
Bolest a moBolest a možžnosti racionnosti racionáálnlníí llééččbyby

Definice bolestiDefinice bolesti

Bolest je nepBolest je nepřřííjemný senzorický a emocionjemný senzorický a emocionáálnlníí proprožžitek itek 
spojený se skutespojený se skuteččnýmným
ččii
potencionpotencionáálnlníím pom pošškozenkozeníím tkm tkáánníí, nebo je popisov, nebo je popisováána na 
výrazy takovvýrazy takovéého poho pošškozenkozeníí. Bolest je v. Bolest je vžždy subjektivndy subjektivníí..



AkutnAkutníí bolestbolest
V akutnV akutníích fch fáázzíích poruchy zdravch poruchy zdravíí mmáá bolest bolest 
význam signvýznam signáálu nemoci, nebezpelu nemoci, nebezpeččíí a ukazuje na a ukazuje na 
narunaruššeneníí integrity organizmu. Akutnintegrity organizmu. Akutníí bolest bolest 
(AB) trv(AB) trváá krkráátkodobtkodoběě ((řřáádovdověě dny a týdny) a je dny a týdny) a je 
z biologickz biologickéého hlediska ho hlediska úúččelnelnáá. . 



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



Mediátory a ich receptory v oblasti nociceptorov













LLééččeneníí prvotnprvotníí ppřřííččiny ziny záákladnkladníího onemocnho onemocněěnníí je je 
zzáásadnsadníím a logickým medicm a logickým medicíínským krokem. Ani nským krokem. Ani 
v tv tééto fto fáázi onemocnzi onemocněěnníí by vby vššak nemocný nemel ak nemocný nemel 
trptrpěět bolestt bolestíí a to nejen z hlediska la to nejen z hlediska léékakařřskskéé
etiky. Symptomaticketiky. Symptomatickáá llééččba mba máá hluboký smysl a hluboký smysl a 
AB je nutno razantnAB je nutno razantněě llééččit. Jinak dochit. Jinak docháázzíí k k 
rozvoji neprozvoji nepřřííznivých patofyziologických zmznivých patofyziologických změěn a n a 
prohloubenprohloubeníí stresu se vstresu se vššemi demi důůsledky. sledky. 





EfektivnEfektivněě vedenvedenáá llééččba AB mba AB máá preventivnpreventivníí
význam z hlediska rizika pvýznam z hlediska rizika přřechodu do echodu do 
chronickchronickéé bolesti (bolesti („„pampaměťěť bolestibolesti““, , 
neuroplasticitaneuroplasticita). Rozhoduj). Rozhodujííccíí roli v pohotovroli v pohotovéém m 
ovlivnovlivněěnníí bolesti mbolesti máá farmakoterapie. Pro AB, farmakoterapie. Pro AB, 
ve srovnve srovnáánníí s chronickou, je typicks chronickou, je typickéé, , žže je e je 
relativnrelativněě dobdobřře ovlivnitelne ovlivnitelnáá. . ČČasto lze vystaasto lze vystaččit it 
s jednou ls jednou lééččebnou modalitou.ebnou modalitou.



RacionRacionáálnlněě vedenvedenáá farmakoterapie mfarmakoterapie máá
klklííččový význam. I u AB jsou vový význam. I u AB jsou vššak ak 
vv nněěkterých pkterých přříípadech zpadech záásadnsadníí
nefarmakologicknefarmakologickéé postupy. postupy. 
CCííl ll lééččby AB by AB –– dosadosažženeníí komfortnkomfortníí
analgezie panalgezie přři soui souččasnasnéém kauzm kauzáálnlníím m 
postupu.postupu.



ChronickChronickáá bolestbolest
Deklarace EFIC (Deklarace EFIC (EuropeanEuropean FederationFederation ofof IASP IASP 
ChaptersChapters) o chronick) o chronickéé bolesti (CHB) jako bolesti (CHB) jako 
ddůůleležžititéém problm probléému zdravotnictvmu zdravotnictvíí a a 
samostatnsamostatnéém onemocnm onemocněěnníí ve vlastnve vlastníím slova m slova 
smyslu: smyslu: „„Bolest je dBolest je důůleležžitý zdravotnický itý zdravotnický 
problprobléém v Evropm v Evropěě. Akutn. Akutníí bolest mbolest muužže být e být 
povapovažžovováána za symptom onemocnna za symptom onemocněěnníí čči i úúrazu, razu, 
chronickchronickáá a opakuja opakujííccíí se bolest je specifickým se bolest je specifickým 
zdravotnickým problzdravotnickým probléémem, je samostatným mem, je samostatným 
onemocnonemocněěnníím.m.““



Syndrom chronickSyndrom chronickéé nennenáádorovdorovéé bolesti bolesti 
(CHNNB) se vyzna(CHNNB) se vyznaččuje stuje stíížžnostnostíí na bolest na bolest 
ttěělesnou nebo lesnou nebo úútrobntrobníí, trvaj, trvajííccíí ddééle nele nežž 33--6 6 
mměěssííccůů. Za chronickou je t. Za chronickou je třřeba povaeba považžovat ovat 
bolest i pbolest i přři krati kratšíším trvm trváánníí, pokud p, pokud přřesahuje esahuje 
dobu pro dandobu pro danéé onemocnonemocněěnníí čči poruchu i poruchu 
obvyklou. Chronickobvyklou. Chronickáá, dlouhotrvaj, dlouhotrvajííccíí bolest nembolest nemáá
žžáádnou biologicky udnou biologicky užžiteiteččnou funkci a je zdrojem nou funkci a je zdrojem 
ttěělesných, dulesných, dušševnevníích i socich i sociáálnlníích ch úútrap. trap. 



CCíílem llem lééččebných postupu u chronickebných postupu u chronickéé bolesti bolesti 
nemusnemusíí být nutnbýt nutněě úúplnplnéé uzdravenuzdraveníí jedince ale jedince ale 
úúprava a prava a eventevent. obnoven. obnoveníí funkfunkččnníí zdatnosti v zdatnosti v 
dosadosažžitelnitelnéé mmííre v oblasti fyzickre v oblasti fyzickéé, psychick, psychickéé i i 
socisociáálnlníí (D.(D.VondrVondrááckovckováá, F., F.NeradilekNeradilek, 2001). , 2001). 
DDůůleležžitým principem, který zvyitým principem, který zvyššuje efektivitu uje efektivitu 
llééččby CHNNB, je simultby CHNNB, je simultáánnnníí poupoužžititíí postupu postupu 
farmakologických a nefarmakologických.farmakologických a nefarmakologických.



ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY AKUTNÍ A CHRONICKÉ BOLESTI .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akutní bolest                                  Chronická bolest

Charakter                             Symptom                   Syndrom, onemocnění sui generis

Biologický význam         Pozitivní – signál nemoci           Negativní – škodlivý, destruktivní

Vegetativní odpověď Bezprostřední krátkodobá,                Nevýrazná

stresová reakce                                  

Psychická reakce                 Anxieta Deprese

Chování Ochranné, reaktivní Naučené, bolestivé

Léčbu vede                          Praktický lékař/specialista                Algeziolog/tým odborníků

Rozsah terapie                     Monomodální, farmakoterapie   Multimodální, biopsychosociální

Farmakoterapie                    Analgetika                    Analgetika, adjuvatní a pomocné léky

Analgetický efekt                Výrazný                        Často nevýrazný

Strategie farmakoterapie 

podle WHO analgetického  „Step down“ „Step up“

Žebříčku



Diagnostika a hodnocenDiagnostika a hodnoceníí bolestibolesti

Dle pDle půůvodu se bolest dvodu se bolest děěllíí na na nociceptivnnociceptivníí
((nociceptorovnociceptorováá) a neurogenn) a neurogenníí a neuropatickou).a neuropatickou).

NociceptivnNociceptivníí bolestbolest (NB), n(NB), něěkdy nazývankdy nazývanáá
perifernperiferníí, vznik, vznikáá stimulacstimulacíí nervových zakonnervových zakonččeneníí
mechanickými, termickými a chemickými mechanickými, termickými a chemickými 
(z(záánněětlivými) inzulty. Je výrazem normtlivými) inzulty. Je výrazem normáálnlníí funkce funkce 
nervovnervovéého systho systéému. Jsou dva typy NB: somatickmu. Jsou dva typy NB: somatickáá a a 
viscervisceráálnlníí. NB býv. NB býváá popisovpopisováána jako tupna jako tupáá, , šškubavkubaváá, , 
ostrostráá, bolestivý tlak nebo jako , bolestivý tlak nebo jako „„bolenbolení“í“, somatick, somatickáá NB NB 
je dobje dobřře lokalizovatelne lokalizovatelnáá. NB v. NB věěttššinou dobinou dobřře reaguje e reaguje 
na analgetika.na analgetika.



NeuropatickNeuropatickáá bolest (NPB)bolest (NPB) je zpje způůsobensobenáá
postipostižženeníím nervovm nervovéého systho systéému a je výrazem mu a je výrazem 
poruchy jeho funkce. Dle topickporuchy jeho funkce. Dle topickéého postiho postižženeníí se se 
rozlirozliššuje NPB perifernuje NPB periferníí a centra centráálnlníí. Poruchu . Poruchu 
nervovnervovéého systho systéému zpmu způůsobujsobujíí metabolickmetabolickéé
choroby, trauma, infekce, ischchoroby, trauma, infekce, ischéémie. NPB mmie. NPB máá
dvdvěě zzáákladnkladníí charakteristiky. Je procharakteristiky. Je prožžíívváána bud na bud 
jako jako konstantnkonstantníí ppáálivliváá, pal, palččiviváá bolest nebo jako bolest nebo jako 
paroxysmparoxysmáálnlníí bolest popisovanbolest popisovanáá jako bodjako bodáánníí, , 
ppííchcháánníí, vyst, vystřřelovelováánníí apod. apod. 



U NPB bývU NPB býváá motorický a senzorický deficit motorický a senzorický deficit 
((hypoesteziehypoestezie, , hyperalgeziehyperalgezie, , allodynieallodynie apod.). apod.). 
NPB reaguje vNPB reaguje věěttššinou linou léépe na pe na adjuvantnadjuvantníí
analgetika neanalgetika nežž na vlastnna vlastníí analgetika.Toto analgetika.Toto 
orientaorientaččnníí dděělenleníí a rozlia rozliššeneníí bolestivbolestivéého stavu ho stavu 
na akutnna akutníí a chronický je rozhoduja chronický je rozhodujííccíí pro pro 
nasazennasazeníí sprspráávnvnéé analgetickanalgetickéé medikacemedikace a a 
stanovenstanoveníí sprspráávnvnéé strategie lstrategie lééččby.by.



Bolestivý stav je nutno podrobnBolestivý stav je nutno podrobněě vyhodnocovat vyhodnocovat 
se zamse zaměřěřeneníím na:m na:
o anamno anamnéézu a dobu trvzu a dobu trváánníí bolestibolesti
o charakter bolesti a jejo charakter bolesti a jejíí ččasový prasový průůbběěhh
o faktory ovlivo faktory ovlivňňujujííccíí prprůůbběěh bolestih bolesti
o topografii bolesti o topografii bolesti –– schematický grafický schematický grafický 
zzááznam (znam (painpain figurefigure) o intenzitu bolesti) o intenzitu bolesti



LLééččba musba musíí být pravidelnbýt pravidelněě monitorovmonitorováána. na. 
Standardem je hodnocenStandardem je hodnoceníí intenzity bolesti dle intenzity bolesti dle 
vizuvizuáálnlněě analogovanalogovéé šškkáály (VAS 0 ly (VAS 0 –– 10), kde 0 10), kde 0 
je stav bez bolesti, 10 je nejsilnje stav bez bolesti, 10 je nejsilněějjšíší bolest, bolest, 
jakou si pacient dokjakou si pacient dokáážže pe přředstavit. Dedstavit. Důůleležžitou itou 
pompomůůckou, zejmckou, zejmééna pna přři zahi zaháájenjeníí analgetickanalgetickéé
llééččby, je denby, je deníík bolesti s mok bolesti s možžnostnostíí zachycenzachyceníí
spotspotřřeby eby „„zzááchrannchranné“é“ llééččby, vedlejby, vedlejšíších ch 
úúččinkinkůů, denn, denníích aktivit a kvality spch aktivit a kvality spáánku.nku.



ObecnObecnéé zzáásady farmakoterapie bolestisady farmakoterapie bolesti
volba a vedenvolba a vedeníí analgetickanalgetickéé llééččby vychby vycháázzíí z z 
pacientova pacientova úúdaje o intenzitdaje o intenzitěě a charakteru a charakteru 
bolesti a z konkrbolesti a z konkréétntníího klinickho klinickéého stavu. ho stavu. 
Nerozhoduje biologický pNerozhoduje biologický půůvod bolesti vod bolesti 
(n(náádorovdorováá, nen, nenáádorovdorováá), ale jej), ale jejíí intenzita.intenzita.

ppřři výbi výběěru lru lééččiva z analgetickiva z analgetickéého ho žžebebřřííččku se ku se u u 
AB uplatAB uplatňňuje postup uje postup „„shora dolshora doluu““ (step Don), (step Don), u u 
CHNNB postup CHNNB postup „„zdola nahoruzdola nahoru““ (step ap.).(step ap.).



Analgetika titrujeme proti bolesti a pouAnalgetika titrujeme proti bolesti a použžíívváá se se 
nejninejnižžšíší analgeticky efektivnanalgeticky efektivníí ddáávka.vka.
Kombinace Kombinace neopioidnneopioidnííchch a a opioidnopioidnííchch analgetik analgetik 

mmáá aditivnaditivníí úúččinek. Aditivninek. Aditivníí efekt mefekt máá i i 
kombinace analgetik s kombinace analgetik s adjuvantnadjuvantníímimi analgetiky analgetiky 
a a paracetamoluparacetamolu s NSA. Zs NSA. Záásadnsadněě se nekombinujse nekombinujíí
jednotlivjednotliváá NSA (zvýNSA (zvýššeneníí riziko vedlejriziko vedlejšíších ch 
úúččinkinkůů).).
Analgetickou lAnalgetickou lééččbu je nutno individualizovat z bu je nutno individualizovat z 
hlediska volby i dhlediska volby i dáávky analgetika.vky analgetika.



