
AKUTNÍ POOPERAČNÍ 

BOLEST 

©Jiří Málek 

KAR 3. LF UK a FNKV Praha 



Konflikt zájmů 

Málek, J.; Ševčík, P. a kol.: Léčba pooperační 

bolesti. 3. dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 

2014. 149 s. Edice: Aeskulap. ISBN 978-80-

204-3522-4.  



ACUTE PAIN MANAGEMENT: 

SCIENTIFIC EVIDENCE 

Fourth Edition 2015 

Australian and New Zealand College 

of Anaesthetists and Faculty of Pain Medicine 
http://www.anzca.edu.au/documents/apmse4_2015_final  

http://www.anzca.edu.au/documents/apmse4_2015_final


GUIDELINES ON THE 

MANAGEMENT OF 

POSTOPERATIVE PAIN 2016 

APS, ASA, ASRA 
http://www.jpain.org/article/S1526-5900(15)00995-5/fulltext  

http://www.jpain.org/article/S1526-5900(15)00995-5/fulltext
http://www.jpain.org/article/S1526-5900(15)00995-5/fulltext
http://www.jpain.org/article/S1526-5900(15)00995-5/fulltext
http://www.jpain.org/article/S1526-5900(15)00995-5/fulltext
http://www.jpain.org/article/S1526-5900(15)00995-5/fulltext


Single dose oral analgesics for acute 

postoperative pain in adults - an 

overview of Cochrane reviews 

(Review) 

Cochrane Library 2015 

Moore RA, Derry S, Aldington D, Wiffen PJ 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008659.pub3/epdf  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008659.pub3/epdf


Postoperative pain management in children: 

Guidance from the pain committee of the 

European Society for Paediatric 

Anaesthesiology (ESPA) 

 

Pediatric Anesthesia. 2018;1–14. 



Co je bolest? 

• International Association for the Study of Pain 
– Bolest je "nepříjemná a emoční zkušenost spojená s 

aktuálním nebo potenciálním poškozením tkáně, 
nebo popsaná v termínech tohoto poškození”. 

• Nepříjemný zážitek 

• Velkou roli hrají emoce 

• Příčina nemusí být na první pohled vidět 

 

• “Bolest je to, co pacient jako bolest označuje.” 

 

 
2.5 



Vrozená ztráta pocitu bolesti 



Bolest jako somato-psycho-sociální entita 



Bolest 
To, co pacient za bolest označuje. 

Co musí být léčeno. 
 

Poranění  

Očekávání/představy  
o bolesti 

Psychol. faktory 
Úzkost/hněv/deprese 

Kulturní prostředí 
Řeč, očekávání 

Další onemocnění 

Coping strategies 

Sociální faktory 
Např. rodina, práce 

Nocicepce není totéž, co bolest! 

Modified from Analgesic Expert Group. Therapeutic Guidelines 2007 5.5 



Is this man feeling pain? 
2.6 



Is this man feeling pain? 
5.4 





Rozdělení bolesti 

Akutní bolest - příznak 

trvání <1 (3) měsíce) 

ochranná funkce 

lokalizovaná  

příčina zpravidla známá 

prognóza většinou dobrá 

postiženými tolerovaná 

 

Chronická bolest - onemocnění 

trvání > 3 (6) měsíců 

ochranná funkce chybí 

příčina často obtížně zjistitelná 

velká psychická nadstavba 

trvalá progrese 

snášena špatně 

 



Příznaky akutní a chronické bolesti 

Akutní bolest - příznak 

pocení 

tachykardie 

tachypnoe 

vazokonstrikce 

mydriáza 

střevní paralýza 

retence moči 

katabolismus 

hyperglykemie 

Chronická bolest - onemocnění 

poruchy spánku 

deprese 

poruchy libida 

nechutenství 

zácpa 

zhoršená kvalita života 

sociální izolace 

změny osobnosti 

ztráta zaměstnání 

nebezpečí suicidia 



 Berry PH et al. Pain: Current Understanding of Assessment, Management and Treatments. National Pharmaceutical Council, Inc 2001: 14, 21 

Význam léčby akutní bolesti 

 



Měření bolesti 



Bolest – 5. vitální známka: 

 Implementovat bolest jako 5 vitální známku 

  

 Zlepšení léčby pacienta 



Původní 4 vitální známky 

• 4 vitální známky, které byly rutinně 

monitorovány: 

– Teplota  

– Puls  

– Dýchání 

– Krevní tlak 



STAČÍ 4 VITÁLNÍ ZNÁMKY? 

Doufám, že vědí, jak 

strašně to bolí 

Je klidný a spokojený.  

Tlak, puls a dech jsou v normě 

Nemá horečku 

4 VITÁLNÍ ZNÁMKY – NEDOSTATEK 

KOMUNIKCE 



Deaths from prescription opioids—drugs like 

oxycodone, hydrocodone, and methadone—have more 

than quadrupled since 1999 

Drug overdoses are now responsible for more deaths 

than car accidents, and this trend shows no signs of 

stopping. 

What is Going on? | The 

Prescription Statistics 



Základní předpoklad léčby 

• Změřit intenzitu bolesti před terapií 

• Výběr postupu 

• Změřit intenzitu bolesti po terapii 

• Zkontrolovat nežádoucí účinky léčby 

– i.v. 5 – 10 min 

– s.c., i.m. 20 – 35 min. 

– p.o.  45 – 60 min. 

 



Možnosti hodnocení akutní bolesti 

• Verbální deskripce (3-5 slov) 

• Numerická škála 

• Visuální analogová škála 

– Horizontální 

– Vertikální 

– Teploměr  

• Obrázkové škály, systémy podobné hře 

hodina TK puls dechy bolest (0-10) 

     

     

     

     

 



skupina (vyplní lékař)…………………………………trvání operace………….. 

Prosíme Vás o vyplnění následujícího dotazníku 

 

Jméno………………………………věk……….kg……..cm............... 

Do následující tabulky uveďte, prosím, výskyt bolesti od 0 do 10 v hodinách od návratu 

na pokoj po skončení operace . Horní údaj v tabulce udává hodinu, kdy zapisujete, dolní 

intenzitu bolesti. Není třeba vyplňovat každou hodinu, jen podstatné změny. Pokud 

dostanete další injekci proti bolesti, vyznačte, prosím, šipkou hodinu, kdy byla podána. 

