiáty, 

hlavne: tramadol (Tramal); pentazocin (Fortral); dihydrocodein (DHC 

Continus); piritramid (Dipidolor) väčšinou v ich kombinácii 

s neopiátovými analgetikami a adjuvanciami. Kombinovať dva opiáty je 

v zásade nevhodné, v niektorých prípadoch však možné (opiát 

s pomalým uvoľňovaním a tramadol kvapky). Obyčajne je to však vec 

výberu jedného lieku, jeho dávky a kombinácie s neopiátom a adjuvans. 

Ak je analgézia slabá, alebo bolesť progreduje, prejdeme na tretí stupeň 

„analgetického rebríka“. Tu dominujú už silné opioidy (narkotiká, 

anodyna) a to hlavne Morfin v rôznych jeho formách (injekcie, tobolky, 

kvapky, suppozitoriá) alebo jeho retardované tbl formy s pomalým 

uvoľňovaním účinnej dávky – MST Continus, ďalej je to preparát 

buprenorfin (Temgesic sublinguálne tbl, Transtec náplaste), oxykodon 

(OxyContin), fentanylum a jeho deriváty (Fentanyl, Sufenta, Rapifen, 

Durogesic náplaste na analgéziu trvajúcu až 72 hodín) za použitia ich 

kombinácie s neopiátovými analgetikami a adjuvanciami. Z adjuvancií 

sa v liečbe bolestí najčastejšie podávajú: antidepresíva, neuroleptiká, 
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benzodiazepíny, antikonvulzíva, myorelaxanciá, laxanciá, antiemetiká, 

lokálne anestetiká. 

Z uvedeného vidieť, že na liečbu chronických bolestí je možné použiť 

širokú škálu liečiv, či už analgetík alebo i iných liečiv, ktoré zasahujú na 

rôznych úrovniach vzniku, prenosu a vnímania bolesti. 
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6  Farmakológia a rozdelenie opioidov 

Opioidy prestali byť „konečným riešením“ pre pacientov, nie sú už 

„posledným pomazaním“ pacientov s malignitami, ale začlenili sa to 

manažmentu bolesti akútnej i chronickej a to malígneho i nemalígneho 

pôvodu. Veľmi ťažko sa presadzovala terapia opioidmi pri chronickej 

bolesti napríklad sprevádzajúcej závažný reumatizmu, keď pacienti 

trpeli. Postupom času sa zásady terapie s využitím opiátov dostali do 

povedomia, keďže počet pacientov s chronickými nenádorovými 

bolesťami najmä pohybového aparátu, kde dominujú najmä bolesti 

chrbtice, stále stúpa a stáva sa to závažným medicínskym, ale 

i ekonomickým problémom, preto rýchla a adekvátna liečba týchto 

bolestí je nevyhnutnosťou. Bolesť chrbta je jedným z najdrahších 

medicínskym ochorením a preto jej rýchla, adekvátna a vysoko účinná 

liečba je na mieste a v nejednom prípade sa zdá, že použitie opioidov 

bude tou najúčinnejšou metódou liečby. Pre použitie opioidov v liečbe 

chronickej nenádorovej bolesti stále panujú kontroverzné názory a stále 

pretrvávajú obavy z ich použitia.  

Opioidné analgetiká 

V roku 1680 Sydenham napísal „Spomedzi prostriedkov ktoré 

všemohúci Boh dal človeku na úľavu bolesti, žiadne nie je tak 

univerzálne a efektívne ako ópium“. Aj storočia neskôr, je toto 

vyhlásenie stále platné a titrovanie opioidov sa stalo základom terapie 

akútnej bolesti. Prospešné účinky opioidov boli dobre zdokumentované 

už storočia, tak ako aj ich toxicita a potenciálne zneužívanie. Opioidy sú 

však často zle využívané v klinickej praxi. Obavy z navodenia opiátovej 

toxicity alebo závislosti a zlé pochopenie farmakokinetiky liekov vedie 

k neadekvátnemu dávkovaniu a príliš zriedkavým intervalom. 

Bezpečnosť krátkodobo pôsobiacich opiátov na akútnu bolesť je 

dokázaná vo viacerých štúdiách, napriek ich vlastnostiam toxicity 
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a pravdepodobným možným príčinám budúcej závislosti. Opioidy by 

mali byť liekmi prvej voľby v manažmente akútnej závažnej bolesti. 

Tabuľka 6. vymenuváva najbežnejšie používané opioidy. 

Mechanizmus účinku a toxické účinky. Opioidy sa viažu na špecifické 

receptory endorfínového systému lokalizované po celom nervovom 

systéme, ktoré potláčajú periférnu detekciu bolesti, modifikujú prenos 

bolesti v mieche a talame a menia vnímanie bolesti na úrovni kortexu. 

V súčasnej dobe je popísaných mnoho endorfínových receptorov 

a unikátne účinky rôznych opioidov sú determinované špecifickými 

viažúcimi vlastnosťami opioidov na rôzne receptory.  

Opioidy tiež suprimujú centrum kašľa a znižujú senzitivitu na oxid 

uhličitý (depresia dýchania). Môžu aktivovať chemoreceptory trigger 

zóny, zapríčiňovať nauzeu alebo vracanie, ale to je relatívne zriedkavé. 

Zapríčiňujú pokles motility čreva a funkciu hladkého svalstva, spôsobujú 

zápchu a zriedka aj retenciu moču. V rôznej miere niektoré opioidy 

destabilizujú žírne bunky, zapríčiňujú uvoľnenie histamínu s urtikáriou, 

pruritom a niekedy ortostatickou hypotenziou. Každý z týchto vedľajších 

účinkov môže značne limitovať terapiu, špeciálne v akútnych situáciách. 

Výskyt týchto vedľajších účinkov varíruje medzi jednotlivými druhmi 

opioidov a medzi pacientmi, ale znášanlivosť na mnohé z nich sa vyvinie 

krátko po začatí liečby. Mnoho pacientov toleruje opioidy veľmi dobre, 

rýchla úľava závažnej bolesti často redukuje nauzeu a vracanie. 
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Obrázok 9: Chemická štruktúra opioidových analgetík (konvečné 

a upravené vzorce morfínu, pethidínu a methadonu) 

Na upravených vzorcoch je vidieť podobnosť chemických štruktúr látok 

zdanlivo odlišných. 

 

1. Zdroj: WENKE, M. a kol. Farmakologie: učebnice pro lékařské fakulty. 

Praha: Avicenum, 1990. 

Najbežnejším vedľajším účinkom opioidov je zápcha, súvisí s tým, že 

opioidy sa viažu na receptory lokalizované v antre žalúdka 

a proximálnom tenkom čreve. Tolerancia na zápchu sa s prolongovaným 

používaním sa nerozvíja. Niektoré opioidy môžu zapríčiňovať menšiu 

zápchu ako ostatné, a parenterálne a transdermálne spôsoby podávania 

môžu byť lepšie ako orálne, vďaka tomu, že sa zníži čas vystavenia 

čreva opioidom. Zápchu môžno očakávať pri dlhotrvajúcom (viac ako 

pár dní) po užívaní opioidov a aktívne laxatíva ako senna, laktulóza 

alebo bisacodyl by mali byť predpisované, ak sú potrebné. 
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Tabuľka 6: Opiátové analgetiká 

opiátové Analgetiká 

 úvodná dávka 
trvanie 

účinku 

ekvivalentná 

dávka 
 

názov 
parente-

rálna 
orálna i.v. p.o. komentár 

Morfín 
0,1 

mg/kg 

0,5 

mg/kg 
3-4 hod. 10mg 

50(jedno

-razovo) 
štandardný opiát pre 

porovnanie 

Hydromorfín 
0,015 
mg/kg 

0,075 
mg/kg 

2-4 hod. 1,5mg 7,5mg 

Inaktívny metabolit, 

lepší pre pacientov 

s renálnym zlhaním 

alebo pečeňovým 

ochorením 

Metadon 
0,1 

mg/kg 

0,2 

mg/kg 
4-8 hod. 10mg 20m 

používaný pre liečbu 

opiátových 

závislostí, polčas 

dlhší ako trvanie 

účinku 

Fentanyl 
1,5 

ug/kg 

3 

ug/kg 

0,5-1,5 

hod. 
100ug - 

orálne dávkovanie 

v skutočnosti 

transmukozálnou 

absorpciou, kožné 

náplaste na chron. 

bolesť 

Oxycodone 
0,1 

mg/kg 
0,15 

mg/kg 
3-4 hod. 

10mg 
(IV) 

15mg 
vynikajúca biol. 

dostupnosť 

Kodeín 
1,3 

mg/kg 

2,5 

mg/kg 
2-4 hod. 

130m

g 
200mg 

výrazné periférne 

účinky (zápcha, 

vracanie, tlmenie 

kašľa) 

Hydrokodón - 
5-15 

mg/kg 
3-4 hod. - 30mg 

potentnejší ako 

kodeín 

Meripidine 
0,75 

mg/kg 
3 

mg/kg 
2-3 hod. 75mg 300mg 

toxický 

metabolit,nemá 

indikáciu 

Oxymorfín 
0,01 

mg/kg 

0,1mg/kg 

(rectal) 
3-4 hod. 1mg 10 (PR) rektálne dávkovanie 

Propoxyfén 
0,5 

mg/kg 
1 

mg/kg 
2-4 hod. 50mg 100mg 

nemá indikáciu na 

použitie 

Alfentanil 
10-20 

ug/kg 
- 

8-12 

min. 
1mg - krátke trvanie účinku 

Sufentanil 
0,1 

ug/kg 
- 

1-1,5 

hod. 
10ug - 

minimálny KVS 

vedľaj. účinok 

Remifentanil 
0,5-1 

ug/kg 
- 4-6 min. 50ug - 

používaný na 

kontinuál. infúzie 

Nalbufín 
0,4 

mg/kg 
0,1 

mg/kg 
3-4 hod. 40mg - 

agonista/antagonista;

používaný 

v perinatálnom 

období 

 



57 

 

Nauzea a sa môže objaviť pri podávaní opioidov, špeciálne u doposiaľ 

neliečených pacientov, ale rutinné súčasné podávanie antiemetík 

s opiátmi, čo je takmer univerzálnou praxou, nie je indikované. Je 

nemožné rozlíšiť či sú nauzea a vracanie zapríčinené opioidmi, alebo 

akútnou bolesťou pre ktorú ordinované. Nauzea a vracanie v kontaxte 

pretrvávajúcej akútnej bolesti po podaní opioidov, vyžaduje ďalší opioid 

a antiemetikum ako je prometazín, prochlorperazín, alebo jeden z 5-HT 

antagonistov receptorov (napr. ondasetron). 