U intenzivnU intenzivníí AB je na mAB je na mííststěě parenterparenteráálnlníí
podpodáánníí analgetika, analgetika, eventevent. i . i opioiduopioidu ((naprnapr. . 
anginanginóóznzníí bolest pbolest přři AIM, i AIM, renrenáálnlníí a a žžluluččnnííkovkováá
kolika). Jinak mkolika). Jinak máá jednoznajednoznaččnou pnou přřednost ednost 
neinvazivnneinvazivníí podpodáávváánníí analgetik analgetik –– p.o., p.o., 
transdermtransdermáálnelne, rekt, rektáálnlněě..

Z hlediska Z hlediska ččasovasovéého faktoru jsou u AB ho faktoru jsou u AB 
nejvýhodnnejvýhodněějjšíší analgetika s rychlým nanalgetika s rychlým náástupem stupem 
úúččinkinkůů, u CHB se analgetika pod, u CHB se analgetika podáávajvajíí podle podle 
ččasovasovéého plho pláánu a pnu a přředchedcháázzíí se tak rozvoji se tak rozvoji 
bolesti.bolesti.



Od poOd poččáátku je nutntku je nutnáá monitoracemonitorace úúččinnosti innosti 
llééččby a vedlejby a vedlejšíších ch úúččinkinkůů analgetik, kteranalgetik, kteréé je je 
nutno razantnnutno razantněě llééččit.it.
U nU něěkterých typu CHNNB je na mkterých typu CHNNB je na mííststěě
pacienta vybavit zpacienta vybavit zááchrannou chrannou medikacmedikacíí
kk řřeeššeneníí prprůůlomovlomovéé a a incidentincidentáálnlníí bolesti.bolesti.
ProspProspěěššnost analgeticknost analgetickéé llééččby by mela by by mela 
zzřřetelnetelněě ppřřevyevyššovat jejovat jejíí vedlejvedlejšíší projevy.projevy.



PotlaPotlaččeneníí bolestibolesti lze doslze dosááhnout phnout půůsobensobeníím m 
na nna něěkolika kolika úúrovnrovníích :ch :
OdstranOdstraněěnníím m nocicepnocicepččnníí stimulace (fixace stimulace (fixace 
zlomenin)zlomenin)
OvlivnOvlivněěnníím lm láátek stimulujtek stimulujííccíích nervovch nervováá
zakonzakonččeneníí a moduluja modulujííccíích pocit bolesti ch pocit bolesti 
((prostaglandinyprostaglandiny, histamin, , histamin, serotoninserotonin, , 
bradykininbradykinin, P, P--substance), aplikacsubstance), aplikacíí kyseliny kyseliny 
acetylosalicylovacetylosalicylovéé, nesteroidn, nesteroidníích antirevmatik, ch antirevmatik, 
derivderivááttůů pyrazolonupyrazolonu..
BlokBlokáádou dou nocicepnocicepččnníí stimulace na spinstimulace na spináálnlníí
úúrovni ( analgetika, akupunktura, rovni ( analgetika, akupunktura, transkuttranskutáánnnníí
neurostimulaceneurostimulace))



StimulacStimulacíí opioidnopioidnííchch receptorreceptorůů lokalizovaných lokalizovaných 
supraspinsupraspináálnlněě (exogenn(exogenníími mi opioidyopioidy))
AktivacAktivacíí descendentndescendentníího systho systéému bolesti mu bolesti 
vv rráámci mci formatioformatio reticularisreticularis, zasahuj, zasahujííccíího ho prepre-- i i 
postsynaptickypostsynapticky na spinna spináálnlníím m nociceptivnnociceptivníímm
vstupu vvstupu v zadnzadníích rozch rozíích mch míšíšnníích, sch, s nnááslednou slednou 
stimulacstimulacíí alfa2alfa2--adrenergnadrenergnííchch receptorreceptorůů
((tramadoltramadol))
AdjuvantnAdjuvantníí psychoterapipsychoterapiíí ((neuroleptikaneuroleptika, , 
anxiolytikaanxiolytika, , antidepresivaantidepresiva) ) 



Vzhledem kVzhledem k tomu, tomu, žže bolest je e bolest je 
jeden zjeden z nejznejzáávavažžnněějjšíších ch 
stresujstresujííccíích podnch podněěttůů, je , je 
nezbytnnezbytnéé ji  bez ohledu na ji  bez ohledu na 
etiologii  potlaetiologii  potlaččit nebo alespoit nebo alespoňň
zmzmíírnit na rnit na úúnosnou nosnou úúroveroveňň..



SrovnSrovnáánníí úúččinnosti analgetikinnosti analgetik
MMíírou rou úúččinnosti jednotlivých analgetik u innosti jednotlivých analgetik u 
akutnakutníí bolestibolesti je je „„OxfordskOxfordskáá liga liga 
analgetikanalgetik““, , kterkteráá jako kritjako kritéérium analgetickrium analgetickéé
úúččinnostiinnosti uužžíívváá hodnotu NTThodnotu NTT ((TheThe NumberNumber
NeededNeeded to to TreatTreat).). Tento parametr udTento parametr udáávváá
popoččet pacientet pacientůů, kte, kteřříí musmusíí být lbýt lééččeni ureni urččitým itým 
analgetikem, aby alespoanalgetikem, aby alespoňň u jednoho poklesla u jednoho poklesla 
intenzita bolesti nejmintenzita bolesti nejméénněě o 50 %. o 50 %. ČČíím nim nižžšíší je  je  
hodnota NNT, thodnota NNT, tíím vym vyššíšší je je úúččinnost a tedy i innost a tedy i 
pravdpravděěpodobnost, podobnost, žže le lééččivo bude ivo bude úúspspěěššnněě
potlapotlaččovat  bolest. ovat  bolest. 



OXFORDSKÁ LIGA ANALGETIK

Skupina          NTT     

° nesteroidní antirevmatika  

ibuprofen 200 nebo 400 mg, diklofenak 25 nebo 50 mg

rofekoxib 50 mg

1. < 2, 9       ° paracetamol + opioidy vysoké dávky

paracetamol 1000 mg + kodein 60 mg 

paracetamol 650 mg + tramadol 75 mg

° metamizol 500 mg                                       

2, 9        ° morfin  10 mg i.m., pethidin 100 mg i.m.

° paracetamol nebo KAS vysoké dávky (1000 mg)

2.                  3-4         ° paracetamol + kodein  střední dávky 

paracetamol 600 – 650 mg  + kodein 60 mg  

° paracetamol + kodein  nízké dávky

3.               4,1-6                         paracetamol 300 mg + kodein 30 mg 

° tramadol 100 mg 



Terapie akutnTerapie akutníí bolesti bolesti 
AkutnAkutníí bolest je vyvolbolest je vyvoláána stimulacna stimulacíí nociceptivnnociceptivnííhoho
systsystéému  mu  nocicepnocicepččnníímm podnpodněětem naptem napřř.  poran.  poraněěnníím, m, 
nebo akutnnebo akutníím onemocnm onemocněěnníím  km  kůžůže e (povrchov(povrchováá bolest bolest 
–– jasnjasnáá, dob, dobřře ohranie ohraniččenenáá )), posti, postižženeníím hlubokých m hlubokých 
ttěělesných struktur lesných struktur (hlubok(hlubokáá bolest bolest -- vznikvznikáá ve ve 
svalech , kloubech, kostech, tupsvalech , kloubech, kostech, tupáá, obt, obtíížžnněě
lokalizovatelnlokalizovatelnáá, , ččasto s iradiacasto s iradiacíí)) nebo viscernebo visceráálnlníích ch 
orgorgáánnůů (viscer(visceráálnlníí bolest bolest –– vznikvznikáá rychlým rozepjetrychlým rozepjetíím m 
hladkhladkéého svalstva dutých orgho svalstva dutých orgáánnůů nebo jeho nebo jeho 
kkřřeeččovitou kontrakcovitou kontrakcíí. . ČČasto spojena sasto spojena s bolestbolestíí
ppřřenesenouenesenou))
AkutnAkutníí bolest je absolutnbolest je absolutníí indikacindikacíí pro pro 
adekvadekváátntníí analgetickou terapiianalgetickou terapii



HlavnHlavníí zzáásady analgeticksady analgetickéé terapie:terapie:
ZZáákladem terapie bolesti je klidnkladem terapie bolesti je klidnéé, , 
koncentrovankoncentrovanéé, ohledupln, ohleduplnéé a ca cíílevlevěědomdoméé
jednjednáánníí. Lidsk. Lidskáá pozornost  je nejjednodupozornost  je nejjednoduššíšší
formou analgezieformou analgezie
Analgezie minimalizuje Analgezie minimalizuje inadekvinadekváátntníí stimulaci stimulaci 
sympatiku (tachykardii, tachypnoe, zvýsympatiku (tachykardii, tachypnoe, zvýššenou  enou  
spotspotřřebu kyslebu kyslííku myokardem , poruchy ku myokardem , poruchy 
mikrocirkulacemikrocirkulace) a  t) a  tíím snim snižžuje riziko uje riziko 
nnáásledných orgsledných orgáánových poruchnových poruch



NNáázor, zor, žže e „„analgezie manalgezie můžůže zaste zastřříít t 
charakteristickou charakteristickou symptomatologiisymptomatologii a ta tíím m 
znesnadnit diagnostikuznesnadnit diagnostiku““ nenneníí opropráávnvněěný, ný, 
pokud je analgezie potentnpokud je analgezie potentníím analgetikem m analgetikem 
indikovanindikovanáá a je vedena pea je vedena peččlivliváá
dokumentace charakterizujdokumentace charakterizujííccíí stav pstav přřed ed 
podpodáánníím analgetikam analgetika



Aplikace analgetik:Aplikace analgetik:
analgetika podanalgetika podáávat pokud movat pokud možžno vno vžždy dy 
nitronitrožžilnilněě, proto, protožže resorpce pe resorpce přři podkoi podkožžnníí nebo nebo 
nitrosvalovnitrosvalovéé aplikaciaplikaci je opoje opožždděěnnáá a mnohdy a mnohdy 
nepnepřředvedvíídatelndatelnáá. Výjime. Výjimeččnněě, nen, neníí--li kli k dispozici dispozici 
žžáádný intravendný intravenóóznzníí vstup, lze aplikovat vstup, lze aplikovat 
nitrosvalovnitrosvalověě ketaminketamin ((NarkamonNarkamon, , CalypsolCalypsol))
llééky aplikovat vky aplikovat v malých dmalých dáávkvkáách a ch a 

frakcionovanfrakcionovaněě, zejm, zejmééna u pacientna u pacientůů vv kritickkritickéém m 
stavu,stavu,



kde  je distribukde  je distribuččnníí prostor redukovprostor redukováán n 
((hypovolhypovoléémiemie, sn, sníížžený minutový srdeený minutový srdeččnníí
objem).objem).
nitrosvalovnitrosvalováá aplikace je relativnaplikace je relativněě
kontraindikovkontraindikováána u stavna u stavůů, kde lze n, kde lze nááslednsledněě
ppřředpokledpokláádat dat trombolytickoutrombolytickou terapii (akutnterapii (akutníí
infarkt myokardu, mozkový infarkt na infarkt myokardu, mozkový infarkt na 
podkladpodkladěě embolie nebo trombembolie nebo trombóózy ).zy ).
ppřředchozedchozíí nitrosvalovnitrosvalováá aplikace maplikace můžůže e 
zkreslit i nzkreslit i něěkterkteréé laboratornlaboratorníí výsledky (CK, výsledky (CK, 
CKMB) CKMB) 



FarmakologickFarmakologickéé vlastnosti vlastnosti opioidnopioidnííchch
analgetikanalgetik
Indikace, volba a zpIndikace, volba a způůsob aplikace sob aplikace opioidnopioidníí
analgetik musanalgetik musíí vychvycháázet zzet z jasných jasných 
patofyziologických a  patofyziologických a  farmakodynamickýchfarmakodynamických
ppřředstav. Vedstav. V sousouččasnosti rozliasnosti rozliššujeme tujeme třři ti třříídy dy 
opioidnopioidnííchch receptorreceptorůů: : µµ--receptory, receptory, κκ--receptory receptory 
a a δδ--receptory , kterreceptory , kteréé se nachse nacháázejzejíí jak vjak v CNS, CNS, 
tak na periferii v tenkých tak na periferii v tenkých nemyelinisovanýchnemyelinisovaných
vlvlááknech  a vknech  a v dorsdorsáálnlníích koch kořřenových ganglienových gangliíích. ch. 
ÚÚččinek inek opioiduopioidu vznikvznikáá ppůůsobensobeníím na jeden m na jeden 
nebo vnebo vííce typce typůů receptorreceptorůů. . 