0 bez bolesti, 2-mírná bolest, 4-snesitelná bolest, 6-silná bolest, 8-krutá bolest,  

10-nesnesitelná bolest (viz obrázek).  

 

 
0     1           2           3            4           5           6            7            8           9          10 

 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 

bol

est 

                       

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 

                        

výskyt bolesti v hodinách po operaci 

Zaškrtněte, prosím, křížkem  při pozitivní odpovědi (možno i několik najednou) 

nevolnost  jedenkrát  víckrát  

zvracení jedenkrát   víckrát  

ospalost                         nepříjemné sny            

únava                             závratě                       

bolest jen v podpaží       sucho v ústech           

bolest i v klidu            potíže s močením       

bolest jen při pohybu  nedostatečný účinek  

léků proti bolesti   

jiné (prosím vypište)………………………………………………. 

s léčbou bolesti jsem byl(a) spokojen(a)   nevím     nespokojen(a)  

se  způsobem anestezie jsem byl(a) spokojen(a)   nevím  nespokojen(a)  

pracovala jste na směny nebo jste byla zvyklá chodit pozdě spát ano  ne  

poznámky, vzkazy………………………………………………………… 

 

děkujeme za vyplnění  
MUDr. T. Vedral, klinika chirurgie  

doc. MUDr. J. Málek, CSc., klinika anesteziologie a resuscitace 



Metody analgezie u akutní bolesti 

• Psychologické metody 

• Fyzikální metody (chlazení, polohování, TENS, RHB) 

• Farmakologické metody 

– Systémová analgesie 

  - Neopioidní analgetika 

  - Opioidy 

  - NMDA antagonisté 

– Lokoregionální analgezie 



Fyziologie 

• 4 body: 

– Periferie 

– Mícha 

– Mozek 

– Modulace 

 





Psychoterapie 

• vliv prostředí (+) 

• informovanost pacienta (+)  

• odstranění úzkosti (+) 

• Audioterapie (+), aromaterapie atd. 

• Hypnóza (+) 

– monoterapie 

– hypnotické techniky 



Placebo vs. Nocebo (Cochrane, 2015) 

• Účinky placeba jsou sice malé, ale vždy pozitivní 

(Level I). 

• Účinky noceba jsou mírné až značné a vysoce 

variabilní (Level I). 

• Placebové i nocebové jevy významně ovlivňují 

účinky analgetik (Level II) a projevují se, i když 

žádné placebo není součástí léčby (N). 

• Etické využití placeba a minimalizace noceba zlepší 

odpověď na klinické intervence (N). 



Date of download:  9/20/2016 
Copyright © 2015 by the American Osteopathic Association. 

All rights reserved. 

From: Nonpharmacologic Management of Pain 

J Am Osteopath Assoc. 2004;104(11_suppl):6S-12S.  

 Nonpharmacologic modalities for the management of pain.  

 

Figure Legend: 



Fyzikální postupy 
• Imobilizace (-) 

• Využití chladu (±), kryoterapie (+) 

• Využití tepla (+) 

• TENS a ostatní stimulační techniky (±) 

• Reflexoterapie (-) 

• Masáže, dotyková terapie (+) 

• Akupunktura a elektropunktura (-) 

• RHB jako prevence chronické bolesti (CRPS) 

 

 



Akupunktura 

• Není lepší než placebo, ale má více NÚ Ernst E et al., 2011, 

Hall H, 2011, Ingraham P, 2016 (https://www.painscience.com/articles/acupuncture-for-pain.php)  

https://www.painscience.com/articles/acupuncture-for-pain.php
https://www.painscience.com/articles/acupuncture-for-pain.php
https://www.painscience.com/articles/acupuncture-for-pain.php
https://www.painscience.com/articles/acupuncture-for-pain.php
https://www.painscience.com/articles/acupuncture-for-pain.php


Farmakologické metody 

Systémová analgezie 



Strategie terapie 

• Začít analgetiky  

 

• Začít vysokými dávkami, ty snižovat 

 

• Dávkovat podle intenzity bolesti a NÚ, ne 

podle minimálního intervalu 

 

• Adjuvantní léčba zpočátku menší význam 



Analgetika 1 

• Neopioidní analgetika 
• Paracetamol  

• Metamizol (Algifen, Novalgin) 

• NSAID 
– Neselektivní COX  inhibitory: 

• Diklofenak 

• Ibuprofen  

– Preferenční COX2 inhibitory: 
• Nimesulid (Aulin, Coxtral) 

• Meloxikam (Movalis, Recoxa) 

– Selektivní COX2 inhibitory 
• Celekoxib (Celebrex)  



NSAID a hojení ran  

• NSAID nemá žádný vliv na hojení kostí a asi 

ani měkkých tkání Fudin J, 2015 

• NSAID zvyšují incidenci dehiscence střevní 

anastomózy u akutních kolorektálních operací, 

u plánovaných výkonů efekt sporný Hakkarainen TW, 2015 

• V experimentu na zvířeti potlačují růst 

fibroblastů a densitu makrofágů Drakopoulou S et al., 2016 



Analgetika 2 - opioidy 

• Opioidy slabé 

– Tramadol 

– Kodein 

– Dihydrokodein  

• Smíšení agonisté antagonisté  

– Nalbufin 

– Pentazocin 

– (Buprenorfin) 

  



Analgetika 2 - silné opioidy 

• Čistí  agonisté 

 morfin 

 piritramid 

 (petidin) 

   fentanylová řada 



Možnosti kombinace 

• Vhodné kombinace 
– Paracetamol nebo metamizol + NSAID 

– Paracetamol + slabý opioid (+ NSAID)  

– Paracetamol + silný opioid (+ NSAID) 

– NSAID + opioid (slabý nebo silný) 

– Metamizol + opioid (viscerální bolest) 

– Ketamin + opioid (indikuje výhradně anesteziolog) 

– LA + opioid (při RA, indikuje výhradně anesteziolog) 

• Nevhodné kombinace 
– NSAID mezi sebou bez ohledu na formu (potencují se jen NÚ) 

– Slabý a silný opioid 

– Opioidy současně různými formami podání VÝJIMKA – NÁPLASŤOVÁ 

FORMA OPIOIDŮ + AKUTNÍ POOP. BOLEST 



Účinky opioidů 

• Různá afinita k různým receptorům a jejím 

subtypům 

• Poměr aktivace a inhibice jednotlivých 

receptorů 

• Ovlivněno geneticky (bolest je ovlivněna 

500 geny, gen pro μ receptor má 100 variací 

- Ross, 2005) 



Comparison of Peak Effect Times 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minutes since bolus injection 

Hydromorfon  

Morfin  

Fentanyl  

Alfentanil 

Remifentanil  



Remifentanil – terapeutická šíře 33 tis. 