Skutočné imunoglobulínmi sprostredkované alergické reakcie sú vzácne 

u morfínu a iných opiátoch, ale mnoho pacientov zažíva mierny pruritus 

trupu a na tvári po parenterálnom podaní. Súvisí to s uvoľňovaním 

histamínu z opiátových receptorov na žírne bunky a nepredstavuje 

opiátovú alergiu. Často sa objavuje ako lokalizovaná urtikária, ktorá 

sleduje žilu po intravenóznom podaní opiátu, špeciálne morfínu. 

Zriedkavo je pozorovaný bronchospazmus u pacientov s reaktívnou 

chorobou dýchacích ciest. Tento efekt zvyčajne rýchlo ustúpi a nie je 

potrebná ďalšia liečba. 

Sedácia a dychová depresia sa môžu objaviť po podaní opiátov pri 

akútnej bolesti, ale zvyčajne sú mierne. Základným mechanizmom 

dychovej depresie je centrálna stimulácia mí receptorov. Kombinácia 

opiátov so sedatívami ako je benzodiazepín, môže zvýšiť 

pravdepodobnosť dychovej depresie. Pacienti so základnou pečeňovou 

alebo renálnou dysfunkciou môžu byť vo zvýšenom riziku pre 

neschopnosť eliminovať lieky normálne. Dychová depresia sa len 

zriedkavo objavuje v kontexte akútnej závažnej bolesti a strach 

z dychovej depresie by nemal odstrašiť lekára od adekvátneho 

zmiernenia bolesti. Bolesť je silný fyziologický stimulant dýchacích 

ciest, takže ak je zdroj bolesti odstránený, napríklad lokálnym 

anestetikom alebo stabilizáciou fraktúry, môže sa u pacienta ktorý 

predtým dávky opiátov toleroval rozvinúť dychová depresia. Prechodná 
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dychová depresia zvyčajne reaguje na jednoduchý slovný alebo taktilný 

podnet a zriedka vyžaduje podanie antidót. 

Tolerancia na opiáty a fyzická závislosť sú časté pri dlhodobom užívaní 

opiátov. Fyzická závislosť je definovaná výskytom opiátového 

abstinenčného syndrómu nasledujúcom po náhlom prerušení, rapídnej 

redukcii dávky, ale po podaní antagonistu. Tolerancia je fenomén, ktorý 

sa objavuje po prolongovanom užívaní opiátov a je charakterizovaný 

zmenšením opiátového efektu v priebehu liečby. Normálny očakávaný 

výsledok prolongovaného používania opiátov by mal byť zohľadňovaný 

pri plánovaní používania opiátov pre dlhé obdobie a nepredstavuje 

závislosť. Závislosť je potenciálne riziko súvisiace s predĺženým 

užívaním opiátov, ktoré často limituje ich používanie. Termín závislosť 

sa týka neurobiologického ochorenia, s mnohými faktormi 

ovplyvňujúcimi jej vývoj a manifestáciu. Je charakterizovaná nutkavým 

užívaním opiátov, pokračujúcim napriek ich škodlivému účinku, 

a túžbou. Iatrogénne vytvorená opiátová závislosť ako nová závislosť, 

ktorá predtým u pacienta neexistovala, je relatívne zriedkavý fenomén. 

Výsledok Bostonskej liekovej štúdie ukázal, že len u 4 zo 11 892 

hospitalizovaných pacientov liečených opiátmi sa vyvinula nová 

opiátová závislosť. 

Pseudozávislosť popisuje pacientovo správanie, ktoré sa môže objaviť 

keď je bolesť neliečená. Pacienti so smrteľnou bolesťou sa môžu stať 

orientovaný len na získanie liekov a ich správanie sa zdá nevhodné. 

Nedovolené používanie liekov a podvody sa môžu objaviť 

v pacientovom úsilí získať úľavu. Pseudozávislosť sa môže od skutočnej 

závislosti rozoznať v tom, že sa vyrieši keď je bolesť efektívne liečená.  

Náznaky správania u závislosti. Niektorí pacienti predstierajú alebo 

zveličujú bolesť za účelom získania opiátov. Lekárove dojmy v tom, že 

pacient účelovo hľadá liek môžu byť v súvislosti s poklesom účinnosti 

pacientovej liečby, a sú v súvislosti aj s pacientovým etnickým 
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pôvodom, ktorý robí z týchto dojmov možný zdroj predsudkov v liečbe 

bolesti. Starostlivosť musí byť poskytnutá tak, aby identifikovala tento 

typ správania, ak existuje a aby to robila presne. Pacientovi by mali byť 

poskytované benefity aj v prípade pochybnosti, kým nie je jasné, že sa 

pokúša oklamať poskytovateľa starostlivosti k získaniu liekov. Primárny 

poskytovateľ, špecialista na chronickú bolesť a iní by si mali všímať 

pacientov kontrakt, preskripčné detaily a spôsoby možného neliečeného 

drogovo závislého človeka v papierových, alebo elektronických 

medicínskych záznamoch, používať objektívne termíny a opisy. Pacient 

môže mať výhodu pri opakujúcich sa epizódach multidisciplinárnych 

kontrol, potrebných k vytvoreniu špecifických odporúčaní pre ich 

starostlivosť, keď sú poskytované inou osobou ako ich primárnym 

poskytovateľom manažmentu bolesti. 

Cesta podávania 

Cieľom administrácie opiátov je dosiahnuť efektívnu analgéziu 

s minimálnymi nepriaznivými účinkami a udržať ju. Efekt opiátov 

varíruje medzi každým individuálne. Opiáty nemajú „stropový efekt“ ich 

účinku, ani nie je fixný štandard, alebo od váhy-závislé dávky ktoré 

môžu byť vytvorené k poskytnutiu klinického efektu. Konkrétny pacient 

vyžaduje efektívnu dávku v určitom čase, ktorý môže byť vymedzený 

opakovaným hodnotením stupňa úľavy od bolesti a nesmú sa 

manifestovať žiadne nepriaznivé efekty liečby. Použitie opiátov preto 

vyžaduje titráciu založenú na častom a presnom hodnotení efektu každej 

podanej dávky. Najefektívnejší a bezpečný spôsob ako dosiahnuť úľavu 

od bolesti je použitie opatrnej i.v. titrácie.  

Intramuskulárny spôsob podania opiátov má niekoľko nevýhod a nie je 

odporúčaný k liečbe akútnej bolesti. Základnou limitáciou je, že 

neumožňuje efektívnu titráciu. Čas k dosiahnutiu signifikantnej úľavy od 

bolesti pri i.m. injekcii varíruje medzi 20 až 60 minút a neponúka žiadnu 

výhodu oproti per os podaniu. Ak je dávka neadekvátna, pacient musí 
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podstúpiť ďalšiu nepríjemnú injekciu a čakať ďalších 20 až 60 minút 

k určeniu, či bola dosiahnutá efektívna analgézia. Ak bola podaná veľmi 

vysoká dávka, pacient je v riziku vedľajších účinkov. 

Väčšinu pacientov je najlepšie liečiť perorálnymi liekmi, ak je bolesť 

mierna až stredná a intravenóznym spôsobom, ak je bolesť až silná. Ak 

sa nedá zaviesť i.v.linka a pacient netoleruje per os liečbu, preferujeme 

subkutánny spôsob podávania pred intramuskulárnym, pretože injekcia 

je menej bolestivá. Rýchlosť absorpcie s.c. injekcie je takmer vždy 

identická ako pri i.m. podaní.  

Nevýhody intramuskulárneho podania opiátov: 

 Bolestivá injekcia 

 Oneskorený nástup účinku 

 Neschopnosť predvídať efekt 

 Neschopnosť titrovať dávku 

 Diurnálna variácia v dosiahnutých hladinách 

 Stav choroby môže ovplyvniť dosiahnutý level účinku 

 Stav účinku závisí od použitého svalu 

Opiáty môžu byť podávané aj transmukozálnou alebo intranazálnou 

mukozálnou cestou. Opioid buprenorfín môže byť podávaný 

sublinguálnym spôsobom. Fentanyl je možné impregnovať, sladká 

hmota sa nazýva Fentanyl Oralet (transmukozálny fentanylový citrát). 

Nazálny fentanyl, butorfanol a sufentanyl majú tiež rýchly klinický 

efekt. 

Optimálne používanie i.v. opiátov vyžaduje podávanie iniciálnej 

záťažovej dávky, hodnotiacej dosiahnutý analgetický efekt, a potom 

podávanie častých (každých 10-15minút) opakovaných malých dávok, 

kým nie je dosiahnutá analgézia, nasledujú dávky v regulérnych 

intervaloch ako prevencia návratu značného dyskomfortu. Najlepší 
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spôsob ako vymedziť potrebu podávania ďalších dávok opiátov je 

využívať pacientove subjektívne dojmy. Pacientom 

kontrolovanáanalgézia používa komputerizovaný doručovací systém, 

ktorý umožňuje pacientom samo-podávanie a predpis dávky opioidu, 

založený na ich vlastnom rozhodnutí potreby.  