Podle interakce sPodle interakce s receptory rozlireceptory rozliššujeme ujeme opioidyopioidy do tdo třříí
skupin:skupin:
1.  1.  ČČististíí agonistagonistéé:: (morfin, (morfin, petidinpetidin, , metadonmetadon, , 
fentanylfentanyl, , remifentanilremifentanil, , alfentanilalfentanil, , sufentanilsufentanil))

jejichjejichžž analgetický analgetický úúččinek je podminek je podmíínněěn primn primáárnrníí
aktivacaktivacíí µµ--receptorreceptorůů
2. 2. ParciParciáálnlníí agonistagonistéé:: ((buprenorfinbuprenorfin), kte), kteřříí aktivujaktivujíí
ččáástesteččnněě a selektivna selektivněě µµ--receptoryreceptory
3. 3. SmSmíšíšeneníí agonistagonistéé--antagonistantagonistéé:: ((nalbufinnalbufin a a 
pentazocinpentazocin) jsou parci) jsou parciáálnlníími mi agonistyagonisty na    na    κκ --
receptorech  a antagonisty na receptorech  a antagonisty na µµ--receptorechreceptorech



4. 4. AntagonistAntagonistéé : (: (naloxonnaloxon, , naltrexonnaltrexon) ) 
jako jako ččististíí selektivnselektivníí antagonistantagonistéé ppůůsobsobíí na na 
mmíí receptorech a ve  velmi vysokých receptorech a ve  velmi vysokých 
ddáávkvkáách na ch na κκ a a δδ --receptorechreceptorech



OPIOIDNÍ RECEPTORY, AGONISTÉ, ANTAGONISTÉ A JEJICH 
RECEPTOROVÉ ÚČINKY 

typ receptoru          agonisté antagonisté účinky

µ morfin                  naloxon analgezie

fentanyl naltrexon euforie

remifentanil pentazocin mióza

alfentanil nalbufin dechová deprese

sufentanil antitusický účinek  

buprenorfin nauzea, zvracení

Beta-endorfin bradykardie

obstipace

κ pentazocin naloxon analgezie

nalbufin naltrexon sedace

dynorfin dysforie

δ leu-enkefalin naloxon analgezie

Beta-endorfin naltrexon změny chování



AnalgezieAnalgezie
PPřři indikaci i indikaci opioidnopioidnííchch analgetik u akutnanalgetik u akutníí bolesti bolesti 
zzáásadnsadněě uužžíívvááme pouze me pouze µµ--agonistyagonisty a omezujeme se a omezujeme se 
na aplikaci jednoho ana aplikaci jednoho ažž dvou dvou farmakfarmak ss niminimižž mmááme me 
zkuzkuššenost.  Penost.  Přři poui použžititíí smsmíšíšených ených agonistagonistůů--
antagonistantagonistůů (nap(napřř. . pentazocinpentazocin, , buprenorphinbuprenorphin) m) můžůže e 
mmíít pozdt pozděějjšíší podpodáánníí ččististéého ho agonistyagonisty (nap(napřř. p. přři i 
nedostatenedostateččnnéém analgetickm analgetickéém m úúččinku dinku dřřííve podanve podanéého ho 
smsmíšíšenenéého ho agonistyagonisty--antagonisty) jen antagonisty) jen ččáástesteččný nebo ný nebo 
dokonce rudokonce ruššivý ivý úúččinek.  Silninek.  Silnéé opioidyopioidy potlapotlaččujujíí
zejmzejmééna na „„pomalou bolestpomalou bolest““, vedenou , vedenou 



ÚÚtlum dýchtlum dýcháánníí
KaKažždý dý ččistý istý opiodnopiodníí agonistaagonista vyvolvyvoláávváá úútlum tlum 
dýchdýcháánníí aažž do do apnoeapnoe, v, v zzáávislosti na dvislosti na dáávce a  vce a  
úúččinnosti innosti opioidopioidůů. Vysoce . Vysoce úúččinninnáá analgetika analgetika 
((fentanylfentanyl, , sufentanilsufentanil) mohou ji) mohou jižž v nv níízkých zkých 
ddáávkvkáách vyvolat respirach vyvolat respiraččnníí depresi, zatdepresi, zatíímco mco 
slabslabáá ((codeincodein) v) v klinických dklinických dáávkvkáách dýchch dýcháánníí
významnvýznamněě neovlivneovlivňňujujíí..



AgonistAgonistéé--antagonistantagonistéé vyvolvyvoláávajvajíí
rovnrovněžěž úútlum dýchtlum dýcháánníí, který v, který vššak ak 
ppřříímo nezmo nezáávisvisíí na aplikovanna aplikovanéé ddáávce.  vce.  
Charakteristický je pro nCharakteristický je pro něě tzv. tzv. „„stropnstropníí
efektefekt““ ((ceilingceiling effecteffect), kdy po ), kdy po 
dosadosažženeníí ururččititéé úúrovnrovněě deprese, s deprese, s 
daldalšíší aplikaci laplikaci láátky jitky jižž kk prohloubenprohloubeníí
deprese nedochdeprese nedocháázzíí. (CAVE . (CAVE -- ppřřesto i esto i 
ppřři poui použžititíí agonistagonistůů--antagonistantagonistůů jsou jsou 
znznáámy smrtelnmy smrtelnéé ppřřííhody !)hody !)



Klinicky se rozvoj dechovKlinicky se rozvoj dechovéého ho úútlumu projevuje tlumu projevuje 
vznikem:vznikem:
bradypnoebradypnoe a vzestupem dechova vzestupem dechovéého objemuho objemu
dechovým dechovým úútlumem, který rutlumem, který rušíší bolest, vznik bolest, vznik hypoxiehypoxie
a a hyperkapniehyperkapnie
„„zapomenutým dýchzapomenutým dýcháánníím m „„ kdy pacient zvykdy pacient zvyššuje uje 
ventilaci na výzvuventilaci na výzvu
apnoeapnoe , kdy pacient ji, kdy pacient jižž nenneníí sto obnovit ventilaci ani sto obnovit ventilaci ani 
na výzvu a je nutno zahna výzvu a je nutno zaháájit umjit uměělou plicnlou plicníí ventilaciventilaci

Dechový Dechový úútlum lze zrutlum lze zruššit aplikacit aplikacíí antagonisty antagonisty –– naloxonnaloxon
((IntrenonIntrenon, , NarcantiNarcanti))



NauseaNausea a zvracena zvraceníí
VVššechny echny opioidyopioidy mohou zpmohou způůsobovat sobovat nauseunauseu a a 
zvracenzvraceníí. P. Přřííččinou je stimulace inou je stimulace 
dopaminergndopaminergnííchch receptorreceptorůů vv chemorecepchemorecepččnníí
oblasti prodlouoblasti prodloužženenéé mmííchy.chy.
ČČastastěějjšíší je zvracenje zvraceníí ppřři podkoi podkožžnníí a svalova svalovéé
aplikaci neaplikaci nežž ppřři nitroi nitrožžilnilníí, kdy , kdy opioidopioid zaplavzaplavíí
rychle a vrychle a v dostatedostateččnnéé koncentraci  i motorickkoncentraci  i motorickéé
centrum pro zvracencentrum pro zvraceníí, kter, kteréé utlumutlumíí.Na .Na 
zvracenzvraceníí se podse podííllíí u chodu chodííccíích pacientch pacientůů i sloi složžka ka 
vestibulvestibuláárnrníí.    .    



VV prevenci lze aplikovat souprevenci lze aplikovat souččasnasněě
antiemeticumantiemeticum ((metoclopramidmetoclopramid) 5 ) 5 –– 10 mg 10 mg 
zvolna nitrozvolna nitrožžilnilněě, , butyrofenonybutyrofenony
((droperidoldroperidol) nebo ) nebo fenothiazinyfenothiaziny..
TrTráávicvicíí trakttrakt
OpioidyOpioidy zpomalujzpomalujíí motilitu motilitu žžaludku, staludku, střřev ev 
a zvya zvyššujujíí tonus tonus sfinktersfinkterůů. Po aplikaci . Po aplikaci 
morfinu zvýmorfinu zvýššený tonus ený tonus žžluluččových cest a ových cest a 
m. m. sfinctersfincter OdiOdi mmůžůže vyvolat bilie vyvolat biliáárnrníí
koliku. Obdobnkoliku. Obdobněě zvýzvýššený tonus  ený tonus  
momoččovovéého ho sfinkterusfinkteru mmůžůže ve véést k retenci st k retenci 
momočče. Obte. Obtíížže lze tlumit e lze tlumit naloxonemnaloxonem..



SedaceSedace a euforiea euforie
OpioidnOpioidníí agonistagonistéé a a agonistagonistéé--antagonistantagonistéé
vyvolvyvoláávajvajíí sedacisedaci a zlepa zlepššeneníí nnáálady. Plady. Přřííleležžitostnitostněě
ppůůsobsobíí dysforiidysforii ss pocitem sucha vpocitem sucha v úústech, stech, 
nevolnostnevolnostíí zzáávratvratěěmi  nebo svmi  nebo svěědděěnníí. . 



ZZáákladnkladníí ppřředpoklady pro bezpeedpoklady pro bezpeččnou  nou  
aplikaci aplikaci opioidopioidůů::
zajizajiššttěěný vstup do ný vstup do žžilnilníího ho řřeeččiiššttěě
momožžnost aplikace O2nost aplikace O2
momožžnost umnost uměělléé plicnplicníí ventilace ventilace 
kontinukontinuáálnlníí sledovsledováánníí vitvitáálnlníích funkcch funkcíí
aplikace O2 pomocaplikace O2 pomocíí nosnnosníího ho katetrukatetru
umoumožňžňuje inhalaci FIO2 maximuje inhalaci FIO2 maximáálnlněě 0,4.0,4.
proto je lproto je léépe podpe podáávat O2 pvat O2 přřes masku za es masku za 
poupoužžititíí rezervorezervoááru.ru.



Analgetika 1. volby vAnalgetika 1. volby v PNPPNP
°° Morfin : Morfin : ččistý istý agonistaagonista µµ--opioidnopioidnííchch
receptorreceptorůů ss analgetickým, sedativnanalgetickým, sedativníím a m a 
antitusickýmantitusickým úúččinkem. Vzhledem ke sninkem. Vzhledem ke sníížženeníí
preloadpreload je vhodný jako analgetikum u akutnje vhodný jako analgetikum u akutníího ho 
infarktu myokardu a kardiinfarktu myokardu a kardiáálnlníího plicnho plicníího ho 
ededéému..mu..
DDáávkovvkováánníí a da déélka lka úúččinku: nitroinku: nitrožžilnilníí jednotlivjednotliváá
ddáávka = 2,5 vka = 2,5 –– 5 mg  (0,15 mg  (0,1--0,15 mg/kg), do 0,15 mg/kg), do 
svalu 0,2 mg/kg.  Nsvalu 0,2 mg/kg.  Náástup stup úúččinku do15 min, inku do15 min, 
trvtrváánníí úúččinku = 4inku = 4--5 hod. 5 hod. 
°°



FentanylFentanyl:: ččistý istý agonistaagonista, v, váážže se na e se na µµ--
opioidnopioidníí receptor, jeho analgetický efekt je  receptor, jeho analgetický efekt je  
100x siln100x silněějjšíší nenežž morfinu. Analgetikum morfinu. Analgetikum 
vhodnvhodnéé pro lpro lééččbu tbu těžěžkých  kých  algickýchalgických stavstavůů
a pro ua pro užžititíí vv anestanestééziizii ..
DDáávkovvkováánníí :50 :50 –– 100 100 µµg nitrog nitrožžilnilněě (1(1--3 3 
µµg/kg), kontinug/kg), kontinuáálnlněě vv linelineáárnrníím dm dáávkovavkovačči i 
= 0,01 = 0,01 –– 0,03 0,03 µµg/kg/min.  Ng/kg/min.  Náástup stup 
maximmaximáálnlníího ho úúččinku = 5 inku = 5 –– 8 min, minim8 min, minimáálnlníí
trvtrváánníí úúččinku = 20 inku = 20 –– 30 min, relativn30 min, relativníí trvtrváánníí
úúččinku = 60 inku = 60 –– 120 min120 min



KetaminKetamin ((NarkamonNarkamon): ): analgetický efekt jianalgetický efekt jižž
vv nníízkých dzkých dáávkvkáách, ve vych, ve vyššíšších dch dáávkvkáách  ch  
hypnotický a poslhypnotický a poslééze anestze anestéézie. zie. 

KK analgezii v tanalgezii v tííssňňových situacových situacíích podch podáávvááme me 
vv ddáávce 0,2 vce 0,2 --0,5 mg /kg nitro0,5 mg /kg nitrožžilnilněě. N. Náástup stup 
úúččinku: 45 inku: 45 –– 60 s, d60 s, déélka lka úúččinku: 15 min. inku: 15 min. 
OpakovanOpakovanáá aplikace je moaplikace je možžnnáá ppřřibliibližžnněě
vv polovipoloviččnníí ddáávce ve srovnvce ve srovnáánníím sm s ddáávkou vkou 
úúvodnvodníí. . 

°°



MetamizolMetamizol ((NovalginNovalgin):): je analgetikum je analgetikum 
antipyretikum a antipyretikum a antiflogistikumantiflogistikum. Pro. Pro spasmolytický spasmolytický 
efekt efekt je vhodný  pje vhodný  přři kolikových bolestech. Podi kolikových bolestech. Podáán n 
samotný u silných bolestsamotný u silných bolestíí, nezaru, nezaruččuje vuje vžždy dy 
dostatedostateččný efekt a proto je vhodnný efekt a proto je vhodnéé kombinovat jej kombinovat jej 
ss opioidyopioidy. Jeho pod. Jeho podáánníí mmůžůže být spojeno e být spojeno 
ss hypotenzhypotenzíí, proto je vhodn, proto je vhodnéé aplikovat jej v malaplikovat jej v maléé
infuzi .infuzi .
Epizodicky dochEpizodicky docháázzíí ke vzniku alergických reakcke vzniku alergických reakcíí..
DDáávkovvkováánníí metamizolumetamizolu: : -- 0,5 0,5 –– 1,0g v1,0g v malmaléé infuzi,  infuzi,  
maximmaximáálnlníí denndenníí ddáávka 4,0gvka 4,0g



Analgetika 1. volby v PNP

Indikace                             Název                                  Dávkování

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

Infarkt myokardu                  Morfin 5 mg i.v. 

opakovaná dávka  2,5 – 5 mg  

Trauma                                      Fentanyl 0,1 mg i.v.

opakovaná dávka 0,05 – 0,1 mg 

Ketamin (Narcamon)                0,125 mg/kg i.v. 

samotný/v kombinaci                (analgetikum) event. opakovat  

- u zaklíněného pacienta            nebo

- instabilního krevního oběhu,   0,5 – 1 mg/kg i.m.