  Vrchol účinku za 1 min. 

  Biologický poločas 8 – 20 min. 

  Contex senzitive half time pouhé 3 min. nezávisle na délce infuze! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agonismus na NMDA receptoru 



Piritramid 

• Tříkompartmentový model 

• Eliminační poločas po dávce 0,2 mg/kg byl 8 hod. 

Kietzmann D et al., 1996 , resp. 10,4 h Bouillon T et al., 1996 

• Infuze 5 (4,8 – 10) mg/hod., trvání 70 hodin, 

contex senzitive half time 285 minut, vs. 

teoretických 420 minut Bouillon T et al., 2004 

• Další opioidy: morfin 3,3 h., alfentanil 76 min., 

fentanyl 210 – 280 min., sufentanil 34 min. 
 



„Hot topics“ 
• Hyperalgezie způsobená opioidy 

• Chronická pooperační bolest 

• Procedure specific analgesia 

• Odklon od opioidů 

• Příklon k dlouhodobě působícím preparátům 

• Příklon ke kombinovaným metodám analgezie 

• Odklon od centrálních blokád 

• Nové léky, nové kombinace 

• Již ne APS ale perioperační medicína 



HYPERALGEZIE 

indukovaná opioidy 



Analgezie X hyperalgezie - 

opačné procesy 

Pain 

tolerance 

Opioid-induced 

analgesia 

Opioid-induced hyperalgesia 



Hyperalgezie 
• Prokázána na zvířatech a v některých případech i 

u lidí 

• Změna citlivosti receptorů pro vnímání bolesti na 
různé podněty 

• Vyvolána všemi způsoby podání (i.t., i.v., i.m., 
s.c.) 

• Prokázána v různé míře pro většinu opioidů 

• Vede k senzitizaci, přispívá k nociceptivní paměti 
a k riziku vzniku chronické bolesti 



Human Opioid Tolerance after 1 Month 

Morphine Therapy 
(Direct Studies, Chronic) 

Chu et al., 2006 

0 1 2 3 4 5

-5

0

5

10

15

20
Initial

1 month

Remifentanil, ng/ml

In
c
re

a
s
e
 i

n
 P

a
in

T
h

re
s
h

o
ld

, 
s
e
c

0 1 2 3 4 5

-5

0

5

10

15

20

25

30

Remifentanil, ng/ml
In

c
re

a
s
e
 i

n
 P

a
in

T
o

le
ra

n
c
e
, 

s
e
c



Opioid-Related Hyperalgesia 
Koppert et al. 2003 

Koppert et al. 2003 

Remi (30min) Remi (30min) 

Model: Electrical Pain/Hyperalgesia 



Možnosti prevence a terapie  
• Multimodální analgetické postupy snižují spotřebu 

opioidů a mohou snižovat i riziko. 

• Použití opioidů se speciálním profilem (metadon 
Vorobeychik, Y et al., 2008, buprenorfin Koppert, W et al., 2005) 

• Antagonisté NMDA receptoru (ketamin, 
dextrometorfan, memantin Suzuki, 2009) 

• Koxiby a paracetamol 

• Alfa2 sympatomimetika – klonidin (De Kock, MF et al, 1992 a 1993, 

Gowing LR et al., 2002, Bie B et al., 2003) 

• Přidání malého množství antidota k opioidu 

• Rotace opioidů 

 



Účinek ketaminu na remifentanilem 

navozenou alodynii 
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Opioidy a imunita Haroutounian S., Pain reports 2018  

• Operace vyvolává masivní inflamatorní a stresovou 

odpověď, která vede k imunosupresi 

• Chronicky podávané opioidy vedou  

– k poruše androgenů a demineralizaci kostí 

– inhibici imunitní odpovědi a zvýšení hladiny kortizolu 

po operaci 

– klinický význam u krátkodobého podávání není znám 

• Multimodální analgezie snižuje bolest i spotřebu 

opioidů, ale její vliv na imunitu (infekce, 

metastázy) dává kontroverzní výsledky  



Riziko přechodu akutní bolesti do 

chronicity 



Akutní                     chronická 

Crombie IK, Davies HTO, Macrae WA. Cut and thrust: antecedent surgery and 
trauma among patients attending a chronic pain clinic. Pain 1998; 76: 167–71 



Model: chronická pooperační bolest 

• Dobře definovaný 
soubor 

• Dobrovolné podrobení 
se bolestivé stimulaci 

• CHPB > 30 % 



Definice CHPB 

• Bolest následkem operace 

• Trvání déle, než očekávaná doba hojení (3 – 6 
měsíců) 

• Nutno vyloučit 

– Komplikace 

– Jinou příčinu  

– Pokračování předoperační bolesti 

 



Co známe                        co neznáme 

• Výskyt 

• Rizikové faktory 

• Patofyziologie 

• Terapie 

• Příčiny 

• Možnosti prevence 



Výskyt (Macrae WA, 2001, Visser EJ, 2006, Searle RD et al., 2010) 

Amputace 30-85 Spongioplastika 30 

Thorakotomie 5-67 TEP kyčle 28 

Mastektomie 20-57 Stripping varixů 27 

Tříselná kýla 0-63 Hysterektomie 25 

Sternotomie 28-56 Kraniotomie 6-23 

Cholecystektomie 3-56 Amp.rekta 12-18 

TEP kolena 19-43 Císařský řez 8-12 

Augm.prsů 13-38 Stomatochirurgie 5-13 

Gyn.laparotomie 32 Vasektomie 0-37 

Prostatektomie 35 Bolestivá ejakulace 

po op.kýly 

1 



Rizikové faktory 

• Intenzivní pooperační bolest 

• Dlouhodobá bolest před operací 

• Mladší věk 

• Vyšší BMI? 