Špecifické lieky 

Morfín. Intravenózny morfín je často prvou voľbou liečby akútnej 

závažnej bolesti u urgentných pacientov a je opiátovým analgetikom, 

s ktorým sú ostatné opiáty porovnávané. Keď je podávaný IV, morfín 

dosiahne vrchol účinku do 15 až 20 minút a jeho polčas rozpadu je 1,5 

až 2 hodiny u zdravých mladých ľudí a mierne dlhšie u starších. Trvanie 

jeho účinku je 3 až 4 hodiny. Zodpovedajúca záťažová dávka pre akútnu 

bolesť je 0,1 až 0,15 mg/kg IV, ďalšia opakovaná dávka 0,05 mk/kg 

každých 15 minút až do úľavy od bolesti. Orálne podanie morfínu môže 

byť efektívnou možnosťou pre strednú až silnú bolesť ambulantného 

pacienta, ale len 20% použitej dávky sa dostane do čreva po prvom 

prechode metabolizmom. Dojem z toho, že morfín spôsobuje viac 

spazmov hladkej svaloviny ako iné opiáty a mali by sme sa mu vyhnúť 

pri pacientoch s biliárnou alebo renálnou kolikou nie je validný. 

Morfín je hydrofilný, čo relatívne oneskoruje jeho transport cez 

hematoencefalickú bariéru oproti viac lipofilným opiátom a oneskoruje 

jeho nástup účinku. To môže mať za následok dlhšie trvanie účinku 

(4-5 hodín) ako je jeho polčas (2-3 hodiny). Morfín je primárne 

metabolizovaný konjugáciou do 3-konjugovanej a 6-konjugovanej formy 

v pečeni. 3-konjugovaná forma (normorfín) nemá žiadnu opiátovú 

analgetickú aktivitu a zriedkavo býva asociovaný s vedľajšími účinkami 

zo strany CNS (napr. tremor, myoklonus, delírium, alebo záchvaty) keď 

sa používa opakovane, dlhodobo a v prípustnej akumulácii. Riziko, hoci 

malé, je väčšie u starších pacientov a tých s renálnou insuficienciou, ale 

je zriedkavou otázkou na urgentnom oddelení. Chemickou preparáciou 
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sa vytvorí menej 6-konjugovanej ako 3-konjugovanej formy. Táto forma 

je silnejší agonista mí a delta receptorov a zohráva dôležitú úlohu 

v účinnosti morfínu a trvaní jeho klinického efektu.  

Merepidín. Merepidín (Demerol), hoci je široko používaný, má niekoľko 

nevýhodv porovnaní s morfínom a inými parenterálnymi opiátmi a nemá 

úlohu v manažmente bolesti v urgentnej medicíne. Trvanie účinku 

merepidínu je len 2 až 3 hodiny, čo je menej ako u morfínu. 

Pravdepodobne najväčšou nevýhodou merepidínu je, že je 

metabolizovaný cytochrómovým systémom P450 na aktívny metabolit 

normepiridín, ktorý je produkovaný v oveľa väčších množstvách ako 

toxické metabolity morfínu u terapeuticky ekvivalentnej dávky 

a zapríčiňuje CNS toxicitu. Normepiridín má polčas rozpadu 12 až 16 

hodín a blokuje muskarínové receptory, čo má za následok signifikatné 

anticholinergné účinky a následne zapríčiňuje agitáciu a delírium. Tie 

nakoniec pri kumulácii lieku vedú k halucináciám, záchvatom 

a psychózam. Normepiridín je vylučovaný obličkami a má dlhý polčas 

u pacientov s poklesom renálnych funkcií. Opakovaným dávkam 

meperidínu by sme sa mali vyhnúť. 

Týka sa to najmä potenciálne letálnych interakcií merepidínu 

s inhibítormi minoamin oxidázy. Merepidín môže tiež zapríčiňovať 

serotonínový syndrómu pacientov, ktorí berú selektívny inhibítor 

spätného vychytávania alebo iných serotonínových agonistov. Merepidín 

už dlhšie nie je predpisovaný v mnohých nemocniciach. 

Hydromorfín. Hydromorfín je hemisyntetický derivát morfínu, je 

potentným analgetikom so zvýšeným používaním v manažmente akútnej 

bolesti v urgentnej medicíne. Tento P 450 metabolit hydrocodónu 

je sedemkrát potentnejší ako morfín pri parenterálnom podaní a má 

podobné trvanie účinku ako morfín. Hoci 7mg morfínu je 

ekvivalentných s 1mg hydromorfínu, sestry radšej podávajú 

„nízkomiligramové“ dávky hydromorfínu pacientom s akútnou bolesťou 
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ako vyššie ekvivalentné dávky morfínu. Pruritus, nauzea a vracanie sa 

môžu objaviť s nižšou frekvenciou ako pri morfínových 

ekvianalgetických dávkach. Konjuguje primárne do hydromorfín-3-

glukuronidu (H3G) v pečeni a je vylučovaný renálne. H3G je z väčšej 

časti neaktívny, takže hydromorfín je lepšie tolerovaný ako morfín 

u starších pacientov a tých s pečeňovým poškodením. Pecienti 

s renálnou insuficienciou sa môžu nachádzať v určitom riziku 

neurotoxicity po prolongovanom používaní, kvôli akumulácii H3G. 

Skutočná alergia na opiát je zriedkavá, ale pacienti alergický na morfín 

nemajú vždy skríženú alergickú reakciu s hydromorfínom. Hydromorfín 

môže byť podávaný IV alebo PO. Rektálny (PR) preparát je možný vo 

forme 3mg PR čapíkov.  

Fentanyl. Fentanyl je syntetický opiát, ktorý je vysoko lipofilný 

a produkuje analgéziu do 1 až 2 minút po IV infúzii. Tiež sa rýchlo 

distribuuje a trvanie jeho účinku je len 30 až 60 minút. Je 

metabolizovaný systémom P450 do neaktívneho metabolitu. Akumulácia 

lieku a toxicita sa môže objaviť po saturácii tkanív nasledujúcom po 

prolongovanej infúzii, ale je nepravdepodobná počas akútnej terapii. 

Fentanylové krátke trvanie účinku ho robí vysoko titrovateľným 

a ideálnym pre použitie u pacientov, ktorí vyžadujú sériu vyšetrení, ako 

sú traumatologický pacienti s možným skrytým poškodením hlavy. 

Fentanyl uvoľňuje menej histamínu ako morfín a v súvislosti s tým má 

menej periférnych účinkov v ekvianalgetickej dávke a teda je výbornou 

voľbou pre liečbu bolesti u pacientov s bronchospastickou pľúcnou 

chorobou. Má častejší súvis s dychovou depresiou ako morfín a pacienti 

dostávajúci infúzie tohto lieku by mali byť monitorovaní s priamym 

pozorovaním, doplneným pulzným oxymetrom a kapnografiou. Použitie 

fentanylu v urgentnej medicíne súvisí s veľmi nízkou incidenciou (1,1%) 

potenciálne závažných komplikácií. Vysoké, alebo opakované dávky 

fentanylu môžu spôsobiť svalovú rigiditu. Tento vedľajší efekt sa 
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zvyčajne objavuje s anestetickou dávkou vyššou ako 15ug/kg a môže 

byť natoľko závažný, že interferuje s dýchaním, ale je mimoriadne 

zriedkavý pri analgetických dávkach. Táto rigidita neodpovedá 

uniformne na naloxone ale môže byť zrušená neuromuskulárnou 

blokádou. Fentanyl môže byť podávaný IV, transmucozálne alebo 

transdermálne. Nebulizovaný fentanyl je popisovaný v liečbe akútnej 

bolesti u pacientov bez IV prístupu v dávkach 3ug/kg intranazálnym 

podaním. 

Oxykodón. Oxykodón je silný opiátový agonista, ktorý je vysoko 

biologicky dostupný v PO forme. Má široké možnosti kombinácií 

s acetaminofénom alebo aspirínom, ale účinkuje dobre aj samostatne. Je 

tiež vyrábaný v dlhoúčinkujúcich PO formulách. Jeho biologická 

dostupnosť je popisovaná medzi 0,6 a 0,85 čo je viac ako u iných 

opiátov. Je rýchlo a efektívne absorbovaný, s potenciálom k zneužitiu. 

Oxykodón sa v parenterálnej forme v USA nepoužíva, hoci štúdie zistili, 

že jeho IV forma je ekvianalgetická s morfínom. Podobne ako iné 

opiáty, analgetický efekt oxykodónu je závislý na dávke. 15mg dávka 

má podobný účinok ako 10mg IV morfínu. Nástup účinku oxykodónu je 

20-30 minút. 

Oxykodón je prekurzor, ktorý prechádza pečeňovým metabolizmom do 

oxymorfínu, silného opiátového agonistu, ktorý principiálne zodpovedá 

za za jeho analgetický účinok, a inaktívny metabolit noroxykodón. 

Podobne ako kodeín, 10% pacientov nemetabolizuje oxykodón dobre 

a negeneruje funkčný metabolit, čo znamená, že potrebujú vysoké dávky 

oxykodónu k dosiahnutiu analgézie. Tento efekt môže byť tiež 

zapríčinený látkou, ktorá súťaží s oxykodónom pre CYPAD3 

metabolizmus, ako sú napríklad neuroleptiká, tricyklické antidepresíva 

a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu. Prípady 

serotonínového syndrómu boli hlásené, keď sa inhibítory spätného 

vychytávania serotonínu podávali spolu s oxykodónom.  
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Hydrokodón. Hydrokodón je metabolizovaný v pečeni na hydromorfín. 