- extrémně silné bolesti                                             

Kolikové bolesti                     metamizol (Novalgin)               0,5 – 1.0 g v malé infuzi

( případně opakovat, max.     dávka/24h = 4,0 g)

Algifen



Analgetika 2. volby vAnalgetika 2. volby v PNP PNP 
°°PiritramidPiritramid ((DipidolorDipidolor):): jeje ččistý istý agonistaagonista, p, půůsobsobíí analgezii a analgezii a 
dechový dechový úútlum srovnatelný stlum srovnatelný s úúččinky morfinu. Dinky morfinu. Dáávka 15 mg  je vka 15 mg  je 
ekvipotentnekvipotentníí s 10 mg s 10 mg MorphinuMorphinu. Jeho vliv na krevn. Jeho vliv na krevníí oboběěh je h je 
minimminimáálnlníí, neuvol, neuvolňňuje histamin. Puje histamin. Přředstavuje alternativu vedstavuje alternativu vůčůči i 
MorphinuMorphinu nebo nebo FentanyluFentanylu. D. Dáávkovvkováánníí: 7,5 mg , (0,1 : 7,5 mg , (0,1 ––
0,15mg/kg) nitro0,15mg/kg) nitrožžilnilněě, 0,2 , 0,2 --0,4 mg/kg nitrosvalov0,4 mg/kg nitrosvalověě, n, náástup stup 
úúččinku: 2 inku: 2 –– 5 min, st5 min, střřednedníí trvtrváánníí úúččinnosti: 4 innosti: 4 –– 6 hod   6 hod   
°°TramadolTramadol ((TramalTramal):): je je ččistý istý agonistaagonista opioidnopioidnííchch receptorreceptorůů. . 
ČČáást jeho analgetickst jeho analgetickéého ho úúččinku zprostinku zprostřředkovedkováána mimo na mimo opioidnopioidníí
receptory. Je 5receptory. Je 5--10 x slab10 x slabšíší nenežž Morfin, nejevMorfin, nejevíí ttéémměřěř euforizujeuforizujííccíí
úúččinek, nepodlinek, nepodlééhháá zzáákonu o omamných lkonu o omamných láátktkáách. ch. 
KardiovaskulKardiovaskuláárnrníí úúččinky jsou miniminky jsou minimáálnlníí, nebezpe, nebezpeččíí dechovdechovéého ho 
úútlumu je maltlumu je maléé. . ČČastý výskyt astý výskyt nauseynausey a zvracena zvraceníí. Vhodn. Vhodnéé
aplikovat vaplikovat v malmaléé infusi.infusi.
DDáávkovvkováánníí:50 :50 –– 100 mg  do svalu nebo zvolna nitro100 mg  do svalu nebo zvolna nitrožžilnilněě; ; 
nnáástup stup úúččinku po i.m. aplikaci 10inku po i.m. aplikaci 10--30 min, trv30 min, trváánníí úúččinku  1 inku  1 –– 4 4 
hod.  hod.  



PetidinPetidin ((DolsinDolsin):): je syntetický je syntetický agonistaagonista
opioidopioidůů, analgetický , analgetický úúččinek je proti morfinu10x inek je proti morfinu10x 
slabslabšíší VV ekvipotentnekvipotentnííchch ddáávkvkáách mch máá vvííce ce 
nenežžáádoucdoucíích projevch projevůů. . 
VV oblasti kardiovaskuloblasti kardiovaskuláárnrníího systho systéému pokles mu pokles 
krevnkrevníího tlaku s ho tlaku s kompenzatornkompenzatorníí tachykarditachykardiíí. P. Přři i 
rychlrychléé nitronitrožžilnilníí aplikaci aplikaci bronchospasmusbronchospasmus, , 
singultussingultus, u d, u děěttíí momožžný výskyt kný výskyt křřeeččíí.  Opatrn.  Opatrněě
indikovat u epileptikindikovat u epileptikůů. Je indikov. Je indikováán u tn u těžěžkých kých 
kolikových bolestkolikových bolestíí. . 
DDáávkovvkováánníí:0,15 :0,15 –– 0,7mg/kg nitro0,7mg/kg nitrožžilnilněě, do svalu , do svalu 
0,5 0,5 –– 1,0 mg /kg , st1,0 mg /kg , střřednedníí doba doba úúččinnosti = innosti = 
2  2  -- 4 hod4 hod



Kyselina Kyselina acetylosalicylovacetylosalicylováá ((AspisolAspisol, , AspAspéégicgic ): ): 
Analgetikum Analgetikum antipyreticumantipyreticum,, antiflogisticumantiflogisticum se slabým se slabým 
analgetickým analgetickým úúččinkem. Vinkem. V PNP uPNP užžíívaný jen ve vaný jen ve 
vybraných indikacvybraných indikacíích , napch , napřř. z. zááchvat chvat migrenosnmigrenosníí
cefaleycefaley. Nen. Neníí vhodný u traumat . vhodný u traumat . 
DDáávkovvkováánníí: 0,5 : 0,5 –– 1g nitro1g nitrožžilnilněě. . 
AlfentanylAlfentanyl ((RapifenRapifen):):
DDáávkovvkováánníí: 10 : 10 –– 25 25 µµg/kg nitrog/kg nitrožžilnilněě, n, náástup stup 
maximmaximáálnlníího ho úúččinku  za 1 min, miniminku  za 1 min, minimáálnlníí trvtrváánníí úúččinku inku 
je 11 min, relativnje 11 min, relativníí trvtrváánníí úúččinku 30 inku 30 –– 60 min, 60 min, 
kontinukontinuáálnlníí aplikace vaplikace v linelineáárnrníím dm dáávkovavkovačči 0,25 i 0,25 –– 1,0 1,0 
µµg/kg/min g/kg/min 



SufentanilSufentanil ((SufentaSufenta):): OpioidOpioid agonistaagonista ss vysokým  vysokým  hypnosedativnhypnosedativníímm
úúččinkem jinak neminkem jinak nemáá zvlzvlášáštntníí ppřřednosti vednosti vůčůči i FentanyluFentanylu..
DDáávkovvkováánníí: 0,005 : 0,005 –– 0,01 mg  nitro0,01 mg  nitrožžilnilněě, n, náástup maximstup maximáálnlníího ho úúččinku = 2 inku = 2 –– 4 4 
min, minimmin, minimáálnlníí trvtrváánníí úúččinku = 30 min, relativninku = 30 min, relativníí trvtrváánníí úúččinku = 100 inku = 100 –– 150 150 
minmin
AlfentanilAlfentanil, , remifentanilremifentanil, , sufentanilsufentanil jsou jsou µµ--agonistagonistéé a velmi a velmi úúččinninnáá analgetika. analgetika. 
Pro jejich krPro jejich kráátkodobý efekt vtkodobý efekt vššak nejsou vak nejsou v PNP bPNP běžěžnněě uužžíívváána.na.

BuprenorphinBuprenorphin ((TemgesicTemgesic): ): ČČáástesteččný ný agonistaagonista uu--opioidnopioidnííchch receptorreceptorůů
ss velkou afinitou k receptoru a pomvelkou afinitou k receptoru a poměěrnrněě slabou efektivitou. slabou efektivitou. BuprenorfinBuprenorfin
vytvytěěssňňuje  ostatnuje  ostatníí agonistyagonisty zz vazby na receptor a vazby na receptor a antagonizujeantagonizuje jejich jejich úúččinek inek 
a proto pro PNP nena proto pro PNP neníí vhodný. Pvhodný. Přři pi přřededáávkovvkováánníí a respiraa respiraččnníí depresi jsou jeho depresi jsou jeho 
úúččinky jen obtinky jen obtíížžnněě antagonizovatelnantagonizovatelnéé naloxonemnaloxonem ((NarcantiNarcanti, , IntrenonIntrenon). ). 
NeovlivNeovlivňňuje výraznuje výrazněěji kardiovaskulji kardiovaskuláárnrníí aparaparáát. t. 
DDáávkovvkováánníí: 0.3 mg nitro: 0.3 mg nitrožžilnilněě nebo do svalu. Nnebo do svalu. Náástup stup úúččinku po nitroinku po nitrožžilnilníí
injekci za 15 injekci za 15 –– 25 p25 přři nitrosvalovi nitrosvalovéém podm podáánníí za 30 min. Analgezie dosahuje za 30 min. Analgezie dosahuje 
maxima za 3 hod. a maxima za 3 hod. a úúččinek trvinek trváá 6 6 –– 8 hod.8 hod.



MMéénněě vhodnvhodnáá analgetika pro PNPanalgetika pro PNP
PentazocinPentazocin ((FortralFortral): ): SmSmíšíšený ený agonistaagonista--
antagonista, mantagonista, máá slabý slabý agonistickýagonistický i slabý i slabý 
antagonistický efekt, který u zantagonistický efekt, který u záávislých osob mvislých osob můžůže e 
vyvolat abstinenvyvolat abstinenččnníí ppřřííznaky. Jeho znaky. Jeho úúččinky lze zruinky lze zruššit it 
naloxonemnaloxonem.  .  PentazocinPentazocin úúččinkuje na receptory inkuje na receptory µµ, , κκ a a 
δδ, co, cožž mmůžůže ve véést kst k pocitpocitůům m dysforiedysforie.Stimuluje krevn.Stimuluje krevníí
oboběěh, zvyh, zvyššuje systuje systéémový tlak a tepovou frekvenci. mový tlak a tepovou frekvenci. 
Pro vznik plicnPro vznik plicníí hypertenze je kontraindikovhypertenze je kontraindikováán u n u 
infarktu myokardu. infarktu myokardu. 
DDáávkovvkováánníí: 15 : 15 –– 30 mg nitro30 mg nitrožžilnilněě nebo do svalu. nebo do svalu. 
NNáástup stup úúččinku za 2inku za 2--3 min po nitro3 min po nitrožžilnilníí aplikaci a za aplikaci a za 
20 min po aplikaci do svalu. Maximum analgezie  p20 min po aplikaci do svalu. Maximum analgezie  přři i 
nitronitrožžilnilníím podm podáánníí za 15 min a pza 15 min a přři nitrosvalovi nitrosvalovéé
aplikaci za 60 min. Trvaplikaci za 60 min. Trváánníí úúččinnosti 3innosti 3--4 hod. 4 hod. 
Antagonista: Antagonista: naloxonnaloxon..



NalbufinNalbufin ((NubainNubain): ): SmSmíšíšený ený agonistaagonista--antagonista. Jako antagonista. Jako agonistaagonista
ppůůsobsobíí na receptorech  na receptorech  κκ, jako antagonista  na receptorech , jako antagonista  na receptorech µµ, zat, zatíímco mco 
receptory receptory δδ prakticky neovlivprakticky neovlivňňuje.uje.
AnalgetickAnalgetickáá úúččinnost je mezi morfinem a innost je mezi morfinem a pentazocinempentazocinem. . NalbufinNalbufin zvrzvrááttíí
dechovou depresi   vyvolanou dechovou depresi   vyvolanou opioidnopioidníímimi agonistyagonisty anianižž tlumtlumíí jejich jejich 
analgetickanalgetickéé úúččinky. Podobninky. Podobněě jako jako pentazocinpentazocin vyvolvyvoláávváá nalbufinnalbufin u u 
zzáávislých osob abstinenvislých osob abstinenččnníí syndrom. syndrom. 
KardiovaskulKardiovaskuláárnrníí aparaparáát neovlivt neovlivňňuje, takuje, takžže lze jej aplikovat  i u e lze jej aplikovat  i u 
nemocných se srdenemocných se srdeččnníími chorobami. mi chorobami. ÚÚččinek na hladkinek na hladkéé svalstvo je svalstvo je 
obdobný jako u ostatnobdobný jako u ostatníích  ch  opioidnopioidnííchch agonistagonistůů--antagonistantagonistůů. K. K nenežžáádoucdoucíím m 
patpatřříí pocenpoceníí , nevolnost, dechový , nevolnost, dechový úútlum  podobný morfinu. Od 30 mg jevtlum  podobný morfinu. Od 30 mg jevíí
stropnstropníí efekt. efekt. 
DDáávkovvkováánníí: 10 : 10 –– 20 mg nitro20 mg nitrožžilnilněě nebo nitrosvalovnebo nitrosvalověě. N. Náástup stup úúččinku pinku přři i 
nitronitrožžilnilníí aplikaci  za 2aplikaci  za 2--3 min, p3 min, přři nitrosvalovi nitrosvalovéé za 15 min.  Trvza 15 min.  Trváánníí úúččinku 3 inku 3 
–– 6 hod.  Antagonista: 6 hod.  Antagonista: naloxonnaloxon..
RemifentanilRemifentanil ((UltivaUltiva):  ):  OpioidnOpioidníí ččistý istý agonistaagonista ss úúččinkem na uinkem na u--
receptoru a menreceptoru a menšíší vazbou na receptory vazbou na receptory κκ, , ωω a a δδ. M. Máá mimomimořřáádndněě krkráátký tký 
úúččinek, analgetickinek, analgetickáá potence je srovnatelnpotence je srovnatelnáá ss FentanylemFentanylem. Pro kr. Pro kráátkodobý tkodobý 
úúččinek je aplikovinek je aplikováán vn v linelineáárnrníím dm dáávkovavkovačči. i. 
CAVE: výraznCAVE: výraznáá rigidita hrudnrigidita hrudnííku pku přři bolusovi bolusovéé aplikaci. aplikaci. 