• Některé typy operací 



Mechanismus vzniku CHPOB 

• Periferní senzitizace 
– Snížení prahu bolesti 

– Hyperalgezie 

– Alodynie  

• Centrální senzitizace 
– Rozšíření receptivního pole  

– „wake up“ spinálních recptorů 

– Potlačení aktivity descendentních antinociceptivních drah 

– Vznik bolestivého chování   



Typy CHPOB 

• Neuropatická bolest 

– Ostrá 

– Bodavá 

– Vystřelující 

– Pulzující 

 

 

 

• Zánětlivá bolest 

– Tupá 

– Pálivá 

– Tlaková 

– Kousavá 

 

Smíšený typ bolesti 



Neuropathic vs. Non-neuropathic prevalance in various CPOP 
Haroutiunian S et al., 2013 

Neuroptická vs. Nociceptivní CHPOB 



Možné příčiny 

• Poranění nervu 

• Před- a pooperační bolest 

• Genetické faktory 

• Poruchy descendentních antinociceptivních 
drah 

• Psychosociální faktory 

– Úzkost 

– Deprese 

– Katastrofizace 

 



Poranění nervu 

• Chronická bolest a poruchy čití nesouvisejí s 
poraněním nervu během torakotomie Maguire et 

al., 2006 

• Postmastektomická bolest vznikne i bez 
poranění interkostobrachiálního nervu, resp. 
na něm nezávisí Stevens et al. 1995, Abdullah et al. 1998, 

Carpenter et al. 1999 

• Celkem 81 % pacientek po revizi axily mělo 
hypestezii, ale jen 32 % bolest Polinsky et al 1994  

• Vznik nesouvisí s přerušením nervu 



Demografické a psychosociální faktory 

• Věk (CHPOB vs. PHN) 

• Ostatní faktory (sociální status, partnerský 
vztah) nedávají jasné výsledky 

• Úzkost, deprese, neurotické potíže 

• Katastrofizace 

 



Předoperační bolest 

• Bolest před amputací a chronické užívání 
opioidů před thorakotomií zvyšuje riziko CHPOB 
Macrae 2008 

• Bolest při artróze kyčelního kloubu nemá vliv na 
CHPOB po TEP Nikolajsen at al. 2006 

• Pacienti, kteří byli před operací kýly bez bolesti, 
měli CHPOB, u 5 % krutou Page et al. 2002 



Akutní pooperační bolest 

• Pozitivní predikční faktor všech studií 

• Nekonzistentní výsledky 

– Typ anestezie RA vs. GA  

– Adjuvantní látky 

– Preemptivní analgezie 

• Trvání operace a zkušenost operatéra 

 



Genetické faktory 

• Po KCH se vyskytla významně často CHPOB jak v 
místě odběru, tak i na hrudníku Bruce et al. 2003 

• Genetická manipulace myší dokáže potlačit vznik 
neuropatické bolesti po poranění nervu Devor 1990, 

Selzer et al. 2001 

• Chronická bolest temporomandibulárního 
skloubení je závislá na genetickém polymorfismu 
COMT Diatchenko et al. 2005 

• Chronická pooperační bolest se často vyskytuje s 
jinými bolestivými stavy (fibromylagie, migrény, 
VAS apod.)  Macrae 2008 



Genetické faktory 2 

• Změny descendentních antinociceptivních 
drah 

• Funkční genetický polymorfismus COMT – 
zvýšená aktivita je rizikový faktor  Zubieta et al. 2003 

• Celá řada genetických variací (GCH1, OPRM1, 
KCNS1, P2RX7, polymorfismus COMT, MOR…) 
Katerina Zorina-Lichtenwalter K et al., Neuroscience 2016 



Identifikace rizikových pacientů 

• Psychotesty (katastrofizace) 

• Dotaz na další chronické bolestivé stavy  

• Reakce na experimentální bolest 

– Tolerance experimentálně vyvolané bolesti 
(termicky, nebo chladem) 

– Změna nocicepce po opakovaném podnětu 

– DNIC (potlačení nocicepce jiným podnětem Yarnitsky 

et al., 2008) 

 



Předpověditelnost CHPOP 

• Předoperační testy mají úspěšnost 4 – 54 % 
Werner MU et al, 2010 



Prevence 



Šetrná operativa? 

• Neurofyziologická měření ukazují, že poranění 
nervů při torakotomii jsou častá jak u pacientů s 
CHPOP, tak i bez bolesti. Wildgaard K et al., 2012 

• Není spojitost mezi poraněním intercosto-
brachiálního nervu a postmastektomickou bolestí 
Stevens et al. 1995, Abdullah et al. 1998, Carpenter et al. 1999 

• 81 % pacientů po exenteraci axily mělo hypestezii, 
ale jen 32 % mělo chronickou bolest Polinsky et al 1994  

• Není spojitost mezi časnou hypestezií a chronickou 
bolestí po odběru kostní dřeně Martinez V et al., 2012  

 



Možné cíle farmakologické prevence 

• Kalciové kanály: gabapentin, pregabalin 

• Na kanály: lidokain, mexiletin 

• NMDA antagonisté: ketamin 

• Periferní senzitizace: NSAID, kortikosteroidy 

• Mikroglie: minocycline 

• Nociceptivní a antinociceptivní dráhy: 

– Antidepresiva: venlafaxin, duloxetin 

– Místní anestetika (+- adjuvantní léky) 
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Study Intervention N Operation Anaesthetic Outcome 

Fassoulaki Gabapentin  400 mg or 75 Modified radical General No effect  on pain or analgesic 
et al. mexiletine 200 mg pre-op’   mastectomy or   use at 3 months for either 

  then postop’  tds for 10 days   lumpectomy with   intervention, but more burning 

      axillary dissection   pain in control  group 

Nikolajsen 

et al. [2] 

Gabapentin  titrated to 
2400 mg.day-1  postop’ 30 d 

46 Lower limb 

amputation 

Epidural ± CA, spinal No effect  on stump or phantom 

pain at 3 and 6 months 
Brogly et al. Gabapentin  1200 mg pre-op’ 50 Total or partial General + superf. Less neuropathic pain at 
[29]     thyroidectomy Cervical plexus bl.l 6 months 

Sen et al. [30] Gabapentin  1200 mg pre-op’  or 60 Abdominal General Less incisional pain at 1, 3 and 

  intravenous  ketamine   hysterectomy   6 months compared with Ketamin a 
kontrola 

Sen et al. [31] Gabapentin  1200 mg pre-op’ 60 Inguinal he Spinal Less pain at 1, 3 and 6 months 
Amr et al. Gabapentin  300 mg or 150 Partial or radical General Venlafaxine  reduced pain at 
[32] venlafaxine  37.5 mg pre-op’   mastectomy with   6 months but more burning 

  then postop’  for 10 days   axillary dissection   pain in control  group 

Moore  et al. Gabapentin  600 mg pre-op’ 46 Caesarean section Spinal No difference in pain in 3 month 
Ucak et al. Gabapentin  1200 mg pre-op’ 40 Coronary artery General No difference in pain at 3 month 
[34] then postop’  for 2 days   bypass grafting   