Poskytuje väčšiu úľavu od bolesti, keď sa kombinuje s acetaminofénom, 

alebo NSA ako samostatne. V dvoch malých štúdiách, hydrokodón- 

acetaminofén (5mg/500mg) poskytol podobnú analgéziu ako kodeín- 

acetaminofén (30mg/500mg) u pacientov s akútnou muskuloskeletálnou 

boleťou, alebo u tých ktorý podstupovali dentálne chirurgické zákroky. 

Hydrokodón môže zapríčiňovať viac ospalosti a závratov, ale menej 

vracania ako kodeín. Je menej efektívny ako kombinácia oxykodón- 

acetaminofén. HyKodeín.drokodón je zvyčajne podávaný samostatne, 

5 až 20mg PO každé 4 až 6 hodín. Hydrokodón- acetaminofén 

kombinované tablety sú zvyčajne predpisované ako 1 alebo 2 tablety 

každé 4 hodiny v prípade bolesti. 

Kodeín. Kodeín je bežne predpisovaný opiát, zvyčajne v kombinácii 

s acetaminofénom. Kodeín je slabý agonista opiátových receptorov 

a zohráva malú úlohu v ambulantnej liečbe liečbe bolesti, ak oxykodón 

nie je možné podávať. Predpokladá sa, že kodeín účinkuje cez 

metabolizmus do morfínu a iných metabolizmov v pečeni. 

Približne 10% populácie metabolizuje kodeín zle a zažíja nauzeu, 

zápchu, pruritus bez úľavy od bolesti. Hoci je často predpisovaný na 

mieru až strednú bolesť, kodeín je zlou voľbou, pretože má tendencie 

k vedľajším účinkom, špeciálne nauzei, kŕčom, zápche v dávkach, ktoré 

poskytujú limitovanú analgéziu. 

Propoxyfén. Propoxyfén má limitované indikácie k použitiu. Mnoho 

štúdií ukázalo, že analgetická účinnosť nie je lepšia, alebo len o niečo 

lepšia ako placebo. Jeho metabolit, norpropoxyfén, môže akumulovať pri 

opakovaných alebo veľkých dávkach a môže zapríčiniť refraktérne 

záchvaty, zástavu dýchania a signifikantné riziko smrti z torsade de 

pointes. Je málo dôkaz na podporu jeho použitia či už samostatne alebo 

kombinovane s acetaminofénom pri akútnej bolesti, a vo všeobecnosti by 



66 

 

nemal byť používaný na pohotovostiach alebo predpisovaný pre 

ambulantných pacientov v manažmente bolesti. 

Metadon. Metadon má niekoľko vynikajúcich vlastností, ktoré ho 

odlišujú od iných opiátov. Nemá žiadne známe neurotoxické, alebo 

aktívne metabolity, má vysokú biologickú dostupnosť a u závislosti je 

silný opiátový agonista, má N-metyl-D-aspartát antagonistu a spätného 

vychytávania serotonínu- blokujúce vlastnosti. Má pomalý polčas 

eliminácie 27 hodín zapríčiňuje jeho lipofilita a tkanivová distribúcia. 

Tento pomalý clearance metadonu je základom jeho použitia 

v udržujúcej terapii, pretože môže oneskoriť nástup opiátových 

abstinenčných symptómov na viac ako 24 hodín. Trvanie jeho 

analgetického efektu je však 6 až 8 hodín. Diskrepancia medzi trvaním 

účinku analgézie a trvaním prevencie abstinenčných symptómov je 

zapríčinená bifázickou elimináciou lieku a jeho redistribúciou. 

Naloxone. Naloxone je opiátový antagonista, ktorý môže byť podávaný 

IV, IM, SC, alebo cez endotracheálnu trubicu. Zruší efekt opiátov 

a zvyčajne je používaných v situáciách závažných nežiaducich účinkov, 

alebo rekreačných predávkovaní opiátmi. Môže urýchliť fyzické 

abstinenčné príznaky u pacientov, ktorý sú závislí na opiátoch. Trvanie 

jeho účinku je 45 minút, čo je kratšie ako u väčšiny opiátov, takže aj po 

tomto časovom intervale musí byť poskytnutá starostlivosť, zabezpečený 

monitoring pre možné opakovanie nežiadúceho efektu opiátov. Zvyčajne 

je podávaný v opakovaných titrovaných dávkach 0,2mg IV, kým 

nežiadúce účinky opiátov nie sú vyblokované. Starostlivá titrácia 

umožňuje, aby bola podaná čo najmenšia možná dávka tak, aby bolo 

zachovaného čo najviac analgetického účinku opiátov ako je možné. 

Tramadol. Tramadol je syntetická orálna zlúčenina, ktorá je slabým mí 

agonistom s kvalitami niektorých inhibítorov spätného vychytávania 

serotonínu a norepinefrínu. Predpokladá sa, že jeho analgetické 

vlastnosti sú zapríčinené agonizmom mí receptoru. Tramadolom 
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navodená analgézia je však len čiastočne zvrátiteľná naloxonom, čo 

naznačuje že aj jeho iné vlastnosti hrajú úlohu. Tramadol ako selektívny 

mí agonista, by nemal zapríčiňovať fyzickú závislosť. Od jeho uvedenia 

na trh však bol v súvislosti so zneužívaním a abstinenčnými syndrómami 

podobnými iným opiátom, ale pri dosť nízkom pomere aby sa stal 

neplánovanou drogou. Je metabolizovaný v pečeni systémom cytochróm 

P 450. Jeden z jeho metabolitov, M1 má dokonca väčšiu mí-receptorovú 

afinitu ako tramadol a má polčas rozpadu 9 hodín. Tramadol sa javí, že 

má efekt na GABA, norepinefrín a serotonínové receptory a vychytáva 

neurotransmitery, ktoré môžu slúžiť k aktivácii descendentných ciest 

modulujúcich bolesť. 

V porovnaní s tradičnými opiátmi, tramadol má viac priaznivých 

vedľajších účinkov a môže predstavovať nižšie riziko závislosti pri 

chronickom užívaní. Najbežnejšie vedľajšie účinky, nauzea, vracanie, 

závrate, ortostatická hypotenzia a sedácia sú pozorované u 17% 

pacientov, ktorý ho používajú pre chronickú bolesť, s ľahko zníženým 

percentom vyskytujúcim sa u pacientov, ktorí dostali verziu 

s kontrolovaným uvoľňovaním. Výskyt týchto vedľajších účinkov sa 

dramaticky zvyšuje so zvyšovaním dávky. Správy o predávkovaní 

a úmrtiach viedli k pridávaniu historiek o závislosti na opiáty ako 

kontraindikácii na liek. Použitie tramadolu s ostatnými serotoninergnými 

liekmi (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, 

inhibítory monoamin oxidázy, a inhibítory spätného vychytávania 

norepinefrínu) je asociované so serotoninovým syndrómom. 

Tramadol je efektívny liek na bolesť v nízkych dávkach. Vo zvýšených 

dávkach býva spojený s nauzeou a vracaním, limitujúcimi jeho použitie 

na nízke dávky a jeho terapeutický účinok je v skutočnosti pri 

stropových dávkach. Tramadol 37,5mg kombinovaný s acetaminofénom 

325mg ma podobný účinok ako hydrokodón 5m kombinovaný 

s acetaminofénom 325mg.  
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Agonisti-Antagonisti opiátových analgetík 

Skupina agonistov-antagonistov opiátov bola syntetizovaná pri pokuse 

poskytnúť analgéziu s nízkym alebo žiadnym dychovým útlmom 

a zneužitím. Verí sa, že analgéza poskytnutá týmito liekmi je zapríčinená 

účinkom agonistov na kappa receptory, zatiaľ čo strop respiračnej 

depresie je zapríčinený antagonistom mí receptorov. Majú percento 

zneužitia podobné ako iné štandardné opiáty a stropový efekt ich 

analgézie limituje ich použitie na situácie, v ktorých je potrebná krátka 

limitovaná analgézia a dychová depresia je principiálne nepriaznivý 

efekt záležitosti- tak ako v perinatálnom období. Nalbufín môže byť 

použitý v takýchto situáciách. Jeho hlavnou výhodou je zníženie 

respiračnej depresie. Polčas je 3,5 hodiny a efekt na renálnych alebo 

hepatálnych ochorení na jeho metabolizmus ešte nie je kompletne 

známy. Obvyklá terapeutická parenterálna dávka je 10mg, ale tak ako pri 

iných opiátoch, dávka musí byť individualizovaná. 

Použitie opiátov pri abdominálnej bolesti 

Historicky bolo odporúčané, že liečba bolesti musí byť pozastavená 

u pacientov s abdominálnou bolesťou za účelom, aby sme sa vyhli 

zmäteniu pri diagnostike. Týmto odporúčaniam z minulého 20teho 

storočia predchádzajú moderné diagnostické techniky a nemajú viac 

miesto v modernej urgentnej starostlivosti. Mnohopočetné štúdie 

potvrdzujú bezpečnosť poskytnutej efektívnej opiátovej analgézii 

u pacientov s nediagnostikovanou abdominálnou bolesťou a žiadne 

štúdie nedokázali nijaký nepriaznivý efekt. 
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KOMEDIKÁCIA PRI ANALGETICKEJ LIEČBE 

Myorelaxanciá 

Myorelaxanciá sú podporujúci doplnok analgetík v manažmente 

muskuloskeletálnej bolesti so „spazmovým“ komponentom, hlavne 

chrbtovej bolesti. Napriek bežnému používaniu myorelaxancií, existuje 

relatívne málo údajov o ich úlohe v liečbe bolesti. Štúdie ukazujú, že 

svalové relaxanciá, ako sú cyklobenzaprin, sú analgetickým účinkom 

nerozonateľné od ibuprofénu, ale majú viac nežiaducich účinkov. Hoci 

Cochranský Systematický Prieskum tvrdí, že myorelaxanciá sú 

účinnejšie ako placebo s rešpektom ku zmierneniu akútnej bolesti chrbta, 

nie je možné rozoznať rozdiel alebo aditívny účinok pri nesteroidných 

antiflogistíkach po preskúmaní pôvodných štúdií. Nebol zistený žiadny 

benefit týchto liekov v liečbe chronickej bolesti chrbta, na čo sú najviac 

používané. Myorelaxanciá by nemali byť používané v manažmente 

akútnej muskuloskeletálnej bolesti ako náhrada za dávku účinného 

analgetika, ak nie je prítomný vysoký stupeň úzkosti sprevádzajúci 

bolesť a anxiolytický efekt môže byť nápomocný. V tomto prípade, 

benzodiazepíny, ako sú diazepam 5mg trikrát denne, môže byť účinným 

doplnkom kontroly bolesti. Na základe (nedostatkov) výsledného 

benefitu, nie je indikácia k preskripcii alebo používaniu iných svalových 

relaxancií zobrazených v tabuľke č. 7. 