Neopioidová analgetika
ovlivňují především nociceptory v poškozené
tkáni ( periferní analgetika). 
Neopioidová analgetika  rozdělujeme do tří
skupin:
1.deriváty slabých karbonových kyselin: kyselina 
acetylosalicylová a nesteroidní

antirevmatika
2.deriváty pyrazolonu: metamizol, fenazon
3.deriváty anilinu: paracetamol

Deriváty 1) a 2) skupiny mají vedle analgetických 
účinků i účinky antipyretické a antiflogistické
Deriváty 3) skupiny mají účinky pouze 
analgetické a antipyretické
Tab. č. 6



DDáávkovvkováánníí neopioidnneopioidníí analgetik  a zpanalgetik  a způůsob aplikacesob aplikace

LLáátka                 Jednotlivtka                 Jednotliváá ddáávka      nitrovka      nitrožžilnilníí Interval mezi             ZpInterval mezi             Způůsob aplikacesob aplikace

perorperoráálnlníí/rekt/rektáálnlníí ddáávka              jednotlivýmivka              jednotlivými

ddáávkami (h)vkami (h)

metamizolmetamizol 0,5 0,5 –– 1 g               1 g (6g/24h)           4 1 g               1 g (6g/24h)           4 –– 6                        i.v., p.o., p.6                        i.v., p.o., p.rectrect..

ASK                          0.5 ASK                          0.5 –– 1 g                1 g (7,2g/24h)        4                     1 g                1 g (7,2g/24h)        4                     i.v., p.o., i.v., p.o., 

diklofenakdiklofenak 25 25 –– 50 mg                                                          50 mg                                                          p.p.rectrect. p.o.. p.o.

paracetamolparacetamol 0,5 0,5 –– 1 g                                               4 1 g                                               4 -- 6                        p.6                        p.rectrect., p.o.., p.o.

ibuprofenibuprofen 200 200 –– 400 mg                                       4 400 mg                                       4 –– 6                       p.6                       p.rectrect., p.o.., p.o.

naproxennaproxen 250 mg                                      250 mg                                      6 6 –– 8                       p.8                       p.rectrect., p.os.., p.os.



NESTEROIDNNESTEROIDNÍÍ PROTIZPROTIZÁÁNNĚĚTLIVTLIVÉÉ LLÁÁTKYTKY
(NSA)(NSA)

NesteroidnNesteroidníí protizprotizáánněětlivtlivéé lláátky pattky patřříí mezi mezi 
nejbnejběžěžnněěji pouji použžíívanvanáá analgetika. Celosvanalgetika. Celosvěětovtověě
se odhaduje, se odhaduje, žže ve vííce nece nežž 100 mili100 milióónnůů lidlidíí uužžíívváá
tyto ltyto lééky vky vííce ce –– mméénněě pravidelnpravidelněě. Je pot. Je potřřebnebnéé
proto zvproto zváážžit jejich reit jejich reáálnlnéé postavenpostaveníí vv llééččbběě
bolestivých zbolestivých záánněětlivých stavtlivých stavůů, ale i, ale i jen zjen z ččististěě
analgetickanalgetickéé indikace. indikace. 



PrPráávvěě ze selhze selháánníí analgetickanalgetickéé terapie terapie 
vv ambulancambulancíích praktických lch praktických léékakařůřů jsou jsou 
nejnejččasnasněěji pacienti odesji pacienti odesíílanlaníí na  na  
neurologickneurologickéé oddodděělenleníí ke konzultacke konzultacíím. m. 
VV anamnanamnééze nze něěkdy pacienti udkdy pacienti udáávajvajíí
dlouhodobou ldlouhodobou lééččbu tbu téémměřěř vvššemi emi 
dostupnými NSA a vdostupnými NSA a vššemi jejich lemi jejich léékovými kovými 
formami. formami. 



PPřřitom se zapomitom se zapomíínnáá, , žže NSA jsou zdrojem velke NSA jsou zdrojem velkéé
morbidity amorbidity a mortality, protomortality, protožže maje majíí drdráážždivý divý 
úúččinek na inek na žžaludealudeččnníí sliznici, inhibujsliznici, inhibujíí funkci funkci 
krevnkrevníích dech dešštitičček aek a zhorzhorššujujíí funkci jater afunkci jater a ledvin ledvin 
BohuBohužžel vel v ččetných petných přříípadech jsou dominujpadech jsou dominujííccíími mi 
obtobtíížžemi premi práávvěě vedlejvedlejšíší úúččinky NSA bez exaktninky NSA bez exaktníí
diagnostiky neurologickdiagnostiky neurologickéé ppřřííččiny. iny. 



MECHANISMUS MECHANISMUS ÚÚČČINKU NSAINKU NSA
Za hlavnZa hlavníí mechanismus mechanismus úúččinku NSA je inku NSA je 
povapovažžovanovanáá inhibice syntinhibice syntéézy zy prostaglandprostaglandíínnůů, , 
kterou popsal  vkterou popsal  v roce 1971  J.Vane. roce 1971  J.Vane. 

NSA pNSA půůsobsobíí inhibici enzyminhibici enzymůů cyklooxygencyklooxygenáázyzy
(COX), kter(COX), kteréé mměěnníí kyselinu kyselinu arachidonovouarachidonovou na na 
prostaglandinyprostaglandiny. Existuj. Existujíí dva dva izoenzýmyizoenzýmy, COX, COX--1 1 
a COXa COX--2. 2. 



COXCOX--1 je enzymem konstitu1 je enzymem konstituččnněě syntetizovaný syntetizovaný 
vv mnohých orgmnohých orgáánech, hlavnnech, hlavněě v v žžaludealudeččnníí
sliznici, jsliznici, jáátrech, ledvintrech, ledvináách a krevnch a krevníích ch 
dedešštitiččkkáách. Produkce ch. Produkce prostaglandprostaglandíínnůů vv ttěěchto chto 
oblastech udroblastech udržžuje jejich fyziologickou funkci. uje jejich fyziologickou funkci. 



NapNapřřííklad klad prostaglandinyprostaglandiny vv žžaludealudeččnníí
sliznici pomsliznici pomááhajhajíí udrudržžovat provat průůtok krvi tok krvi 
veve sliznici a jejich funkci barisliznici a jejich funkci bariééry, ry, 
prostaglandinyprostaglandiny vv ledvinledvináách ach a jjáátrech trech 
regulujregulujíí regionregionáálnlníí prprůůtok krve, tok krve, 
prostaglandinyprostaglandiny vv krevnkrevníích dech dešštitiččkkáách ch 
ovlivovlivňňujujíí jejich agregaci, kterjejich agregaci, kteráá zrychluje zrychluje 
srsráážženeníí krve. Inhibice tvorby krve. Inhibice tvorby 
prostaglandinprostaglandinůů mmůžůže bye byťť zvlzvlášášttěě šškodlivkodliváá
vv podmpodmíínknkáách ch hypovolhypovoléémiemie a slaba slabéého ho 
srdesrdeččnníího výkonu. Procesy, kterho výkonu. Procesy, kteréé ovlivovlivňňujujíí
NSA ukazuje Tab. NSA ukazuje Tab. čč.7..7.



TABULKA Č.7
PROCESY OVPLYVNPROCESY OVPLYVNĚĚNNÉÉ NSANSA

••SyntSyntééza za prostaglandprostaglandíínnůů

••SyntSyntééza za leukotrileukotriéénnůů

••Produkce Produkce superoxidovýchsuperoxidových radikradikáállůů

••UvolUvolňňovováánníí superoxidovýchsuperoxidových radikradikáállůů

••UvolUvolňňovováánníí lyzosomlyzosomáálnychlnych enzymenzymůů

••Agregace Agregace neutrofilneutrofilůů aa adhezeadheze

••Funkci lymfocytFunkci lymfocytůů

••Produkce Produkce cytokincytokiníínnůů

••Metabolismus chrupavkyMetabolismus chrupavky

••Tvorba revmatoidnTvorba revmatoidníích faktorch faktorůů



COXCOX--2 je 2 je induktibilninduktibilníí enzym, který je venzym, který je v dospdospěělléém m 
organismu normorganismu normáálnlněě ppřříítomný vtomný v malmaléém mnom množžstvstvíí
v v bubuňňkkáách ch maculamacula densadensa aa vv mozku.mozku.
PPřři porani poraněěnníí nebo znebo záánněětu hladina COXtu hladina COX--2 stoup2 stoupáá

vv perifernperiferníím a centrm a centráálnlníím nervovm nervovéém systm systéému a mu a 
vv monocytechmonocytech. Produkci COX. Produkci COX--2 zvy2 zvyššujujíí proinflamaproinflamaččnníí
cytokininycytokininy (nap(napřřííklad klad intereleukinintereleukin--1, nebo tumor 1, nebo tumor 
necrosisnecrosis factorfactor alfa), podobnalfa), podobněě jako  ostatnjako  ostatníí faktory faktory --
endotoxinendotoxin, , hypoxiehypoxie, isch, ischéémie. Zdmie. Zdáá se, se, žže selektivne selektivníí
inhibice COXinhibice COX--2 poskytuje mo2 poskytuje možžnost selektivnnost selektivníích ch 
analgetických a protizanalgetických a protizáánněětlivých tlivých úúččinkinkůů spolespoleččnněě se se 
snsníížženeníím toxicity spojenm toxicity spojenéé ss inhibicinhibicíí COXCOX--1. 1. 



ProstaglandinyProstaglandiny jsou produkovanjsou produkovanéé ttééžž ppůůsobensobeníím m 
COXCOX--2 v2 v bubuňňkkáách chrupavky. Takto mohou pch chrupavky. Takto mohou přřispispíívat vat 
kk bolestem kloubbolestem kloubůů aa kloubnkloubníí destrukci udestrukci u revmatoidnrevmatoidníí
artritidy aartritidy a osteoartritidyosteoartritidy. Exprese COX. Exprese COX--2 je zvý2 je zvýššenenáá i i 
vv mmíšíšnníích neuronech pch neuronech přři perifi perifééririíím zm záánněětu. Inhibice tu. Inhibice 
obou enzymobou enzymůů COXCOX--1 a COX1 a COX--2 mohou p2 mohou přřispispěět t 
kk analgetickým analgetickým úúččinkinkůům na mm na míšíšnníí úúrovni. Je rovni. Je 
pravdpravděěpodobnpodobnéé, , žže inhibitory COXe inhibitory COX--2 budou p2 budou půůsobit sobit 
oboběěma mechanismy ma mechanismy –– perifernperiferníím im i centrcentráálnlníím. m. 
ProstaglandinyProstaglandiny, kter, kteréé pochpocháázejzejíí zz COX.2 exprese COX.2 exprese 
vv mozkových cmozkových céévváách, jsou tch, jsou tééžž ddůůleležžititéé pro vznik pro vznik 
horehoreččky.ky.



ÚÚČČINNOST INNOST 
VV klinickklinickéé praxi se oznapraxi se označčuje jako COXuje jako COX--2 2 specifický specifický 
lléékk ten, který pten, který přři vi vššech terapeuticky pouech terapeuticky použžíívaných vaných 
ddáávkvkáách inhibuje COXch inhibuje COX--2 bez toho, 2 bez toho, žže by inhiboval e by inhiboval 
COXCOX--1. COX1. COX--2 2 preferenpreferenččnníí lléékyky ve vyve vyššíšších ch 
ddáávkvkáách vykazujch vykazujíí ururččitou inhibici COXitou inhibici COX--1. Proto jsou 1. Proto jsou 
preferenpreferenččnníí inhibitory jen inhibitory jen ččáástesteččnněě bezpebezpeččnněějjšíší
zz hlediska hlediska gastrotoxicitygastrotoxicity nenežž klasickklasickáá NSA. VýraznNSA. Výrazněě
bezpebezpeččnněějjšíší jsou ajsou ažž COXCOX--2 specifick2 specifickéé coxibycoxiby ––
celecoxibcelecoxib aa rofexocibrofexocib..



FARMAKOKINETIKA NSAFARMAKOKINETIKA NSA
NSA se kompletnNSA se kompletněě vstvstřřebebáávajvajíí
zz gastrointestingastrointestináálnlnííhoho traktu, ale toto traktu, ale toto 
vstvstřřebebáávanvaníí mmůžůže být zpomaleno potravou. e být zpomaleno potravou. 
VVáážžíí se pse přřeveváážžnněě na plazmatickna plazmatickéé bbíílkoviny, lkoviny, 
ppřředevedevšíším albumin a mnom albumin a množžstvstvíí volnvolnéého lho lééku ku 
je pomje poměěrnrněě malmaléé. Vazba na b. Vazba na bíílkoviny je lkoviny je 
snsníížženenáá u ru růůzných chorobných stavzných chorobných stavůů, , 
ppřředevedevšíším pm přři chorobi chorobáách jater ach jater a ledvin ledvin 
aa pochopitelnpochopitelněě ppřři i hypoalbuminhypoalbuminéémiimii. . 



MetabolizaceMetabolizace NSA probNSA probííhháá hlavnhlavněě vv jjáátrech, trech, 
kde vznikajkde vznikajíí aktivnaktivníí metabolity, ktermetabolity, kteréé se se 
vyluvyluččujujíí ledvinami. Na zledvinami. Na záákladkladěě plazmatickplazmatickéého ho 
eliminaeliminaččnníího poloho poloččasu masu můžůžeme ureme urččit frekvenci it frekvenci 
podpodáávanvaníí llééku. To nku. To náám  umom  umožňžňuje NSA uje NSA 
ppřřibliibližžnněě rozdrozděělit do tlit do třříí skupin skupin –– s s 
plazmatickým poloplazmatickým poloččasem krasem kráátkým (1tkým (1--6 hodin , 6 hodin , 
kterkteréé je tje třřeba podeba podáávat tvat třři  i vi  i víícekrcekráát dennt denněě), ), 
NSA sNSA s polopoloččasem stasem střřednedníím (10m (10--14 hodin), 14 hodin), 
kterkteréé se podse podáávajvajíí dvakrdvakráát dennt denněě, a NSA , a NSA 
ss polopoloččasem dlouhým (15 a vasem dlouhým (15 a vííc hodin, stac hodin, staččíí je je 
podpodáávat jedenkrvat jedenkráát dennt denněě). Rozd). Rozděělenleníí NSA NSA 
podle dpodle déélky biologicklky biologickéého ho úúččinku ukazuje inku ukazuje tbtb. . 
čč.8..8.