Kinney et al. Gabapentin  600 mg pre-op’ 120 Thoracotomy Epidural + GA No difference in pain at 
[35]       general 3 months 

Kim et al. Pregabalin 150 mg pre-op’  then 99 Endoscopic General No difference in pain at 
[36] 12 h later   thyroidectomy   3 months 

Burke et al. Pregabalin 300 mg pre-op’  then 40 Lumbar discectomy General Less pain at 3 months 
[37] 150 mg postop’  at 12 h and 24h         

Buvanendran Pregabalin 300 mg pre-op’  then 240 Total knee Combined Decreased neuropathic pain at 3 
et al. [38] postop’  50-150 mg bd for 14 d   arthroplasty Spinal/epid and 6 months 

Pesonen Pregabalin 150 mg pre-op’  then 
postop’  75 mg bd for 5 days 

70 CABG n. op. 
chlopně 

General Less pain on movement  at 

Fassoulaki Pregabalin 150 mg pre-op’  then 80 Abdominal General No effect  on incidence of pain at 3 m 
et al. [40] postop’  for 5 days   hysterectomy or   3 months 

      myomectomy     
Giansello Pregabalin 300 mg pre-op’  then 60 Laminektomie s fúzí General No difference in pain at 
et al. [41] postop’  150 mg bd for 2 days     3 months and 1 year 

Gabapentoidy a CHPOP D. Reddi, 2016 



Antidepresiva 

Breast surgery Venlafaxine for 10 d. Reduced pain on movement 
at 6 months  after surgery 

Amr et al., 2010 

Total knee 
arthroplasty 

Duloxetine 2 h. 
before surg .+ 1 day 
post surgery 

NS tendency towards  pain 
reduction at 6 months after 
surgery 
 

Ho et al., 2010 



NSAID 

Ibuprofen Mastectomy 400 mg preop + 
4x postop. 

NS at 6 months Lakdja et al., 
1997 

Ibuprofen Total hip 
arthroplasty 

1200 mg/day, 2 
weeks 

NS at 6, 12 
months 

Fransen et al., 
2006 

Parecoxib Breast 
augmentation 

40 mg single 
dose 

NS at 1 y Romundstad et 
al., 2006 



Lidokain/Mexiletin 

Mexiletine Mastectomy 200 mg 6 d. NS at 3months 
Less hypoaesthesia 

Fassoulaki  et al., 
2001 

Mexiletine Mastectomy 200 mg, 10 d. NS at  3 months 
Less burning sens 

Fassoulaki  et al., 
2002 

Lidocaine Mastectomy Bolus + infusion  
1 h. 

Less sponetanous 
and evoked pain 
and pyperalgesia 
at 3 m. 

Grigoras  et al., 
2012 



Ostatní 

Minocycline Lumbar 
discectomy 

100 mg BID,  
8 days 

NS at 3 m. Martinez et al., 
2013 

Methyl-
predinisolone 

Breast 
augmentation 

125 mg 1x NS at 6 w. and 
1 y. Decreased 
hyperesthesia 

Romundstad et 
al., 2006 



Andreae MH et  Andreae DA , 2012 and 2013 

Favours regional Conventional pain control OR OR 

Study or subgroup Events Total Events Total  Weight IV, Random, 95% Cl IV, Random, 95% Cl 

1.1.1 Thoracotomy (epidural analgesia) 

Ju 2008 26 48 31 43 43.4% 0.46 [0.19, 1.10] 

Lu 2008 9 62 12 28 31.4% 0.23 [0.08, 0.63] 

Senturk 2002 25 46 18 23 25.2% 0.33 [0.10, 1.04] 

Subtotal (95% Cl)  156  94 100.0% 0.34 [0.19, 0.60] 

Total events 60  61    
Heterogeneity: t2=0.00; c2=1.04, df=2 (P=0.59); I2=0% 

Test for overall effect: Z=3.69 (P=0.0002) 
 

1.1.2 Breast cancer surgery (paravertebral block) 

Ibarra 2011 5 15 7 14    39.3% 0.50 [0.11, 2.24] 

Kairaluoma 2006 5 30 12 30    60.7% 0.30 [0.09, 1.00] 

Subtotal (95% Cl)  45  44  100.0% 0.37 [0.14, 0.94] 

Total events 10  19   
Heterogeneity: t2=0.00; c2=0.27, df=1 (P=0.60); I2=0% 

Test for overall effect: Z=2.09 (P=0.04) 

 
0.1  0.2    0.5   1     2 5    10 

Favours experimental Favours control 

Breast surgery Infiltration w. 
ropivacaine 

No effect on 2, 6, 12 months 
after surgery 

Albi-Feldzer et 
al., 2013 

Sternotomy Cont. epid. analg .w. 
bupivacaine + 
sufentanil for 2 d. 

No effect on 6 months after 
surgery 
 

Málek J et al., 
2007 



Sekundární prevence? 

• Samotné opioidy jsou pravděpodobně 
nedostatečné Stubhaug A, 2005 

• Pooperačně epidurální analgezie? Sentürk M et al., 2002 

• Existuje terapeutické okno po operaci a pokud 
ano, jak je dlouhé? 1 vs. 4 dny (Neuropathic pain as a 

process: reversal of chronification in an animal model.  Dableh LJ et al., 2011) 

• Multimodální analgezie? 

 



Preemptivní vs. Preventivní 
analgezie 



Premptivni vs. 

Preventivní 

analgezie 

Časový faktor: Podání 

před stimulací je 

účinnější, než po ní 

Zabránit neuroplastickým 

změnám od poranění po 

zhojení 

Snížení intenzity a trvání 

ak. bolesti 

Potlačení chronické b. 



Preventivní analgezie Vadivelu N et al. 2014, Reddi 2016 

• Bolest není dána jen vlastní operací, ale i 

pooperačními faktory (zánět, 

neuromodulace periferní i centrální, 

ektopická neuronální aktivita) 

• Preventivní analgezie – všechny manévry 

vedoucí ke snížení bolesti od incize až po 

zahojení 

• Multimodální přístup (ketamin, lidokain, 

LA, NSAID) 



Je něco nového v léčbě akutní 

bolesti? 