Tabuľka 7: Vybrané svalové relaxanciá a mechanizmus účinku 

Liek Mechanizmus 

Baclofen GABA agonista 

Benzodiazepín GABA agonista 

Carisoprodol Sedatívny 

Chlorzoxazone Sedatívny 

Cyklobezaprin Tricyklické antidepresívum 

Metaxalon Sedatívny 

Metokarbamol Sedatívny 

Orfenadrin Antihistaminikum (sedatívny) 

Tizanidine Centrálny alfa2-agonista 
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Benzodiazepíny majú hypnotické, anxiolytické, antiepileptické 

a antispazmové vlastnosti. Svalová relaxácia je pravdepodobne 

spôsobená GABA-sprostredkovanou presynaptickou inhibíciou na 

miechovej úrovni, ale neukázala sa byť klinicky relevantnou. Diazepam 

je najbežnejšie používaný benzodiazepín na svalové spazmy. 

Zmesi oxidu dusného/kyslíka 

Zmesi kyslíka s oxidom dusným môžu byť používané v urgentnej 

medicíne alebo v zariadeniach mimonemocničnej starostlivosti 

k redukcii úzkosti u pacientov a k ovládaniu stavov miernej až strednej 

bolesti. Analgetické a anestetické vlastnosti oxidu dusného boli objavené 

pred viac ako 200 rokmi. Kombinácia s kyslíkom, zmes oxidu dusného 

a kyslíka v pomere 50:50 je bezpečná pri samo-podávaní pacientom. 

Táto technika je jednou z prvých foriem pacientom-kontrolovanej 

analgézii. Oxid dusný a kyslík podávaný tvárovou maskou bol dlho 

podávaný zubármi. Skúsenosti v urgentnej medicíne so zmesou oxidu 

dusného/kyslíka boli najlepšie v pomere 50:50 so samo-obslužnou 

maskou, ktorá sa drží rukou. 

Aktuálny mechanizmus analgézie a anxiolýzy nie je presne popísaný, ale 

je známe, že difunduje medzi membránami tkaniv a je zle rozpustný 

v krvi. V dvoch nádržiach samoobslužného systému, pri fixnom pomere 

zmesi oxidu dusného/kyslíka, je dodávaný do pacienta pri inhalácii cez 

tvárovú masku alebo náustok. Na aktiváciu prietoku plynu musí byť 

vytvorený tlak 3 až 5 cm H2O. Tento element poskytuje bezpečnosť pre 

pacientom-kontrolovanú analgéziu, keďže pacient musí iniciovať dych 

a držať masku na tvári k obdržaniu medikácie. 

U 10 až 15% pacientov je oxid dusný neefektívny. Je silnejším 

anxiolytikom ako analgetikom. Ako pri všetkých analgetikách, jeho 

úspech je podmienený pacientovým subjektívnym feedbackom. Keď je 

to potrebné, oxid dusný môže byť doplnený iným analgetikom. 
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Zmesi oxidu dusného/kyslíka sú relatívne alebo absolútne 

kontraindikované u pacientov so zníženou úrovňou vedomia, ktorí nie sú 

schopný nasledovať inštrukcie, pacienti s úrazom hlavy alebo u tých 

s chorobou z dekompresie. Pacientom so závažnou chronickou 

obštrukčnou pľúcnou chorobou, ktorí „zadržiavajú“ CO2 by mali byť 

zmesi oxidu dusného/kyslíka podávané opatrne, pretože zmes obsahuje 

50% kyslíka. Pretože oxid dusný difunduje do telových dutín, môže 

zhoršiť pneumothorax alebo črevnú obštrukciu. 

Menšie nežiadúce účinky analgetickej zmesi plynov sú hlásené u 5 až 

20% pacientov. Najbežnejší nepriaznivý účinok je ľahká bolesť hlavy; 

s parestéziami a nauzeou je hlásená menej často. Pri samo-podávaní 

lieku nebolo popísané objavenie sa nepriaznivých hemodynamických 

účinkov. Bezpečnosť lieku bola potvrdená aj v mimonemocničných 

zdravotníckych zariadeniach.  

Vedľajšia účinky sa zvyčajne vyriešia v priebehu pár minút od 

prerušenia podávania. Chronické užívanie, alebo abúzus oxidu dusného 

má súvislosť s antagonizmom vitamínu B12 a sekundárnym 

hematologickým účinkom rovnako ako aj na rozvoj myelopatie. 

Oxid dusný vyžaduje efektívny čistiaci a ventilačný systém, aby sme sa 

vyhli akumulácie toxicity u zdravotníckych pracovníkov a táto 

požiadavka limituje jeho využitie v urgentnej medicíne. 

MANAŽMENT NIEKTORÝCH TYPOV BOLESTÍ 

Vracajúca sa bolesť 

Vracajúca sa bolesť je podmnožina chronickej bolesti a popisuje 

pacientov, ktorí majú pár symptómov medzi opakujúcimi sa epizódami 

podobnej bolesti. Môže to zahrňovať také poruchy ako sú bolesti chrbta, 

syndróm myofasciálnej bolesti, migrenózny syndróm, chorobu 

kosáčikovitej anémie a zápalových ochorení čreva. Prístup k liečbe 
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vracajúcej sa bolesti na Pohotovosti je podobný ako ku akútnej bolesti, 

okrem toho že musí byť zvážená prevencia a mala by byť použitá 

stratégia, ktorá môže byť bezpečne zopakovaná. Liečba môže potlačiť 

budúce epizódy, napríklad začiatok fyzikálnej terapie pre bolesť chrbta 

by mal byť naplánovaný medzi dve exacerbácie. 

Chronická bolesť z malignity 

K chronickej bolesti zapríčinenej malignitou pristupujeme inak ako 

k bolestiam spôsobeným inými príčinami. Chronická bolesť z rakoviny 

je podobná k akútnej bolesti v súvislosti s prebiehajúcou nociceptívnou 

stimuláciou a podobná k chronickej bolesti v jej trvaní 

a psychobevariorálnym efektom. Použité lieky, z väčšej časti, sú 

podobné k tým používaným pre akútnu bolesť. Podobne ako pri 

chronickej bolesti, psychosociálny efekt bolesti musí byť tiež riešený 

ako časť efektívnej liečebnej stratégie. Pacienti so značnou zmenou vo 

vzorci ich chronickej bolesti zapríčinenej rakovinou alebo terminálnym 

stavom ochorenia, tak ako aj iní pacienti s chronickou bolesťou, by mali 

byť hodnotení novým spôsobom zodpovedajúcim k bolesti. Opiáty, 

špeciálne dlhodobo-pôsobiace alebo transdermálne preparáty by mali 

byť používané veľkorysejšie k úľave bolesti u pacientov s terminálym 

ochorením.  

Neuropatická bolesť 

Zvyčajne aktivácia sympatikového systému nemá za následok bolesť. 

V prostredí nervového poškodenia sa však zdá, že moduluje vývoj 

hyperalgézie a alodýnie a súvisí so širokou škálou neuropatií. Syndróm 

regionálnej bolesti (SRB) je termín, ktorý označuje bolesť, ktorá je 

riadená hlavne sympatikom. SRB typu 1 (niekedy označovaný aj ako 

reflexná sympatická dystrofia) sa vyvíja po poškodení a je zvyčajne 

distribuovaná v periférnych nervoch. Súvisí s hyperalgéziou, alodýniou, 

zmenami v prietoku krvi pokožkou a dysfunkciou sympatiku. SRB typu 
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2 (niekedy označovaná ako kauzalgia) súvisí so spaľujúcou bolesťou 

a alodýniou v poškodených nervoch a zvyčajne nesúvisí so symptómami 

sympatiku. Niektoré dôkazy naznačujú, že ako prevencia SRB môže byť 

použitie opiátov podávaných pred výskytom poškodenia (amputáciou) 

a že opiáty nie sú efektívne po poškodení. Klonidín, antagonisti 

receptorov N-metyl-D-aspartátu a antagonisti receptorov kyseliny 

γ-aminomaslovej (GABA) sú za týchto podmienok efektívnejšie.  

Antidepresíva majú vplyv na neuropatickú bolesť, bez ohľadu na 

ovplyvňovanie duševného stavu. Metaanalýza 39 placebo-

kontrolovaných štúdiách používajúcich tricyklické antidepresíva prvej 

generácie našla prínos pri rôznych syndrómoch chronickej bolesti. Tieto 

sú vo všeobecnosti používané ako analgetiká pre centrálnu 

a neuropatickú bolesť, ale môžu byť používané aj ako antidepresíva 

u viacerých stavov chronickej bolesti. Pre chronickú bolesť, ktorá nie je 

považovaná za centrálnu alebo neuropatickú, môžu byť iné 

antidepresíva, ako sú inhibítory spätného vychytávania serotonínu, 

bezpečnejšie a efektívnejšie. 