Tabulka číslo 8 udává rozdělení NSA podle délky biologického účinku..

NSA PODLE DNSA PODLE DÉÉLKY BIOLOGICKLKY BIOLOGICKÉÉHO HO ÚÚČČINKUINKU

KrKráátký (mtký (méénněě jak 6hod.)strefný (6jak 6hod.)strefný (6--14 hodin)14 hodin) dlouhý(vdlouhý(vííce jak 15hod.)ce jak 15hod.)

KysKys..acetylsalicylovacetylsalicylováá napronaproššenen
piroxikampiroxikam

DiclofenacDiclofenac diflunisaldiflunisal
meloxicammeloxicam

IbuprofenIbuprofen celecoxibcelecoxib
nabumetonnabumeton

ndometacinndometacin DiclofencDiclofenc DuoDuo rofecoxibrofecoxib

FluribuprofenFluribuprofen
DiclofenacDiclofenac ret.ret.

TiprofenovTiprofenováá kyskys..
ProfenidProfenid

NimesulidNimesulid



NENEŽŽÁÁDOUCDOUCÍÍ ÚÚČČINKY NSAINKY NSA
NSA patNSA patřříí mezi lmezi lééky sky s pompoměěrnrněě vysokou frekvencvysokou frekvencíí
nenežžáádoucdoucíích ch úúččinkinkůů..
ZZ didaktických ddidaktických důůvodvodůů je vhodnje vhodnéé je rozdje rozděělit na lit na 
prostaglandinprostaglandin nonnon--dependentndependentníí aa prostaglandinprostaglandin
dependentndependentníí. Jak bylo uvedeno, druh. Jak bylo uvedeno, druháá skupina skupina 
souvissouvisíí ss úútlumem fyziologických funkctlumem fyziologických funkcíí COXCOX--1 1 
dependentndependentnííchch prostaglandprostaglandíínnůů hlavnhlavněě vv ledvinledvináách ch 
aa vv bubuňňkkáách ch žžaludealudeččnníí sliznice. Vsliznice. V praxi jsou praxi jsou 
nejdnejdůůleležžititěějjšíší úúččinky, kterinky, kteréé zahrnul J. zahrnul J. FriesFries do do 
pojmu NSA indukovanpojmu NSA indukovanáá gastropatiegastropatie. . 



Pod tPod tíímto rozummto rozumííme:me:
dyspeptickdyspeptickéé ttěžěžkosti, bolesti bkosti, bolesti břřicha icha 
endoskopicky zjistitelnendoskopicky zjistitelnéé leze, vleze, vřředy, eroze, edy, eroze, 
hemoragiehemoragie
komplikace krvkomplikace krváácenceníí, perforace, komplikovan, perforace, komplikovanéé
vvřředy.edy.



GlobGlobáálnlněě se dse dáá konstatovat, konstatovat, žže 10e 10--20% 20% 
pacientpacientůů mmáá dyspeptickdyspeptickéé obtobtíížže. Mortalita e. Mortalita 
na komplikovanou NSA na komplikovanou NSA gastropatiigastropatii
dosahuje podle literatury asi 10%, podle dosahuje podle literatury asi 10%, podle 
úúdajdajůů systsystéému ARAMIS ummu ARAMIS umíírráá takto vtakto v USA USA 
asi 16asi 16 000 pacient000 pacientůů roroččnněě. Tab.  ud. Tab.  udáávváá
nejznejzáávavažžnněějjšíší nenežžáádoucdoucíí úúččinky NSA.inky NSA.



LLéékovkovéé interakceinterakce
Vzhledem kVzhledem k tomu, tomu, žže se NSA hojne se NSA hojněě poupoužžíívajvajíí
uu starstaršíších ch polymorbidnpolymorbidnííchch pacientpacientůů, existuj, existujíí
momožžnosti lnosti léékových interakckových interakcíí NSA sNSA s perorperoráálnlníími mi 
antidiabetikyantidiabetiky, , antikoagulanciiantikoagulancii, , antikonvulsantikonvulsíívyvy
antihypertenzivyantihypertenzivy, p, přříípadnpadněě ss lithiem.lithiem.



RRůůznznéé lléékovkovéé formy NSA.formy NSA.
ZZáákladnkladníí a neja nejččastastěějjšíší lléékovou formou kovou formou 
NSA je perorNSA je peroráálnlníí podpodáávanvaníí ve formve forměě
tablet atablet a tobolek. Intramuskultobolek. Intramuskuláárnrníí, , 
ppřříípadnpadněě intravenintravenóóznzníí aplikace bývaplikace býváá
spspíšíše výjimee výjimeččnnáá ppřři i řřeeššeneníí akutnakutníích ch 
bolestivých stavbolestivých stavůů (poopera(pooperaččnníí bolest, bolest, 
koliky).koliky).



NSA je moNSA je možžno podat i ve formno podat i ve forměě ččíípkpkůů.  V.  V praxi praxi 
tuto formu NSA zpravidla voltuto formu NSA zpravidla volííme u nome u noččnníí
klidovklidovéé bolesti, pbolesti, přříípadnpadněě i ranni ranníí ztuhlosti. ztuhlosti. 
NNěěkdy volkdy volííme  tuto formu pme  tuto formu přři vzniku i vzniku 
gastropatiegastropatie po perorpo peroráálnlníích NSA, kde se ch NSA, kde se 
ppřředpokledpoklááddáá leplepšíší tolerancetolerance.  Odpad.  Odpadáá sice sice 
ppřříímý toxický vliv NSA na sliznici mý toxický vliv NSA na sliznici 
gastroduodenagastroduodena ale systale systéémový efekt mový efekt 
prostprostřřednictvednictvíím m prostaglandprostaglandíínnůů zzůůststáávváá.. Tento Tento 
systsystéémový efekt je dmový efekt je důůleležžititěějjšíší, proto NSA  ve , proto NSA  ve 
formforměě ččíípkpkůů nejsou výraznnejsou výrazněě ššetrnetrněějjšíší vvůčůči i 
sliznici GITsliznici GIT--u neu nežž NSA podNSA podáávanvanéé perorperoráálnlněě. . 



PomPoměěrnrněě rozrozšíšířřenou formou podenou formou podáávanvaníí NSA je NSA je 
loklokáálnlníí aplikace ve formaplikace ve forměě mastmastíí, gel, gelůů, sprej, sprejůů, , 
nnááplastplastíí a alkoholických roztoca alkoholických roztocíích. ch. 
TransdermTransdermáálnlníí aplikace je moaplikace je možžnnáá ddííky tzv. ky tzv. 
hlubokhlubokéému prmu průůniku NSA, pniku NSA, přři kteri kteréém m 
ppřřekonekonáávajvajíí kokožžnníí baribariééru a dosahujru a dosahujíí
vv podkopodkožžnníích tkch tkáánníích, (svaly, vazy, kloubnch, (svaly, vazy, kloubníí
pouzdro) pouzdro) úúččinninnéé koncentrace stejnkoncentrace stejnéé, p, přřipadne ipadne 
ii vyvyššíšší nenežž ppřři systi systéémovmovéém podm podáánníí. . 



NSA vNSA v pediatrickpediatrickéé praxi.praxi.
ZkuZkuššenosti senosti s NSA u dospNSA u dospěělých nenlých neníí momožžno no 
jednoznajednoznaččnněě ppřřenenášášet do pediatricket do pediatrickéé praxe. praxe. DDííttěě
nenneníí zmenzmenššený dospený dospěělý lý –– ve ve farmakokineticefarmakokinetice dděěttíí
jsou velkjsou velkéé rozdrozdííly proti dosply proti dospěělým, protolým, protožže je u nich e je u nich 
vvššeobecneobecněě zvýzvýššený metabolizmus. Je mený metabolizmus. Je máálo lo 
preklinickýchpreklinických i klinických studii klinických studiíí. . 
ČČáást NSA se vst NSA se v pediatrickpediatrickéé praxi poupraxi použžíívváá jako jako 
antipyretikum aantipyretikum a analgetikum (analgetikum (ibuprofenibuprofen, , nimesulidnimesulid). ). 
ZZ NSA se za nevhodnNSA se za nevhodnéé pro dpro děěti povati považžujujíí pyrazolinypyrazoliny, , 
indometacinindometacin, , piroxikampiroxikam, , ketoprofenketoprofen..



PodPodáávanvaníí NSA veNSA ve ststáářříí
Vzhledem kVzhledem k prodluprodlužžovováánníí lidsklidskéého vho věěku ku 
stoupstoupáá ii popoččet et geriatrickychgeriatrickych pacientpacientůů, kte, kteřříí
chronicky uchronicky užžíívajvajíí NSA (odhadem 50% NSA (odhadem 50% 
spotspotřřeby NSA jde na vrub osob nad 50 let) eby NSA jde na vrub osob nad 50 let) 
PoPoččet neet nežžáádoucdoucíích ch úúččinkinkůů po NSA vepo NSA ve ststáářříí je je 
vyvyššíšší nenežž uu mladmladšíších jedincch jedincůů a zvla zvlášášttěě je vyje vyššíšší
výskyt vvýskyt váážžných nených nežžáádoucdoucíích ch úúččinkinkůů. V. Věěk nad k nad 
65 rok65 rokůů se povase považžuje za rizikový faktor vzniku uje za rizikový faktor vzniku 
NSA NSA gastropatiegastropatie..



JakJakéé je reje reáálnlníí postavenpostaveníí analgetik vanalgetik v llééččbběě
neuropatickneuropatickéé bolesti?. bolesti?. 
KlasickKlasickáá analgetikaanalgetika--antipyretika bývajantipyretika bývajíí vvěěttššinou u inou u 
neuropatických bolestneuropatických bolestíí neneúúččinninnáá, proto se preferuj, proto se preferujíí
nesteroidnnesteroidníí antirevmatikaantirevmatika (NSA). Efekt u (NSA). Efekt u 
neuropatickneuropatickéé bolesti obecnbolesti obecněě nenneníí velký. Pvelký. Přřesto vesto vššak ak 
mmůžůže hre hráát zt záánněět roli.t roli.
ZZáánněět tkt tkáánněě mmůžůže ve véést ke kompresi nervu a st ke kompresi nervu a 
kk neuropatickneuropatickéé bolesti. Pbolesti. Přřííkladem je komprese kokladem je komprese kořřene ene 
u Hernie disku. Zu Hernie disku. Záánněět mt můžůže trvat mnohem de trvat mnohem dééle nele nežž
ppůůvodnvodníí popo--ranraněěnníí. . 



ZZáánněět nervovt nervovéé tktkáánněě samotnsamotnéé mmůžůže e 
vvéést kst k neuropatickneuropatickéé bolesti (GBS a bolesti (GBS a 
daldalšíší zzá-á-nněětlivtlivéé neuropatie, RS). Role neuropatie, RS). Role 
NSA vNSA v ovlivnovlivněěnníí zejmzejmééna imunitnna imunitněě
navozennavozenéého zho zá-á-nněětu je vtu je vššak spornak spornáá. . 

PoranPoraněěnníí nervnervůů mmůžůže ve véést kst k uvolnuvolněěnníí
zzáánněětlivých tlivých medimediáátortorůů (nap(napřř. . 
histaminu) vedouchistaminu) vedoucíích ch 
kk neurogennneurogenníímu edmu edéému.mu.



MMůžůžeme konstatovat, eme konstatovat, žže pe přři akutni akutníí
bolesti je nejdbolesti je nejdůůleležžititěějjšíším pom požžadavkem adavkem 
analgetický analgetický úúččinek ainek a ppřři respektovi respektováánníí
kontraindikackontraindikacíí se nemusse nemusííme orientovat me orientovat 
na selektivitu enzymu COXna selektivitu enzymu COX--2. 2. 

UU chronickchronickéé bolesti je kvbolesti je kvůůli uvedeným li uvedeným 
momožžným ným úúččinkinkůům vhodnm vhodnéé uu pacientpacientůů
dlouhodobdlouhodoběě llééččených NSA vyuených NSA využžíívat lvat lééky ky 
ss vyvyššíšší selektivitou kselektivitou k enzymu COXenzymu COX--2.2.