Nová farmaka? 



Tapentadol  
(Nucinta - Janssen Pharmaceuticals, Palexia – Grünenthal) 

• Kombinace účinku na μ receptorech a blokády re-

uptake NA 

• 2009 dostupný v USA 

• 12. 1. 2011 registrace v Evropě (Palexia, Yantil) 

• SR a IR forma 

• dávkování 50, 75 a 100 mg 

• USA fáze 2 – orální roztok pro děti 

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02221674 

 

https://clinicaltrials.gov/show/NCT02221674


Tapentadol 
• Nedoporučuje se  

– Peripartálně 

– U dětí 

– U těžkých onemocnění jater a ledvin 

– Při léčbě IMAO 

– (Při léčbě SSRI, SNRI) 

• Klinické studie – srovnávací látka oxykodon 

– Operace haluxů (vs. placebo Lee Y et al., 2014) 

– Hysterektomie 

– AS ramene Vorsanger GJ et al., 2013 

• Akutní bolest - The evidence base for the treatment of acute pain is 
limited to comparisons between tapentadol and oxycodone or 
placebo; other than a single-dose phase II trial, there are no 
published studies comparing tapentadol with other drugs that might 
be more relevant in clinical practice, and with which clinicians will 
be more familiar (e.g. codeine, morphine). Drug and Therapeutics Bulletin, 2012 

 



Oliceridin (T130)® Trevena  
• Oliceridine—a novel mu-receptor G protein 

pathway selective modulator 

• I.v. podání (p.o. ekvivalent T734 je ve fázi 1) 

• Fáze 2 (halux valgus, abdominoplastika) 

• Účinnější analgezie, méně NÚ, než morfin 



Intravenózní ibuprofen (USA, 2006) 

• Caldolor, Cumberland Pharmaceuticals Inc. 

•  Neoprofen Lundbeck Inc 
• [400 mg ]  [100  ml]  [30 minutes]  

[600 mg ]  [150  ml]  [30 minutes]  

[800 mg ]  [250  ml]  [30 - 45 minutes]  

 

Caldolor must be diluted prior to intravenous infusion. Dilute to a final 

concentration of 4 mg/mL or less. Appropriate diluents include 0.9% Sodium 

Chloride Injection USP (normal saline), 5% Dextrose Injection USP (D5W), or 

Lactated Ringers Solution. 

800 mg dose: Dilute 8 mL of Caldolor in no less than 200 mL of diluent. 

400 mg dose: Dilute 4 mL of Caldolor in no less than 100 mL of diluent. 

 

  



MoxDuo (IR, SR) Paladin Labs Inc. + QRxPharma Ltd  

• Kombinace morfin + oxykodon 3 : 2 

• Menší výskyt NÚ než morfin a oxykodon v 

ekvipotentních dávkách 

• MoxDuo 12 mg/8 mg, MoxDuo 6 mg/4 mg, 

morphine 12 mg, oxycodone 8 mg, morphine 6 

mg, or oxycodone 4 mg (all administered q6h), o 

50 % méně NÚ (nausea, zvracení) Richards P et al., 2011 

• MoxDuo 12 mg/8 mg měl o 50 % méně epizod 

desaturace, než morfin 24 mg nebo oxykodon 16 

mg Richards P et al., 2012 

• 2015 FDA neschválila pro neprokázaný přínos 

 



Systémové adjuvantní látky 

• Gabapentinoidy 

• Glukokortikoidy 

• Lidokain 

• Ketamin 

 

 



Gabapentin předoperačně 

• Dávkování  

– 100 - 1200 mg single-dose (n = 96) 

– 900 - 2400 mg/den v opakovaných dávkách (n = 36).  

• Zahájení terapie 30 min - 48 h před operací 



Gabapentin for post-operative pain management 

– a systematic review with meta-analyses and 

trial sequential analyses. Fabritius ML et al., Acta Anaesth Scand July 2016 

• Celkem 132 studií s 9498 pacienty 

• Kvalitní studie (low bias) – 13 (1139 pacientů) 

– Při samotné kombinaci gabapentin/morfin snížení 

spotřeby Mo o 3,1 mg/24  hod. 

– Kombinace s jinými neopioidními analgetiky snížení 

spotřeby Mo 1,2 mg/24  hod.  

– Pravděpodobnost NÚ (parestezie, retence moči)    OR 

1,6 

– Není rozdíl v PONV, sedaci, závratích 



Závěr: 

• Perioperační podávání gabapentinu nelze 

doporučit 

– Zanedbatelný efekt 

– Nezanedbatelné riziko NÚ 



Efficacy of pregabalin in acute postoperative 

pain: a meta-analysis J. Zhang et al., 2011 

 

• Pregabalin nesnižuje intenzitu bolesti 

• Pregabalin snižuje celkovou spotřebu 

opioidů 

• Pregabalin snižuje výskyt NÚ po morfinu 



Dexametason 

• Různé dávkování (8-16 mg) 

• Mírné snížení spotřeby analgetik a/nebo 

bolesti (Dahl JB, 2010) 

• Potlačení PONV 

• Žádný efekt na chronickou pooperační 

bolest 

• NÚ: bezpečnost vyšších dávek je sporná 



Další kortikoidy 

• Prednison 50 mg p.o. neúčinný po LACHE 

(Bisgaard T, 2008) 

• Methylprednisolon 30 mg/kg mírné snížení 

intenzity bolesti po laparo i otevřené 

operaci na tl. střevě (Vignaly A, 2009) 



Lidokain 

• Dávkování: úvodní dávka 1,0 mg.kg-1 

následovaná infuzí 0,02 mg.kg-1.min-1 po 

dobu 24 hodin od úvodu do operace.  

• Hlavní efekt u abdominální chirurgie 

– mírné snížení bolesti 

– zkrácení trvání pooperačního ileu 

– zkrácení pobytu na JIP 



Kapsaicin do rány 

• Dlouhodobé snížení počtu nocisenzorů 

• Účinek na TRPV1 a vaniloidní receptory 

• Adlea (ALRGX-4975) 1 mg 

– snížení pooperační bolesti po operaci kýly, 

halluxů a TEP kolene (Remadevi R, 2008, 

Aasvang EK et al, 2008;) 

• ortopedie capsaicin 15 mg (Anesiva 4975) 
Hartrick CT et al., 2011,  Viroj Wiwanitkit, 2012  



KETAMIN 

• V závislosti na dávce 

– 20 µg/kg/min – anestetické účinky 

• tj. dávky nad 1 mg/kg i.v. nebo 2 mg/kg i.m. 