Niekoľko antikonvulzív, zahrňujúc gabapentín, fenytoín, karbamazepín 

a kyselinu valproátová je popisovaných ako vhodných pre neuropatickú 

bolesť s prenikajúcim alebo spaľujúcim charakterom. Karbamazepín je 

používaný často pre trigeminálnu neuralgiu, posteherpetickú neuralgiu 

a diabetickú neuropatiu. Gabapentín je predpisovaný pri oboch typoch 

SRB, postherpetickej neuralgie a diabetickej neuropatie. 

LOKÁLNA ANESTÉZIA 

Spoločným menovateľom blokád je aplikácia farmák do blízkosti 

špecifických anatomických štruktúr v snahe ovplyvniť vnímanie bolesti. 

Líšia sa od bežnej enterálnej, alebo parenterálnej aplikácie farmák, ako 

i od chirurgie bolesti, kde obyčajne farmaká nie sú podávané vôbec.  



74 

 

Mechanizmus účinku 

Periférne nervy sú zodpovedné za prenos bolestivých informácií od 

receptorov bolesti do miechy. Každé vlákno pozostáva z axónu 

obklopeného pokrývkou, ktorá sa nazýva Schwannova bunka. 

Myelinizovaný axón je taký, ktorý je pokrytý množstvom Schwannových 

buniek, ktoré ho obaľujú – čo sa nazýva myelínové púzdro. 

Lokálne anestetiká sú oveľa viac efektívne pri preniknutí do 

nemyelinizovaných alebo ľahko myelinizovaných vlákien, ako do tých 

silne myelinizovaných. Tento rozdiel vysvetľuje fakt, že bežné lokálne 

anestetikum poskytuje senzorickú blokádu bez motorickej blokády.  

Lokálne anestetiká reverzibilne blokujú sodíkové kanály lipidovej 

membrány a zabraňujú náhlemu prílivu sodíkových iónov do axónu, 

blokujúc depolarizáciu a akčný potenciál. Po injekcii lokálneho 

anestetika, tkanivové nárazníkové systémy zvyšujú pH roztoku 

obklopujúceho anestetikum, čo vedie k zmene vo vode rozpustnej kyslej 

formy lieku do jeho v tuku rozpustnej neiónovej formy. V tuku 

rozpustná fáza lieku je schopná penetrovať do lipidovej membrány 

axónu, kde potom ionizuje a vstupuje do sodíkových kanálov, blokujúc 

ich, aby sodík nemohol vstúpiť do buniek. 

Triedy lokálnych anestetík 

Lokálne anestetiká sú chemické zlúčeniny, ktoré pozostávajú 

z aromatickej a amínovej skupiny, ktoré sú oddelené reťazcami. 

Skupina, ktorá má esterovú väzbu medi reťazcom a aromatickou časťou 

sa nazývajú amino-estery a zahrňujú prokaín, chlórprokaín a tetrakaín. 

Amidy, ktoré majú amidovú väzbu zahrňujú lidokaín, mepivacaín, 

prilokaín, bupivakaín a etidokaín. Estery sú v roztokoch nestále a sú 

metabolizované v tele plazmatickým enzýmom cholínesterázou. Amidy, 

po absorpcii do tela sú zničené enzýmami v pečeni. 
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Špecifiká liekov 

Každé lokálne anestetikum ma predvídateľný účinok ak je používané 

v primeranej dávke a vhodným spôsobom. Hlavnú pozornosť 

v klinickom použití týchto liekov by sme mali venovať ich potencii, 

trvaní účinku a rýchlosti nástupu (tab. 8). 

Potencia. Schopnosť lokálneho anestetika penetrovať lipidovou 

membránou do axónu určuje jeho potenciu. Liek, ktorý má vysokú 

lipidovú rozpustnosť (napr. Tetrakaín, Etidokaín) sú viac potentné ako 

tie s nízkou lipidovou rozpustnosťou (napr. Prokaín, Mepivakaín). Menej 

potentné lokálne anestetiká musia byť podávané v koncentrovanejších 

formách a vo väčších dávkach k dosiahnutiu ekvivalentného účinku. 

Tabuľka 8: Charakteristika najbežnejších lokálnych anestetík 

Liek Potencia 
Trvanie 

(min) 
Nástup Komentáře 

Prokaín 1 60-90 pomalý  
0,5-2% roztok používaný 

v infiltrácii a blokádach 

Tetrakaín 8 180-600 pomalý Topická anestézia u očí 

Lidokaín 3 90-200 rýchly 
Najbežnejší, 1,5krát toxickejší ako 

Prokaín 

Mepivakaín 2,4 120-240 veľmi rýchly   
Menej potentný ako lidokaín, 
menej toxický 

Bupivakaín 8 180-600 stredný 
Dlhé trvanie, používaný 
v infiltráciách a blokádach 

Etidokaín 6 180-600 rýchly 
2x tak toxický ako lidokaín, 

používaný hlavne epidurálne  

Trvanie anestézie. Lieky, ktoré sa viažu dobre na proteín v sodíkovom 

kanály sú dlhšie pôsobiace a poskytujú anestéziu s dlhším trvaním. 

Tetrakaín a bupivakaín majú vysokú afinitu k bielkovinám a poskytujú 

dlho-trvajúcu anestéziu, zatiaľ čo Prokaín, ktorý sa zle viaže ju 

neposkytuje. 
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Nástup účinku. V mnohých prípadoch je nápomocné mať anestetikum, 

ktoré pôsobí rýchlo. Rýchlosť nástupu každého lokálneho anestetika je 

v priamej súvislosti s tým, ako rýchlo dokáže liek po injekcii difundovať 

cez tkanivá do nervu a cez nervovú membránu. Po injekcii sa liek 

nachádza v dvoch formách, ionizovanej a neionizovanej. Množstvo lieku 

v ionizovanej forme je určené jeho pKa (pH, pri ktorom 50% roztoku je 

neionizovaného a 50% ionizovaného). Pretože len neionizované formy 

lieku difundujú do nervu, roztok s nízkou pKa má oveľa rýchlejší nástup 

účinku. Lokálne anestetiká s vyšším pKa majú nástup pomalší. 

V tkanivovom pH 7,4%, je 5% Tetrakaín (pKa 8,5) v neionizovanej 

forme porovnateľný s 35% roztokom Lidokaínu (pKa 7,9). Nízke 

tkanivové pH (5 alebo 6) v tkanive obklopenom infekciou oneskoruje 

nástup účinku lokálneho anestetika v situáciách ako sú incízia a drenáž 

abscesu, pretože anestetikum zostáva prevažne v ionizovanom stave. 

Nástup účinku môže byť urýchlený alkalizáciou roztoku lieku, čo tiež 

znižuje bolestivý efekt injekcie. Môže sa tak vykonať pridaním roztoku 

bikarbonátu sodíka do anestetika v pomere určenom pKa lieku (napr. 

1:10 pre lidokaín).  

Klinickú účinnosť lokálneho anestetika ovplyvňuje ešte niekoľko iných 

faktorov. V dávkach používaných klinicky, sú tieto lieky (okrem 

kokaínu) vazodilatátory, ktoré majú tendenciu k skráteniu trvania 

anestézie. Injekcia roztoku do vaskularizovaného tkaniva nielenže skráti 

trvanie anestézie, ale tiež zvýši systémovú absorpciu a (malú) šancu 

systémovej toxicity. Z týchto dôvodov, je často do roztokov lokálnych 

anestetík pridávaný epinefrín. 

Alergie. Pacienti niekedy poskytnú informáciu o alergii na lokálne 

anestetikum z minulosti, ale väčšinou to nie je pravá imunoglobulínom 

sprostredkovaná alergia. Alergia na esterové anestetiká je 

najpravdepodobnejšie spôsobená konzervačnou látkou metylparabénom 

a jeho rozkladovým produktom. Skutočná alergia na amidovú skupinu je 
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mimoriadne zriedkavá. Hlásené alergie sú často spôsobené jednou 

z konzervačných látok. Pretože tieto dve skupiny navzájom skrížene 

nereagujú, môže byť podané anestetikum z druhej skupiny, ak pacient 

hlási alergiu na liek z prvej skupiny. V jednej štúdii bolo testovaných 

236 pacientov, ktorí hlásili neprimeranú reakciu na liek z jednej skupiny, 

s použitím komerčných preparátov lokálnych anestetík. U ani jedného 

pacienta sa neobjavila systémová reakcia. U tých pacientov, ktorí trvajú 

na tom, že sú alergický na „-kainové“ anestetiká a u tých s dokázanou 

skutočnou alergiou (za veľmi zriedkavých okolností) sa môže použiť 

difenhydramín; 1ml z 50mg/ml ampuly sa rozriedi na 5 až 10ml (1-0,5% 

roztok) a môže byť použitý na lokálnu infiltráciu alebo blokádu. 

Difenhydramín môže spôsobiť priamu tkanivovú toxicitu a mali by sme 

sa mu vyhnúť, ak je to možné, v oblastiach so slabou kolaterálnou 

cirkuláciou. 

Lokálna a systémová toxicita 

Lokálna toxicita. Lokálne anestetiká sú pre tkanivá okamžite toxické, 

v závislosti na ich koncetrácii. Niektorí výskumníci tvrdili, že použitie 

vazokonstriktorov v anestetickom roztoku redukuje krvný prietok, čo 

zvyšuje čas hojenia rán a citlivosť rany voči infekcii, ale tieto tvrdenia 

nikdy neboli dokázané. 