LLÉÉČČBA CHRONICKBA CHRONICKÉÉ BOLESTIBOLESTI
ChronickChronickéé bolestivbolestivéé stavystavy
a. nena. nenáádorovdorovéé
ZZáákladnkladníí dděělenleníí dle etiologie:dle etiologie:
1. Bolest 1. Bolest nociceptivnnociceptivnííhoho ppůůvoduvodu
2. Bolest neuropatick2. Bolest neuropatickéého pho půůvoduvodu
3. Bolest psychogenn3. Bolest psychogenníí
4. Bolest 4. Bolest dysautonomndysautonomníí
5. Bolest sm5. Bolest smíšíšenenáá



1/ 1/ Bolest Bolest nociceptivnnociceptivníí –– vznikvznikáá
podrpodráážždděěnníím m nociceptorunociceptoru, kter, kteréé se nalse naléézajzajíí v v 
oblasti tkoblasti tkáánníí (m(měěkkkkéé tktkáánněě, k, kůžůže, sliznice, e, sliznice, 
periost).periost).
PPřřííklady typických syndromu :klady typických syndromu :
o o vertebrogennvertebrogenníí bolesti zadbolesti zad
o o osteoartrozyosteoartrozy a a osteoartritidyosteoartritidy rrůůznznéé etiologieetiologie
o o fibromyalgickfibromyalgickéé poruchyporuchy
Farmakoterapie:Farmakoterapie:
o aplikace to aplikace třříístupstupňňovovéého analgetickho analgetickéého ho 
žžebebřřííččku, dle klinickku, dle klinickéého obrazu ho obrazu adjuvantnadjuvantníí a a 
pomocnpomocnáá llééččivaiva



2/ 2/ Bolest neuropatickBolest neuropatickáá –– vznikvznikáá postipostižženeníím m 
nervovnervovéého systho systéému perifernmu periferníího ho čči centri centráálnlníího.ho.
PPřřííklady perifernklady periferníích neuropatických ch neuropatických 
bolestivých stavu:bolestivých stavu:
o o postherpetickpostherpetickáá neuralgieneuralgie
o o polyneuropatickpolyneuropatickéé popošškozenkozeníí rrůůznznéé etiologie etiologie 
(infek(infekččnníí, metabolick, metabolickéé, toxick, toxickéé, , poradiacnporadiacníí……))
o traumaticko traumatickéé popošškozenkozeníí perifernperiferníích nervuch nervu



PPřřííklady centrklady centráálnlníích neuropatických ch neuropatických 
bolestivých stavu:bolestivých stavu:
o thalamicko thalamickáá bolestbolest
o bolest po bolest přři postii postižženeníí centrcentráálnlníího nervovho nervovéého ho 
systsystéému bmu běěhem neurologickhem neurologickéém onemocnm onemocněěnníí
( ( syringomyeliesyringomyelie, , stpstp. CMP r. CMP růůznznéé etiologie, etiologie, 
zzáánněětlivtliváá a na náádorovdorováá onemocnonemocněěnníí v v 
centrcentráálnlníím nervovm nervovéém systm systéémumu……))¨̈
o fanto fantóómova bolest ( zvlmova bolest ( zvlášáštntníí forma)forma)



Farmakoterapie:Farmakoterapie:
o zo záákladem terapie je poukladem terapie je použžititíí AA (AA (antidepresivantidepresiv a a 
antikonvulzivantikonvulziv) dle charakteru bolesti:) dle charakteru bolesti:
KonstantnKonstantníí ppáálivliváá, pal, palččiviváá bolest bolest –– prvnprvníí volbou volbou 
jsou jsou antidepresivaantidepresiva I. Generace (I. Generace (amitriptylinamitriptylin, , 
clomipraminclomipramin, , dosulepindosulepin). ). AntidepresivaAntidepresiva
novnověějjšíších generacch generacíí (SSRI, SNRI) jsou m(SSRI, SNRI) jsou méénněě
úúččinninnáá. D. Dáávky se podvky se podáávajvajíí ninižžšíší nenežž v v 
psychiatrických indikacpsychiatrických indikacíích, nch, náástup stup 
analgetickanalgetickéého ho úúččinkinkůů je po 7 je po 7 –– 14 dnech, d14 dnech, dřřííve ve 
nenežž úúččinek inek antidepresivnantidepresivníí. . 



NedosNedosááhnehne--li se postupnou titracli se postupnou titracíí
klinickklinickéého efektu, pho efektu, přřididáávváá se se 
antikonvulzivumantikonvulzivum..
ParoxysmParoxysmáálnlníí, , neuralgiformnneuralgiformníí, , 
vystvystřřelujelujííccíí a bodava bodaváá bolest bolest –– primprimáárnrněě
jsou indikovanjsou indikovanáá antikonvulzivaantikonvulziva
((karbamazepinkarbamazepin, k., k.valproovvalproováá, , 
gabapentingabapentin, , klonazepamklonazepam, , fenytoinfenytoin, , 
topiramtopiramáátt, , lamotriginlamotrigin). ). AntidepresivumAntidepresivum
se pse přřididáávváá nnááslednsledněě ppřři nedostatei nedostateččnnéém m 
klinickklinickéém m úúččinkinkůů ..



o analgetika ze to analgetika ze třříístupstupňňovovéého ho žžebebřřííččku ku 
rovnrovněžěž ppřřipadajipadajíí v v úúvahu, nejsou vvahu, nejsou vššak lak lééky ky 
prvnprvníí volby. Uvolby. Užžititíí silných silných opioiduopioidu se se řřííddíí
doporudoporuččeným postupem (viz. neným postupem (viz. níížže). e). 
AntagonistAntagonistéé NMDA receptoru (NMDA receptoru (ketaminketamin, , 
amantadinamantadin), lok), lokáálnlníí anestetika (anestetika (mesokainmesokain, , 
lidokainlidokain), centr), centráálnlníí myorelaxanciamyorelaxancia, , 
agonistagonistéé ((klonidinklonidin, , tizanidintizanidin), GABA ), GABA agonistagonistéé
((baklofenbaklofen) mohou být efektivn) mohou být efektivníí, nejsou ale , nejsou ale 
llééky prvnky prvníí volby.volby.



3/ 3/ Bolest psychogennBolest psychogenníí –– typ chronicktyp chronickéé
bolesti u kterbolesti u kteréé ppřřevaevažžuje, uje, čči dominuje psychicki dominuje psychickáá
komponenta. komponenta. NaprNapr. u depresivn. u depresivníích poruch a ch poruch a 
nněěkterých neurkterých neuróóz je bolest somatickou projekcz je bolest somatickou projekcíí
primprimáárnrníích psychických obtch psychických obtíížžíí. Dle . Dle HolmgrenaHolmgrena a a 
WiseWise nejnejččastastěějjšíšími psychiatrickými poruchami, mi psychiatrickými poruchami, 
kterkteréé mohou zpmohou způůsobit, zhorsobit, zhorššit it čči doprovi doprováázet zet 
bolest jsou:bolest jsou:
o o somatomorfnsomatomorfníí poruchy, hypochondrie a poruchy, hypochondrie a 
simulacesimulace
o po přředstedstííranranáá (faktitivn(faktitivníí) porucha) porucha
o disociao disociaččnníí a psychoticka psychotickáá poruchaporucha
o poruchy osobnostio poruchy osobnosti



Farmakoterapie:Farmakoterapie:
o zo zááklad terapie tvoklad terapie tvořříí psychofarmakapsychofarmaka, kter, kteráá
jsou indikovjsou indikováána po podrobnna po podrobnéém m vyvyššetrenetreníí
pacienta a stanovenpacienta a stanoveníí druhu psychogenndruhu psychogenníího ho 
postipostižženeníí. Z. Záákladnkladníí chybou je nasazenchybou je nasazeníí
analgetickanalgetickéé llééččby u dominujby u dominujííccíí psychogennpsychogenníí
bolesti. Terapie je nebolesti. Terapie je neúúččinninnáá i pi přři opakovaných i opakovaných 
zzáámměěnnáách samostatných analgetik vch samostatných analgetik vččetnetněě
opioiduopioidu. Pou. Použžititíí TCA ze TCA ze šškkáály ly psychofarmakpsychofarmak
zde nenzde neníí imperativem, uplatnimperativem, uplatníí se i dalse i dalšíší druhy druhy 
psychofarmakpsychofarmak (SSRI), jejich(SSRI), jejichžž sporný sporný 
samostatný analgetický efekt zde nensamostatný analgetický efekt zde neníí klklííččový.ový.



4/ 4/ Bolest Bolest dysautonomndysautonomníí –– jde o typ bolesti, kde jde o typ bolesti, kde 
zzáásadnsadníí podpodííl na intenzitl na intenzitěě, resp. , resp. ChronifikaciChronifikaci ppřřííznakznakůů
mmáá autonomnautonomníí vegetativnvegetativníí systsystéém, zejmm, zejmééna na 
sympatikus. psympatikus. přři akutni akutníí bolesti se podbolesti se podííllíí na typickna typickéé
reakci typu reakci typu „„frightfright, , fightfight oror flightflight““ (p(přřííprava na boj a prava na boj a 
úútek), u bolesti chronicktek), u bolesti chronickéé mmáá potom významný podpotom významný podííl l 
na udrna udržžovováánníí patologickpatologickéého stavu organismu a bolesti ho stavu organismu a bolesti 
samotnsamotnéé..
Typickým pTypickým přřííkladem je: Komplexnkladem je: Komplexníí regionregionáálnlníí bolestivý bolestivý 
syndrom (KRBS) typu I. (reflexnsyndrom (KRBS) typu I. (reflexníí sympaticksympatickáá dystrofie, dystrofie, 
algodystrofiealgodystrofie) a II. () a II. (kauzalgiekauzalgie).).



Farmakoterapie:Farmakoterapie:
je zaloje založžena na dominujena na dominujííccíí etiologii onemocnetiologii onemocněěnníí a a 
ovlivnovlivněěnníí jeho vegetativnjeho vegetativníích pch přřííznakznakůů. V . V 
popoččáátctcíích u typu I. se pouch u typu I. se použžíívváá tzv. Miketzv. Mikeššova ova 
smsměěs ( s ( ProthiadenProthiaden, , SecatoxinSecatoxin, , XanidilXanidil, , 
PlegomazinPlegomazin), p), přři typu II. se vyui typu II. se využžíívváá i strategie i strategie 
llééččby bolesti neuropatickby bolesti neuropatickéé (viz vý(viz výšše). e). 
AnalgetickAnalgetickáá terapie se terapie se řřííddíí obecnými zobecnými záásadami sadami 
ttřříístupstupňňovovéé šškkáály dle WHO, vly dle WHO, vččetnetněě indikace indikace 
opioiduopioidu. Farmakoterapie u KRBS mu. Farmakoterapie u KRBS mužže sloue sloužžit it 
jako model analgetickjako model analgetickéé terapie i u chronických terapie i u chronických 
stavu, kde je významný podstavu, kde je významný podííl vegetativnl vegetativníích ch 
ppřřííznakznakůů..



5/ 5/ Bolest smBolest smíšíšenenáá –– jde o stavy na kterých jde o stavy na kterých 
se podse podííllíí vvííce pce přředchozedchozíích typu bolesti. Velmi ch typu bolesti. Velmi 
ččastastáá je kombinace bolesti neuropatickje kombinace bolesti neuropatickéé s s 
nociceptivnnociceptivníí ((naprnapr. . failedfailed backback surgerysurgery
syndrom). Asi u 40 procent pacientu s syndrom). Asi u 40 procent pacientu s 
chronickou bolestchronickou bolestíí je prokazatelnje prokazatelnáá
psychogennpsychogenníí slosložžka bolesti.ka bolesti.
Farmakoterapie:Farmakoterapie:
o odvo odvííjjíí se od pse od přřevaevažžujujííccíího podho podíílu lu 
jednotlivých slojednotlivých složžek, kterek, kteréé se podse podííllíí na na 
bolestivbolestivéém stavu.m stavu.



Pravidla pro lPravidla pro lééččbu bu opioidyopioidy u chronicku chronickéé
nennenáádorovdorovéé bolesti (CHNNB)bolesti (CHNNB)
Kriteria pro zahKriteria pro zaháájenjeníí llééččby by opioidyopioidy
1. L1. Lééččba ba opioidyopioidy je indikovanje indikovanáá u nemocných, u u nemocných, u 
kterých v lkterých v lééččbběě chronickchronickéé bolesti selhaly bolesti selhaly 
standardnstandardníí llééččebnebnéé postupy. Rozhodujpostupy. Rozhodujííccíí je je 
intenzita bolesti, ne jejintenzita bolesti, ne jejíí ppůůvod.. vod.. 



LLééččba ba opioidyopioidy, zejm, zejmééna ve vybraných pna ve vybraných přříípadech padech 
((naprnapr. abusus alkoholu a psychotropn. abusus alkoholu a psychotropníích lch láátek, tek, 
nejistnejistáá socisociáálnlníí anamnanamnééza, poruchy chovza, poruchy chováánníí, nejasn, nejasnáá
ppřřííččina bolesti) by mela být zahina bolesti) by mela být zaháájena, jena, čči alespoi alespoňň
konzultovkonzultováána, na specializovanna, na specializovanéém pracovim pracoviššti pro ti pro 
llééččeneníí chronickchronickéé bolesti. Kbolesti. K llééččbběě opioidyopioidy je indikovje indikováán n 
nemocný, jehonemocný, jehožž kvalita kvalita žživota je chronickou bolestivota je chronickou bolestíí
výraznvýraznéé alterovalterováána. Dalna. Dalšíší terapie, kterterapie, kteráá ppřřispispíívváá k k 
dosadosažženeníí úúlevy od bolesti, by mela být ponechlevy od bolesti, by mela být ponecháána na 
(TENS, (TENS, antidepresivaantidepresiva, l, lééččebnebnáá rehabilitace, rehabilitace, 
psychoterapiepsychoterapie…….)..).



2. Bolest mus2. Bolest musíí být být opioidopioid--senzitivnsenzitivníí. K tomu mu. K tomu mužže e 
slousloužžit i.v. test s morfinem it i.v. test s morfinem čči i fentanylemfentanylem provedeným provedeným 
ambulantnambulantněě. Prediktivn. Prediktivníí hodnota negativnhodnota negativníího výsledku ho výsledku 
i.v. testu je dobri.v. testu je dobráá, pozitivn, pozitivníího výsledku testu je nho výsledku testu je níízkzkáá. . 
Jako pJako přříínosnnosněějjšíší pro urpro urččeneníí citlivosti chronickcitlivosti chronickéé bolesti bolesti 
na na opioidyopioidy se ukazuje pomalse ukazuje pomaláá p.o. titrace p.o. titrace naprnapr. . 
morfinem IR.morfinem IR.
3. Indikuj3. Indikujííccíí lléékakařř by mel být dobby mel být dobřře sezne seznáámen s men s 
psychosocipsychosociáálnlníí situacsituacíí nemocnnemocnéého.ho.
VýznamnVýznamnáá je anamnje anamnééza abza abúúzu alkoholu, zu alkoholu, 
psychotropnpsychotropníích lch láátek a ltek a lééku (ku (benzodiazepinybenzodiazepiny, , 
barbiturbarbiturááty apod.), kouty apod.), kouřřeneníí cigaret. Pozitivncigaret. Pozitivníí
anamnanamnééza abza abúúzu je relativnzu je relativníí kontraindikackontraindikacíí pro lpro lééččbu bu 
opioidyopioidy..