– 5-10 µg/kg/min – analgetické účinky 

– 0,5-2 µg/kg/min – ovlivnění neuropatické 

bolesti, snížení spotřeby opioidů (bez vlastního 

analgetického účinku) 

• jediný klinicky dostupný blokátor NMDA 

receptorů 

 



ÚLOHA  NMDA RECEPTORŮ 

• centrální senzitizace 

• zhoršení akutní pooperační bolesti 

• vznik chronické pooperační bolesti 

• vznik tolerance na analgetické účinky 

opioidů 

 



Multimodal therapy in perioperative 

analgesia  Gritchenko K et al., 2014 

• Kombinace 6 látek (ketamin, klonidin, morfin, 

tramadol, paracetamol, NSAID) je stejně 

účinná jako neuroaxiální techniky, ale je méně 

hypotenze a komplikací 

• U resekcí kolon stejný efekt i.v. lidokain Sun Y et 

al., 2012, McCarthy GC et al., 2010 



Nejčastější způsoby a kombinace 
• Psychoterapie: vždy 

• Periferní analgetika: menší a málo bolestivé výkony 

• Kombinace látek z různých, nikoliv stejných skupin  

• Infiltrace rány: nemá omezení 

• PCA: střední až rozsáhlé operace 

• Blokády nervů a plexů: operace končetin, trupu 

• Kontinuální epidurální analgezie: náhrada kolenního kl., 

velké výkony na DK, rozsáhlé nitrobřišní a nitrohrudní 

operace 

• SAB morfin: operace DK, urologické operace, 

gynekologické operace, kolorektální chirurgie? 

• Systémový lidokain: kolorektální chirurgie 



Nové terapeutické systémy 



Od centra do periferie 

• Centrální blokády: invaze, NÚ včetně 

fatálních 

• Periferní svodné anestezie: obtížná 

lokalizace a fixace kontinuálních katetrů 

• Jednoduché provedení chirurgem, vysoká 

compliance operatérů 

 

 



Periferní katetry do rány 

• http://www.iflo.com/prod_annatom.php 

• http://www.iflo.com/prod_painbuster.php  

  

http://www.iflo.com/prod_annatom.php
http://www.iflo.com/prod_painbuster.php


Netradiční a off-label postupy 

Iontoforéza 

(Ionsys) 



Slizniční způsoby aplikace farmak 

 nazální 

 bukální 

 konjunktivální 









Transmukózní formy FNT 



Nazální PCA fentanyl  

Go Medical nasal PCA  
  

Portable. 

0.18mL spray. 

3, 4 or 2 minute filling time. 

Extremely simple to use. 

Promotes patient mobility. 

Reduces dependence on 

nursing staff. 

As effective as IV PCA 

Screw top model can be 

refilled by pharmacist  

Safe, low cost and easy to fill. 

Fluid, Drug and Delivery 

Specifications 

2 minute lock out max 6 mls 

per hour. 

3 min lock out max 4 mls per 

hour. 

4 min lock out max 3 mils per 

hour. 

 

All limited to + 15 % max 

specifications. 



Nové způsoby aplikace fentanylu inhalačně  

 fentanyl enkapsulovaný v lipozomech 

 fentanyl v prášku 

 nástup účinku za 5 – 18 min 

 délka účinku okolo 2 hodin 



Inhalační fentanyl Macleod DB - Anesth Analg 2012  



Inhalace heroinu 



ZalvisoTM hand-held sufentanil 

sublingual microtablet system 

with security tether and RFID 

thumb tag for single-patient 

identification 

Oral PCA Device (Avancen, 

Mount Pleasant, SC)  



Atomizéry 



Depofoam 

Liposomálníbupivakain

(Depubupivacaine, ExpareL) 



DepoDur 



Shrnutí 
• Vnímání bolesti 

– Bolest je subjektivní prožitek 

– Ve vnímání bolesti a spotřeby analgetik jsou výrazné indiv. rozdíly 

– „Věřte pacientovi jeho bolest“ 

• Význam vhodné volby analgetika: analgetika se liší  
– Účinností 

– Nežádoucími účinky 

– Možnostmi kombinace s dalšími analgetiky 

– Kontraindikacemi 

• Základní principy pooperační analgezie 
– Měřit intenzitu bolesti, reagovat na získané údaje 

– Včasné zahájení léčby (předoperačně, peroperačně, pooperačně)  

– Volba „šetrnějších“ analgetik 

– Individualizovat dle typů operačních výkonů a skupin pacientů 

– Využití multimodální analgezie 



Dahl et al., 2010 



Dahl et al., 2010 



http://www.csarim.cz/Public/csarim/doc/post
upy/Guid_CSARIM_defin080609.pdf  

http://www.csarim.cz/Public/csarim/doc/postupy/Guid_CSARIM_defin080609.pdf
http://www.csarim.cz/Public/csarim/doc/postupy/Guid_CSARIM_defin080609.pdf


Málo bolestivé výkony 
(artroskopie, endoskopické urologické výkony, malé gyn. výkony, 

 povrchní kožní op., malé výkony v ORL) 

► Peroperačně 

► Neopioidníanalgetika +event.krátkodoběúčinnéopioidyběhemCA 
► Paracetamol 1 g i.v. nebo metamizol 1-2,5 g v infuzi  

► InfiltracerányLA 

► Pooperačně 

► Neopioidníanalgetika 
► Metamizol 1-2,5 g v F1/1 100 ml i.v.  (max. 5 g denně) 

► Paracetamol 4x1 g i.v. 

► Conejdřívelékyp.o. 
► Paracetamol 4x1 g + diklofenak 2x75 mg (ibuprofen 3x800 mg) 

► Paracetamol 4x1 g + tramadol 50-100 mg   

► Paracetamol 4x1 g + diklofenak (ibuprofen) + tramadol  

► Při nedostatečné analgezii 

► Silnýopioid 
► Piritramid 15 mg s.c., morfin 5-10mgs.c.,případněpetidin50–100 mg s.c. 