Nervové blokády sú preferované pred lokálnou infiltráciou pri ranách, 

ktoré sú rozsiahle alebo kontaminované. Tradične by sme sa mali vyhnúť 

roztok obsahujúcim epinefrín pri zákrokoch na prstoch, penise, ušiach, 

alebo na nose. Literatúra však pripomína, že riedený epinefrín môže byť 

bezpečne použitý na prstoch a pravdepodobne aj na iných oblastiach. 

Kompletný prehľad používania epinefrínu na prstoch dochádza k záveru, 

že je bezpečný ak je riedený na 1: 200 000 a menej, ale nemal by byť 

používaný pri pacientoch s vaskulárnym ochorením. 
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Systémová toxicita. Systémová toxicita lokálnych anestetík sa objavuje, 

keď je v tele prítomná vysoká hladina nakumulovaného liečiva, takže 

blokády sodíkových kanálov sa objavujú v srdci alebo v mozgu. Existuje 

na dávke závislá klinická postupnosť toxicity lokálneho anestetika, od 

nepatrných neurologických symptómov po záchvaty až kardiovaskulárny 

kolaps.  

Všetky lokálne anestetiká spôsobujú systémovú toxicitu pri vysokých 

krvných alebo CNS koncentráciách. Každé lokálne anestetikum má 

rozsah terapeutickej bezpečnosti, mimo ktorej sa systémová toxicita 

objavuje častejšie. Tabuľka 9. Poskytuje guideline k bezpečným 

dávkam, ktoré môžu byť podávané pre lokálnu anestéziu. Predávkovanie 

sa môže objaviť častejšie u pacientov s veľkými ranami a u veľmi 

malých pacientov. Viac lipofilné činidlá (napr. etidokaín, bupivakaín) sú 

viac kardiotoxické. Kardiálna toxicita môže byť tiež zvýšená u anestetík 

obsahujúcich epinefrín, pri neúmyselnom IV podaní. Špeciálna 

starostlivosť by mala byť venovaná deťom a keď je vykonávaná blokáda, 

pri ktorej sa predpokladajú vysoké krvné hladiny anestetika (napr. 

interkostálna). U pediatrických pacientov, sú dôležité guideliny 

maximálnych dávok a dávka by mala byť vyrátaná pred podaním.  

Pri toxicite lokálnych anestetík môže byť prítomný šíroký rozsah 

symptómov. Tieto zahrňujú bolesti hlavy, parestézie, tinitus, 

kvantitatívnu poruchu vedomia a svalové spazmy. Stupňovanie 

prítomných CNS symptómov je v priamej súvislosti s hladinou 

lokálneho anestetika v krvi. V extrémnych prípadoch môže mať CNS 

toxicita za následok záchvaty. Klinická postupnosť zvyčajne začína 

s cirkumorálnou parestéziou, dysartriou, pacient udáva tinitus, alebo 

podobné zvukové fenomény nasledované zníženou hladinou vedomia 

a progresiou zmätenosti, záchvatov a kómy. Dlhšie pôsobiace potentné 

lieky (napr. bupivakaín a etidokaín) sú viac náchylné k spôsobovaniu 

CNS príznakov ako Lidokaín pri nižších krvných hladinách. Záchvaty 
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navodené lokálnymi anestetikami by mali byť liečené 

IV benzodiazepínmi. Lokálne anestetiká majú tiež priamy účinok na 

srdcovú automaticitu, konduktivitu, kontraktilitu a vaskulárny tonus. Pri 

pokusoch na zvieratách je srdcová toxicita bupivakaínu častejšie 

pozorovaná pred CNS toxicitou a táto toxicita sa zhoršovala 

s epinefrínom. 

Tabuľka 9: Guideliny pre maximálne dávky bežne používaných 

lokálnych anestetík 

Liek Bez epidefrýnu S epidefrýnom 

Lidokaín HCl¹ 3-5mg/kg 7mg/kg 

Mepivakaín HCl 8mg/kg 7mg/kg² 

Bupivakaín HCl³ 1,5mg/kg 3mg/kg 

    Všetky maximálne dávky by mali byť redukované o 20-25% u veľmi 

mladých, starých a chorých pacientov. 

¹  Hladiny lidokaínu 0,5-2,0ug/ml môžu byť dosiahnuté pri každom podaní 

100mg lidokaínu pri infiltratívnej blokáde. 

²   Pridaný epinefrín zvyšuje potenciálnu kardiotoxicitu tohto lieku. 

³  Nepoužíva sa pre pudendálne blokády alebo intravenóznu regionálnu 

anestéziu. Nie je odporúčaný pre deti mladšie ako 12 rokov. 

Manažment kardiovaskulárneho kolapsu spôsobeného toxickými 

hladinami lokálnych anestetík by sa mal riadiť štandardnými guidelinmi 

Advanced cardiac life support. Ak nie je predávkovanie masívne, 

toxicita by mala byť relatívne krátko trvajúca kvôli redistribúcii 

lipofilných zložiek lieku. 

Redukcia bolesti pri injekcii 

Pri podráždení poškriabaním, zavŕtavaním, alebo opakovaným 

prepichovaním kože počas potrebnej punkcii alebo injekcii sa snažíme 

redukovať diskomfort (tab. 10).  
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Tabuľka 10: Techniky, ktoré môžu byť použité pre redukciu bolesti pri 

injekciách 

 Nárazníkové tlmenie lokálnych anestetík 

 Pomalé podávanie injekcie 

 Použitie topickej anestézie  

 Teplé roztoky 

 Rozptyľovacie techniky 
 

Topická anestézia 

Vo všeobecnosti sú dva typy topických anestetík: také, ktoré môžu byť 

aplikované na neporušenú kožu a tie používané na otvorenú kožu. Lieky 

sú absorbované a vykonávajú svoj anestetický účinok na priľahlých 

povrchových nervoch. Topická aplikácia lokálnych anestetík musí byť 

vykonaná s takou istou pozornosťou ako injekčná anestézia, aby sme sa 

vyhli systémovej toxicite. Aby sme sa vyhli použitiu dávok súvisiacich 

so systémovou toxicitou, mali by byť dávky topickej anestézie sledované 

a kontrolované. Ako pri injekčných lokálnych anestetikách, topické 

roztoky sú často popisované v súvislosti s percentom liečiva, 1% 

zodpovedá 10mg/ml anestetika a 5% roztok má 50ml.  

Topické lieky sú používané najmä u detí a u pacientov, ktorí majú strach 

z ihiel. Neposkytujú anestéziu takého istého stupňa ako SC infiltrácia 

alebo nervová blokáda, ale poskytujú podstatnú úľavu v intenzite 

povrchového stimulu. Pre efektívnu analgéziu je potrebný dlhý čas 

aplikácie, čo môže byť nevýhodou tohto lieku; napriek tomu však 

u niektorých pacientov rituál aplikácie topickej anestézie a odklad 

procedúry kým nie je menšia bolestivosť môže byť efektívnym 

nástrojom v kontrole bolesti a prípravou na nasledujúce intervencie. 

Topická anestézia aplikovaná na neporušenú kožu 

Eutetické mixtúry lokálnych anestetík. Eutetické mixtúry lokálnych 

anestetík (EMLA) sú zmesi lidokaínu a prilokaínu v zmesi alkalického 
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oleja, v ktorej sa anestetiká objavujú primárne v ich neionizovanej 

forme, čo im umožňuje difundovať cez pokožku. Pojem eutetická 

označuje zmes, ktorá má bod topenia vyšší ako keby bolo každé liečivo 

samotné. Zmes by mala byť aplikovaná na požadovanú plochu 

s tlakovým obväzom 30 až 60 minút pred tým ako je vykonávaná 

požadovaná procedúra. Ohrievanie EMLA na 20 minút zlepšuje 

analgéziu, ale je menej efektívne ako rutinná 60 minútová aplikácia s či 

bez ohrievania. Trvanie účinku po 60 minútovej aplikácii je 1 až 5 hodín. 

Indikácie na použitie EMLA zahrňujú venopunkciu, arteriálnu punkciu, 

lumbálnu punkciu alebo artrocentézu kde 30-60 minútové oneskorenie 

pri vykonávaní procedúry nie je prekážkou. EMLA môže byť aplikovaná 

hlavne u tých pediatrických pacientov, u ktorých IV injekcia môže byť 

podaná neskôr s menšou alebo žiadnou bolesťou.  

Etyl chloridové a Fluori-metánové spreje. Etyl chloridové a fluorid-

metánové spreje sú príležitostne používané pre povrchovú analgéziu. 

Liečivá sa rýchlo vyparia a schladia pokožku, poskytujúc krátku 

(˂1 minútu) lokálnu anestéziu vďaka chladivému efektu. Navodená 

analgézia je krátka a akákoľvek injekcia alebo incízia by mala byť 

vykonaná okamžite po aplikácii spreju, ktorý spôsobí krátky „mraziaci“ 

efekt pri ktorom pokožka zbledne. 

Anestetiká aplikované na mukózne povrchy 

Kokaín. Tento liek je unikátom medzi lokálnymi anestetikami pretože je 

potentným vazokonstriktorom, okrem toho že je anestetikom a môže byť 

aplikovaný na mukózne povrchy. Je často používaný v nose, kde 4% 

roztok (40mg/ml) poskytuje rýchlu analgéziu pri liečbe epistaxy a iných 

procedúr na nose. Hoci maximum bezpečnej dávky nie je známe, viac 

ako 200mg by nemalo byť prekročené u dospeplých. Kokaín by nemal 

byť používaný u pacientov so známym ochorením koronárnych artérií, 

pretože môže zapríčiňovať vazokonstrikciu koronárnych artérií. 