4. Dlouhodob4. Dlouhodobáá llééččba ba opioidyopioidy je moje možžnnáá jen jen 
tehdy, jetehdy, je--li navozena vzli navozena vzáájemnjemnáá ddůůvvěěra mezi ra mezi 
lléékakařřem a pacientem. lem a pacientem. lééččba ba opioidyopioidy nenneníí
prpráávem ani privilegiem nemocnvem ani privilegiem nemocnéého. Nemocný ho. Nemocný 
musmusíí být dobbýt dobřře informove informováán o mon o možžných ných 
vedlejvedlejšíších ch úúččincincíích a potencich a potenciáálnlníím riziku tm riziku tééto to 
llééččby.. Je doporuby.. Je doporuččeno zeno zíískskáánníí informovaninformovanéého ho 
souhlasu s podpisem pacienta. Nemocný se souhlasu s podpisem pacienta. Nemocný se 
tak podtak podííllíí na rozhodovna rozhodováánníí o typu lo typu lééččby, vby, vííce ce 
akceptuje faktickakceptuje faktickáá rizika spojenrizika spojenáá s pods podáávváánníím m 
opioiduopioidu a la léépe dodrpe dodržžuje pravidla terapie.uje pravidla terapie.



5. D5. Důůleležžititéé je stanovenje stanoveníí rereáálných clných cíílu llu lééččby..by..

6. l6. lééččba musba musíí být analgeticky efektivnbýt analgeticky efektivníí a mela by va mela by véést st 
ke zvýke zvýššeneníí funkfunkččnníí kapacity nemocnkapacity nemocnéého a rozsahu jeho ho a rozsahu jeho 
denndenníích aktivit. V prch aktivit. V průůbběěhu lhu lééččby je nutno opakovanby je nutno opakovaněě
hodnotit, zda jsou naplhodnotit, zda jsou naplňňovováány dva zny dva záákladnkladníí ccííle lle lééččby by 
CHNNB: CHNNB: úúleva od bolesti a zlepleva od bolesti a zlepššeneníí funkcefunkce. Izolovan. Izolovanéé
navozennavozeníí psychickpsychickéého komfortu se zhorho komfortu se zhorššeneníím m 
funkfunkččnníího stavu (funkce psychickho stavu (funkce psychickéé, fyzick, fyzickéé, soci, sociáálnlníí) je ) je 
ddůůvodem k pvodem k přřerueruššeneníí llééččby by opioidyopioidy. V. V nněěkterých kterých 
ppřříípadech vpadech vššak nelze pak nelze přři limituji limitujííccíím somatickm somatickéém m 
postipostižženeníí ooččekekáávat zlepvat zlepššeneníí fyzických funkcfyzických funkcíí..



7. Pravideln7. Pravidelnéé kontroly jsou nezbytnkontroly jsou nezbytnéé pro pro 
adekvadekváátntníí monitoracimonitoraci stavu pacienta a stavu pacienta a 
dodrdodržžovováánníí lléécebncebnééhoho rerežžimu. Po celou dobu imu. Po celou dobu 
llééččeneníí musmusíí být vedena pbýt vedena přřesnesnáá a odpova odpovíídajdajííccíí
dokumentace.dokumentace.

8. Za p8. Za přředpis edpis opioiduopioidu musmusíí být zodpovbýt zodpověědný dný 
jeden ljeden léékakařř (jedno pracovi(jedno pracoviššttěě) a l) a lééky vydky vydáávváá
jedna ljedna léékkáárna.rna.



Kriteria pro pKriteria pro přřerueruššeneníí llééččby by opioidyopioidy
1. Nedosa1. Nedosažženeníí efektivnefektivníí analgezie. U analgezie. U 
nemocnnemocnéého s chronickou bolestho s chronickou bolestíí vvššak i nevelký ak i nevelký 
pokles ve VAS (vizupokles ve VAS (vizuáálnlníí analogovanalogováá stupnice 0 stupnice 0 ––
10; 10; naprnapr. z 8 na 6), neuspokojivý pro l. z 8 na 6), neuspokojivý pro lééččeneníí
akutnakutníí bolesti, mubolesti, mužže být pro nemocne být pro nemocnéého ho 
ppřříínosný.nosný.
2. Nedostate2. Nedostateččnnéé zvýzvýššeneníí rozsahu aktivit a rozsahu aktivit a 
izolovanizolovanéé ovlivnovlivněěnníí psychiky vpsychiky v euforizujeuforizujííccíímm
smyslu.smyslu.



3. Nekontrolovan3. Nekontrolovanéé zvyzvyššovováánníí ddáávky, uvky, užžíívváánníí
nepnepřředepsaných ledepsaných lééku, nedodrku, nedodržženeníí lléécebncebnééhoho
rerežžimu.imu.
4. St4. Střřííddáánníí lléékakařůřů a snaha sehnat a snaha sehnat opioidyopioidy
jinde. Ad 3 a 4 koresponduje se znjinde. Ad 3 a 4 koresponduje se znáámkami mkami 
psychickpsychickéé zzáávislosti vislosti -- jde o projevy jde o projevy adiktivnadiktivnííhoho
chovchováánníí..



ChronickChronickáá bolest vbolest v ddůůsledku svsledku svéého ho 
dlouhodobdlouhodobéého trvho trváánníí je nezje nezřříídka spojena dka spojena 
ss řřadou psychoadou psycho--socisociáálnlníích  konsekvencch  konsekvencíí a a 
naopak psychicknaopak psychickéé a socia sociáálnlníí problprobléémy se stmy se stáávajvajíí
žživnou pivnou půůdou chronickdou chronickéé bolesti.  Za tbolesti.  Za tééto situace to situace 
pak oprpak opráávnvněěnněě uvauvažžujeme bolest nikoliv jako ujeme bolest nikoliv jako 
symptom, nýbrsymptom, nýbržž jako jako algickýalgický komplex komplex --
syndrom chronicksyndrom chronickéé bolesti. Takto chbolesti. Takto cháápanpanáá
chronickchronickáá bolest logicky vybolest logicky vyžžaduje specifický, aduje specifický, 
komplexnkomplexníí multidimenzionmultidimenzionáálnlníí terapeutický terapeutický 
ppřříístup. stup. 



b. Nb. Náádorovdorováá bolestbolest
NNáádorovdorováá bolest pbolest přředstavuje specifický edstavuje specifický 
problprobléém, který je charakterizovm, který je charakterizováán jejn jejíí
intenzitou a nalintenzitou a nalééhavosthavostíí a za záároveroveňň infaustninfaustníí
prognprognóózou. Tato kombinace, mnohdy zou. Tato kombinace, mnohdy 
ss nedostatenedostateččnou komunikacnou komunikacíí ze strany ze strany 
zdravotnzdravotnííkkůů, ale i p, ale i přřííbuzných, odsuzuje buzných, odsuzuje 
pacienta se svou bolestpacienta se svou bolestíí do bezvýchodndo bezvýchodnéé
izolace.izolace.





NNáádorovou bolest zpravidla charakterizuje :dorovou bolest zpravidla charakterizuje :
-- vzrvzrůůst intenzity jist intenzity jižž znznáámméé, p, půůvodnvodníí chronickchronickéé
bolesti nebo nedostatebolesti nebo nedostateččný efekt dosavadnný efekt dosavadníí
llééččby bolesti pby bolesti přři zni znáámméém nm náádorovdorovéém m 
onemocnonemocněěnníí. Nejt. Nejtěžěžšíší bolesti bývajbolesti bývajíí vyvolvyvoláány ny 
úútlakem nebo infiltractlakem nebo infiltracíí nervových struktur a nervových struktur a 
kostnkostníí metastmetastáázy.zy.



-- vznik komplikacvznik komplikacíí -- patologickpatologickéé fraktury s fraktury s 
kompreskompresíí nervnervůů. (CAVE: po. (CAVE: poččíínajnajííccíí transverztransverzáálnlníí
mmíšíšnníí lléézeze), nitrolebn), nitrolebníí hypertenze, organický hypertenze, organický 
psychosyndrompsychosyndrom (p(přři metasti metastáázzáách do CNS), ch do CNS), 
nenežžáádoucdoucíí projevy uprojevy užžíívaných vaných farmakfarmak ((opioidyopioidy, , 
antikonvulsivaantikonvulsiva, , antidepresivaantidepresiva, , neuroleptikaneuroleptika, , 
benzodiazepinybenzodiazepiny), ileus ), ileus 

-- vedlejvedlejšíší úúččinky linky lééččby bolesti by bolesti –– nauseanausea, , 
zvracenzvraceníí, z, záávravraťť, obstipace, p, obstipace, přři pi přřededáávkovvkováánníí
opioidopioidůů celkový celkový úútlum, tlum, bradypnoebradypnoe < 8/min< 8/min



U nemocných sU nemocných s nnáádorovou bolestdorovou bolestíí vvžždy dy 
usilujeme o optimusilujeme o optimáálnlníí kvalitu kvalitu žživota, tj. o ivota, tj. o 
dobrou analgezii sdobrou analgezii s trvalou absenctrvalou absencíí intenzivnintenzivníí
bolesti na stranbolesti na straněě jednjednéé, p, přři zachovani zachovanéé vigilitvigilitěě
na stranna straněě druhdruhéé,umo,umožňžňujujííccíí pacientovi pacientovi 
ppřřimiměřěřenou aktivitu. Cenou aktivitu. Cíílem terapeuticklem terapeutickéého ho 
snasnažženeníí je tedy aktivnje tedy aktivníí vyrovnaný vyrovnaný žživot, bez ivot, bez 
intenzivnintenzivníí bolesti vbolesti v ppřřirozenirozenéém, nejlm, nejléépe pe 
domdomááccíím prostm prostřřededíí. . 



Pokud to vPokud to vššak bolest a utrpenak bolest a utrpeníí nemocnnemocnéého ho 
vyvyžžadujadujíí, nen, neníí ppřři korektni korektněě vedenvedenéé
dokumentaci  prdokumentaci  průůbběěhu onemocnhu onemocněěnníí
pochybenpochybeníím ani navozenm ani navozeníí úútlumu. Tento tlumu. Tento 
postup nempostup nemáá nic spolenic společčnnéého sho s aktivnaktivníí
eutaneutanááziziíí, kter, kteráá je zcela nepje zcela nepřřijatelnijatelnáá. . 
PPřři li lééččbběě nnáádorových bolestdorových bolestíí je je úúččelnelnéé
postupovat podle postupovat podle „„CancerCancer PainPain ReliefRelief
Program Program „„ vypracovanvypracovanéého WHO, který ho WHO, který 
stupstupňňuje intenzitu luje intenzitu lééččby vby v zzáávislosti na vislosti na 
klinickklinickéém obraze a obtm obraze a obtíížžíích nemocnch nemocnéého: ho: 



Tab. č. 9

1.1.stupestupeňň –– neopiodovneopiodováá analgetika  vanalgetika  v kombinaci s kombinaci s adjuvantnadjuvantníímimi analgetiky  analgetiky  

((antiflogistickantiflogistickáá a antipyreticka antipyretickáá analgetika, nesteroidnanalgetika, nesteroidníí perifernperiferníí analgetika analgetika 

--NSAID) pNSAID) přříípadnpadněě ss antidepresivyantidepresivy nebo kortikoidy. nebo kortikoidy. 

PPřři nedostatei nedostateččnnéém efektu pm efektu přřechecháázzííme name na

1.1.stupestupeňň –– ppřřididáávvááme slabme slabáá opioidnopioidníí analgetika analgetika -- parciparciáálnlníí agonistyagonisty napnapřř..pentazocinpentazocin

((FortralFortral),  kodeinov),  kodeinováá analoga (DHC analoga (DHC continuouscontinuous), p), přříípadnpadněě agonistuagonistu

opioidnopioidnííchch receptorreceptorůů tramadoltramadol ((TramalTramal))

NedosNedosááhnemehneme--li li žžáádoucdoucíí úúlevy bolesti plevy bolesti přřechecháázzííme name na

3. stupe3. stupeňň -- aplikujeme silnaplikujeme silnáá opiodnopiodníí analgetika ( analgetika ( MorphinMorphin injinj., MST ., MST continuscontinus, , VendalVendal

retardretard tabltabl, , transdermtransdermáálnlníí fentanylfentanyl ((DurogesicDurogesic). ). 

NedosNedosááhnemehneme--li li úúspspěěchu ani potchu ani potéé, vol, volííme postupnme postupněě nnáásledujsledujííccíí alternativy:alternativy:



ZmZměěnnííme me ččasovasovéé nebo aplikanebo aplikaččnníí schschééma (aplikace ma (aplikace 
analgetik vanalgetik v kratkratšíších intervalech,          kontinuch intervalech,          kontinuáálnlníí
aplikace pumpou/lineaplikace pumpou/lineáárnrníím dm dáávkovavkovaččem, analgezie em, analgezie 
řříízenzenáá pacientem (PCA)pacientem (PCA)
PotenciacePotenciace morfinovmorfinovééhoho efektu alfa2  efektu alfa2  
noradrenergnnoradrenergníímm agonistouagonistou ((tramadoltramadol))
SpeciSpeciáálnlníí postupy: regionpostupy: regionáálnlníí, , epidurepiduráálnlníí, , 
subarachnoidsubarachnoidáálnlníí aplikace lokaplikace lokáálnlníího anestetika  ho anestetika  
eventevent. s. s opiodyopiody, , neurolytickneurolytickéé techniky, techniky, 
transkuttranskutáánnnníí a implantaa implantaččnníí neurostimulaceneurostimulace, , 
neurochirurgickneurochirurgickéé analgetickanalgetickéé operace.operace.