Doporučené postupy, diagnostiky a terapie - Léčba akutní pooperační bolesti. ČSARIM 26.2.2008 



Středně bolestivé výkony  
(LACHE, videotorakoskopie,  tříselná kýla, hysterektomie, 

ablace prsu, operace strumy, operace plotének, kolektomie) 

►Peroperačně 

► OpioidyběhemCA+event.neopioidníanalgetika 

► Paracetamol 1 g i.v. nebo metamizol 1 - 2,5 g v infuzi  

► InfiltracerányLA 

►Pooperačně 

► Dvojkombinaceneopioidníchanalgetikaslabýchopioidů 

► Paracetamol 1 gi.v.nebop.r.4xdenně+tramadol50-100 mgi.v.,s.c.4xdenně 

► Metamizol 1-2 gi.v.3xdenně (max. 5 g/den) + tramadol 50-100 mgi.v.,s.c.4xdenně 

► Trojkombinaceneopioidníchanalgetikaslabýchopioidů 
► Parac. 1 g 4x + diklo. 75 mg i.m., i.v. 2x + tram. 50–100 mg i.v., s.c. 4x 

► Parac. 1 g 4x + parecoxib 40 mg i.v. 1-2x + tram. 50–100 mg i.v., s.c. 4x 

► Podlemožnostípostupněpřejítnap.o.formyanalgetik 

►Při nedostatečné analgezii 

► Nahradittramadolsilnýmopioidem(případnějakourozsáhlýchop.) 

► Např.morfin10mgs.c.6xdenně,piritramid7,5-15mgs.c.neboi.v.4xdenně 

Doporučené postupy, diagnostiky a terapie - Léčba akutní pooperační bolesti. ČSARIM 26.2.2008 



Velmi bolestivé výkony - RA 
(otevřená torakotomie, břišní výkony v epigastriu, totální 
náhrady kolenního kloubu, nefrektomie, operace skolióz) 

► Předoperačně 
► Zavedeníkatetruk příslušnýmnervovýmstrukturám (pokud lze) 

► Peroperačně 
► Kombinace CA s RA  

► Odzačátkuoperace 

► Předkoncemvýkonu(přirizikuhemodynamickénestabilityběhemop.)  

► Využitítechnikysnižšípooperačníbolestivostí 

► Pooperačně 
► Využítzavedenýkatetrkpooperačníanalgezii 

► Přidyskomfortulzekombinovats 

► Paracetamolem 4x1g i.v., p.o. 

► Parekoxibem2x40mgi.v.,případněcelekoxibem2x100mg 

► Při nedostatečné analgezii 
► Podáníbolusuanavýšenídávkydokatetru  

Doporučené postupy, diagnostiky a terapie - Léčba akutní pooperační bolesti. ČSARIM 26.2.2008 



Velmi bolestivé výkony - CA 

► Peroperačně 
► Doplňovanáanestezievyužívajícísilnéopioidy(pouze CA) 

► Předkoncemoperacelzepodat paracetamol 1 g i.v. nebo metamizol 1 g i.v. 

► PřipodáváníkrátkodoběúčinkujícíchopioidůběhemCA (remifentanil, alfentanil) 

podati.v.střednědlouhodobýopioid (fentanyl 50-100μg,sufentanil5-15μg), nebo 

dlouhodobýopioid(morfin, piritramid) 

► Využitítechnikysnižšípooperačníbolestivostí 

► Pooperačně 
► Silnéopioidyi.v.titračnějakobolus 

► Např.morfin5-10 mg, piritramid 7,5-15mgnebokontinuálněi.v.,např.sufentanil

od0,25μg/kg/h,piritramidod1mg/h 

► KombinovatopioidysNSAIDaneopioidnímianalgetiky 

► PCA  
► Morfin: bolus 0,5-2,5 mg, bezp. interval 5-10 min., fentanyl 50–100 g, 

bezpečnostníinterval3-10 min, sufentanil 25-50 g, bezp. interval 3-10 min 

► Při nedostatečné analgezii 
► Titračníbolusovépodánísilnéhoopioidui.v. 

► Případněpřidatksyst.opioidukontinuálněketamin1-2 mg/kg/den 

Doporučené postupy, diagnostiky a terapie - Léčba akutní pooperační bolesti. ČSARIM 26.2.2008 



Analgezie u dětí 

► Cíle analgezie u dětí 

► Eliminacepooperačníbolesti 

► Eliminaceperioperačníhostresu 

► Minimalizacenegativnípaměťovéstopy 

► Správné zvládnutí pooperační bolesti vyžaduje 

► Premedikaci 

► Pohovorsrodičiapřípadněidítětem 

► Obdobné léky jako u dospělých pacientů 

► Dávkovánípodletělesnéhmotnosti 

► Třebarespektovatněkteréodlišnosti 
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Analgezie u dětí 

► Odlišnosti 

► Ibuprofen - doporučenopoužívatod3měsícůvěku 

► Paracetamol – bezvěkovéhoomezení, dávkovánísevýrazněliší

podlevěku 

► Tramadol - zvyšujefrekvenciPONV 

► Ketamin - vanalg.dávcebezpsychomimetickýchúčinků 

► Opioidy  

► Možnopodávat,jenpokudjemožnořešitkomplikace,včetněUPV 

► Poceloudobupodávánínutnámonitoracevitálníchfunkcí 

► Podáváníopioidůvbolusechsenedoporučuje 

► Od petidinu a piritramidu se ustupuje 

► KantagonizaciNÚopioidůlzepodatnaloxontitrovanědo10μg/kgi.v. 

► Koxiby - nedostatek zkušenostízejménau malých dětí 
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Analgezie u geriatrických pacientů 

► Zvláštnosti skupiny  

► Častápolymorbiditaalékovápolypragmazie 

► Sníženáhydratace 

► Sníženívýkonnostiparenchymatozníchorgánů(játra,ledviny) 

► ZvýšenácitlivostnalátkyovlivňujícíCNS 

► Možné postupy 

► Lzeaplikovatpraktickyvšechnymetodypoop.analgezie 

► Nutnájeindividuálnítitracedávekpoužívanýchléčiv 

► Proaplikaciopioidůjeideálníi.v.titračnídávkování 

► Výhodnájemultimodálníanalgezie 

► Přednostmajítechnikyregionálníanalgezie 

► Nedoporučované a kontraindikované metody 

► Po65rokuvěkusevýznamnězvyšujetoxicitaNSAID 

► Z neop.analgetikprotomajípřednostparacetamol,resp. metamizol 

► Nenívhodnépoužítketamin(vyššírizikopsychotickýchúčinků) 
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