82 

 

Lidokaín. Oba 2 aj 4% roztoky tohto lieku sú k dispozícii vo viskóznej 

hmote na použitie na mokózne povrchy. Môže byť používaný na nosné 

procedúry, zahrňujúc zavádzanie nazogastrickej tuby a rúrky pre laváž 

žalúdka. Môže byť použitý v uretrálnej anestézii počas zavádzania 

Foleyho katétra, ale na to aby bol efektívny musí byť vstreknutý do 

uretry striekačkou a musí byť v kontakte s okolím 5 až 20 minút. 

Lidokaín sprej (4%) znižuje diskomfort pri inzercii nazogastrickej 

sondy. Lidokaín prej (4 až 10%) je použiteľný pre anestéziu horných 

dýchacích ciest, zahrňujúc intranazálne použitie. 

Tetrakaín. Tento potentný ester je používaný pre povrchovú anestéziu 

rohovky. Keď je umiestňovaný do oka páli, ale len 10 až 15 sekúnd, po 

ktorých nasleduje hlboká korneálna anestézia. 

Benzokaín. Takmer nerozpustný vo vode, benzokaín zostáva na 

mukóznych vrstvách v ústach a je používaný často k poskytnutiu 

povrchovej analgézie pre bolesť a procedúry v ústnej dutine. 

Liečivá používané pri porušenom kožnom povrchu 

Tetrakaín, Adrenalín a Kokaín. Kombinácia tetrakaínu, adrenalínu 

(epinefrínu) a kokaínu (TAC) bola populárna v minulosti, ale bola 

nahradená lidokaínom, epinefrínom a tetrakaínom (LET), ktorý 

neobsahuje kokaín. Na otvorené rany aplikujeme túto kombináciu liečiv, 

5 až 10ml sterilným tampónom, ktorý potom prekryje ranu a ponechá sa 

v nej 10 až 20 minút. Anestézia je popisovaná približne v 85% prípadov 

rán skalpu a tváre a nižšie percento pri ranách na končatinách. Aplikácia 

roztoku na mukózne povrchy (oči, nos) môže mať za následok toxické 

krvné hladiny a tetrakaínu a kokaínu by sme sa mali v týchto prípadoch 

vyhnúť. 

Lidokaín, Epinefrín a Tetrakaín. LET je tak efektívny a lacnejší ako 

TAC. I napriek 20 minútového nástupu účinku, jedna štúdia ukázala 

úspešnosť pri aplikácii v čase triage u detí s jednoduchými laceráciami.  
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Intravenózna regionálna anestézia (Bierova blokáda) 

Procedúra IV regionálnej anestézie známej tiež ako Bierova blokáda je 

efektívna a rýchla technika anestézie končatín pri znehybňovaní 

zlomenín, alebo ošetrovaní rozsiahlych rán. Metóda zahŕňa IV injekciu 

lokálneho anestetika (lidokaín, prilokaín) do predtým odkrvenej 

končatiny. Táto procedúra bola prispôsobená na použitie v urgentnej 

medicíne do formy minidávok 100mg lidokaínu a je popísaná v manuáli 

pracovných postupov. Bezpečnou alternatívou je použitie relatívne 

netoxického lokálneho anestetika prilokaínu. 

Farmaká aplikované blokádami metódami priaznivo ovplyvňujú 

vnímanie bolesti. Cieľom tejto aplikácie je zníženie vedenia 

nocicepčných impulzov týmito mechanizmami: 

 zvýšením účinnosti farmák, ktoré tlmia vnímanie bolesti vo 

všeobecnosti, aplikáciou do anatomickej blízkosti cieľových 

štruktúr, 

 dočasným farmakologickým, alebo fyzikálnym prerušením 

funkcie nervových tkanív, a tým okrem iného prerušením 

nocicepcie, 

 deštrukciou niektorých nervových štruktúr. 

Pri rozhodovaní o použití všetkých invazívnych techník je treba zvážiť 

očakávaný účinok oproti riziku komplikácií. Invazívne techniky je treba 

preto považovať za súčasť komplexnej liečby bolestivého syndrómu 

a majú byť prítomné v spektre terapeutických prístupov v liečbe bolesti 

akútnej i chronickej. 

V urgentnej medicíne, hlavne však v prednemocničnej starostlivosti, sú 

možnosti regionálnej anestézie značne redukované pre závažné 

kontraindikácie ich podávania. Hlavne sa jedná o centrálne blokády 

(subarachnoidálne, epidurálne), pri ktorých riziko závažných 
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komplikácií, hlavne hemodynamických a infekčných, prevýilo benefit 

z analgézie. 

Periférne blokády sú ľahko realizovateľné a môžu priniesť vynikajúci 

analgetický efekt. 

V praxi sú najčastejšie realizované tri blokády: 

 ilofascial pre bolesť v oblasti femuru, 

 axilárny blok pri poškodení hornej končatiny, 

 interkostálny blok pri hrudnom poranení bez alterácie ventilácie. 

Pri týchto blokádach sa vyžaduje tiež monitorovanie vitálnych funkcií 

pacienta, pozornosť je vhodné zamerať hlavne: 

 stav vedomia, 

 srdcovú frekvenciu, 

 tlak krvi, 

 EKG, 

 saturáciu krvi kyslíkom. 

Regionálna anestézia môže byť doplňovaná miernou sedáciou, prípadne 

i.v. podanou analgéziou v redukovaných dávkach. 

Tabuľka 11: Rozdelenie blokád 

Blokády je možné rozdeliť v zásade podľa dvoch kritérií: 

Podľa  

účelu: 

diagnostické   

prognostické   

profylaktické   

terapeutické   

Podľa miesta 

aplikácie: 

centrálne subarachnoidálne  

epidurálne  

periférne somatické radikulárne 

jednotlivých pleteňov 

jednotlivých nervov 

vegetatívne sympatikové 

parasympatikové 

intravenózne blokády 

nervových zakončení 

podkožné 

spúšťacích bodov 

intraartikulárne 

Zdroj: KOZÁK, J., ŠEVČÍK, P., VONDRÁČKOVÁ, D. a VRBA, J. 

Anesteziologic-ké metody v algeziologické praxi. In: Bolest. 2000, Suppl. 1, s. 

50-58.  
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7  Záver 

Bolesť je dominantným príznakom a je súčasťou hlavných sťažností 

u viac ako 70% pacientov na urgentných príjmoch nemocníc 

a ambulanciách všeobecných lekárov. Bolesť sa objavuje v širokej škále 

fyzických a psychosociálnych situácií, ale takmer vždy je prítomná 

v prostredí poškodeného tkaniva. Možno preto predpokladať, že bolesť 

je prítomná u pacientov s fyzicky zjavným ochorením alebo 

poškodením, aj u tých ktorí nemôžu efektívne informovať o ich stave.  

Pre liečbu bolesti je dostupná široká škála možností. Napriek tomu, že 

bolesť je ľahké identifikovať a máme možnosti efektívnej liečby, liečba 

bolesti je často extrémne náročná na jej efektívne vykonávanie na na 

urgentných príjmoch nemocníc a ambulanciách všeobecných lekárov a je 

často jednou z najnáročnejších a frustrujúcich aspektov v medicínskej 

praxi. 

Subjektívne vnímanie pacientov ohľadom poskytovanej starostlivosti na 

urgentných príjmoch nemocníc a ambulanciách všeobecných lekárov i je 

vysoko ovplyvnené liečbou bolesti a spokojnosť s medicínskou 

starostlivosťou často závisí na technikách a časových intervaloch 

analgézie ako aj vytváranie plánov pre úľavu od bolesti. Pri každom 

styku s pacientovou bolesťou musí byť dodržaná rovnováha medzi 

zmiernením pacientovho utrpenia v akútnej fáze a tiež vo vhodnej 

diagnostike a liečbe základného zdravotného ochorenia. 

Na rozdiel od faktu, že samotné zmiernenie bolesti súvisí s menším 

utrpením pacienta, narastá počet dôkazov podporujúci tvrdenie, aký 

dôležitý je efektívny manažment bolesti ako hlavný aspekt liečby 

ochorenia. Akútna a deprimujúca bolesť súvisí s množstvom potenciálne 

negatívnych fyziologických zmien, zahrňujúc stimuláciu sympatiku, 

periférnu vaskulárnu rezistenciu, konzumpciu kyslíka myokardom 

a produkciu oxidu uhličitého, hyperkoagulačný stav a pokles žalúdočnej 
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motility a imunitných funkcií. Zle liečená akútna bolesť môže vyústiť do 

rozvoja syndrómu chronickej bolesti a vegetatívnych symptómov ako aj 

zvyšuje potrebu liečby bolesti počas rekonvalescenčného obdobia.  

Je pravdepodobné, že pacientove skúsenosti s bolesťou zvýšia schopnosť 

pociťovať bolesť v podobných situáciách v budúcnosti, čo vedie 

k zvýšeniu bolesti u pacientov, ktorí dostanú neadekvátnu analgéziu 

počas budúcich bolestivých udalostí. 

Spojená komisia pre Akreditáciu organizácií zdravotnej starostivosti 

v USA (The Joint Commision On Accreditation of Healtcare 

Organizations) vyžaduje od nemocníc rozvoj komplexných programov 

pre meranie, liečbu, dokumentáciu a inštitúty pre zlepšovanie kvality 

úsilia súvisiace s manažmentom akútnej bolesti. Tieto požiadavky boli 

postupne zavedené ako protokoly v liečbe bolesti na urgentných 

príjmoch nemocníc a zároveň ich aplikácia prechádzala zvýšenou 

kontrolou cez klinický výskum. Tieti postupy zásadne zmenili efektivitu 

analgetickej liečby. 

Základné postupy v manažmente bolestivých stavov, ale i riešenie 

prípadných ich komplikácií by mali byť zahrnuté do výuky 

v pregraduálnom i postgraduálnom stupni vzdelávania zdravotníckov. 

Táto publikácia by mala byť úvodom do štúdia danej problematiky. 
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