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Co je bolest?
• Bolest je "nepříjemná a emoční zkušenost spojená s aktuálním 

nebo potenciálním poškozením tkáně, nebo popsaná v termínech 
tohoto poškození”. (International Association for the Study of Pain
(IASP) 1997

• Bolest je nepříjemný senzorický a emocionální prožitek spojený se 
skutečným či se mu podobajícím poškozením tkání (IASP 2020). 
– Bolest je vždy subjektivní a je ovlivněna biologickými, psychologickými a 

sociálními faktory
– Bolest a nocicepce nejsou totéž: bolest nelze charakterizovat pouze na

základě aktivity senzorických neuronů (Při stejné stimulaci se spotřeba 
opioidů liší mezi pacienty až 10krát a u téhož pac. až 2krát)

– V průběhu života se koncepce vnímání bolesti u člověka mění
– Mělo by se respektovat subjektivní sdělení o bolesti
– Ačkoliv bolest má většinou adaptivní úlohu, může mít nežádoucí účinky na

kvalitu života.
– Slovní popis je jen jednou z možností vyjádření bolesti: neschopnost

komunikace nevylučuje možnost, že člověk či jiný tvor má bolest

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



Biopsychosociální model



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 20075.5



Rozdělení bolesti

• Akutní

• Chronická

• Akutní na chronické

• Bolest při nádorovém onemocnění

• Nociplastická bolest



Charakteristika bolesti

Akutní bolest

trvání <1 (3) měsíce)

ochranná funkce

lokalizovaná 

příčina zpravidla známá

prognóza většinou dobrá

postiženými tolerovaná

Chronická bolest

trvání > 3 měsíce

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



Možnosti hodnocení bolesti

• Verbální deskripce (3-5 slov)

• Numerická škála

• Visuální analogová škála

– Horizontální

– Vertikální

– Teploměr 

• Obrázkové škály, systémy podobné hře

• Dotazníky při léčbě chronické a onkologické bolesti

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).  
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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 



Chronická bolest



Indikace specializované léčby

• Chronický stav, kdy standardní metody nebyly 
úspěšné

• Předpoklad dlouhodobé léčby, bolest zcela 
ovládla pacientův život 

• Méně obvyklé algické stavy, diagnostika

• Agresivní včasná léčba zabrání vzniku 
chronické bolesti (herpes zoster, CRPS)

• Jsou nutné speciální techniky



Terapie – multidisciplinární problém 

• Psychoterapeutické metody, sociální podpora

• Fyzikální metody, RHB

• Farmakoterapie (analgetika, adjuvantní léčba)

• Invazivní metody

– Anesteziologické

– RTG

– Neurochirurgické



Invazivní metody

Neuromodulace

• Nervové blokády (dočasné, trvalé)
– Radiofrekvenční termolýza, pulzní 

radiofrekvence

– Bierova blokáda

– Periferní blokády

– Blokády plexů

– Neuroaxiální blokády
• epidurální

• subarachnoidální

• Stimulace: míšní, mozková



Bolest při maligním onemocnění

• způsobená nádorem

– trvalá bolest

– průlomová bolest

• nezpůsobená nádorem

• způsobená terapií



Základy terapie 1

• správné zhodnocení bolestivého stavu (podle intenzity, 
charakteru, časového průběhu), 

• využití farmakologických a nefarmakologických postupů v léčbě, 

• pravidelné sledování analgetického účinku, nežádoucích účinků a 
řešení těchto nežádoucích účinků, 

• zasazení léčby bolesti do komplexního plánu onkologické léčby s 
optimálním využitím postupů protinádorové léčby, 

• podpůrná komunikace a psychologická podpora, která zohledňuje 
v jaké fázi nemoci se pacient nachází a jak se na svou situaci 
adaptoval, 

• včasné odeslání nemocného na specializované pracoviště léčby 
bolesti v případě nedostatečné odpovědi na analgetickou léčbu.



Základy terapie 2

• perorální forma léků

• pravidelné podávání léků

• léčit nežádoucí účinky terapie

• počítat se vznikem tolerance

• multimodální léčba bolesti 

– > 90 % pacientů vystačí se standardní léčbou

– < 10 % vyžaduje speciální postupy

– <1 % vyžaduje NCH výkon



Nové trendy

• „Zrychlení“ vzestupu po žebříčku

• Průlomová bolest

• Hyperalgezie navozená opioidy

• Potlačení NÚ opioidů na GIT





Průlomová bolest

• krátkodobé epizody silné bolesti u pacientů, kteří se 
léčí pro chronickou bolest a ta je většinu dne dobře 
zmírněna zavedenou analgetickou medikací. 

• Průlomová bolest se vyskytuje u 40–60 % pacientů s 
chronickou nádorovou bolestí. 

• Základním požadavkem na vhodný lék k léčbě 
průlomové bolesti (tzv. „záchranný lék“) je rychlý 
nástup a krátké trvání účinku, dostatečný analgetický 
účinek a příznivý profil nežádoucích účinků.



Terapie

• rychle účinkující morfin

• transmukózní formy 
fentanylu

– Bukální

– SL

– Nazální 

• netradiční formy podání



Neuropatická bolest

• Tvoří 20 - 80 % chronické bolesti

• Dg – anamnéza, popis

• Terapie často obtížná

– Opioidy

– Gabapentinoidy

– TCAD

– Ketamin 



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



Analgezie X Hyperalgezie -
opačné procesy

Pain 

tolerance

Opioid-induced 

analgesia

Opioid-induced hyperalgesia

Řešení: rotace opioidů, vysazení opioidů, adjuvantní léky



Zácpa při léčbě opioidy

Kombinace naloxonu a oxykodonu (celá řada 
přípravků)



Zvracení při léčbě opioidy

• Náplasťové formy

– Fentanyl

– Buprenorfin 



Postup léčby bolesti u pacienta s 
chronickou bolestí na opioidech

• Základní léčbu nepřerušujeme

• Léky na chronickou bolest jsou nastaveny na 
tuto bolest, nestačí na novou akutní bolest

• Dá se předpokládat zvýšená spotřeba opioidů 
během léčby akutní bolesti

• CAVE abstinenční syndrom

• CAVE různý nástup tolerance 



Paliativní léčba

©Kateřina Venclová
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Paliativní léčba
• Paliativní péče je přístup, který usiluje o zlepšení kvality života

pacientů, kteří čelí problémům spojeným s život ohrožujícím
onemocněním. 

• Cílem je předcházet a mírnit utrpení těchto nemocných a jejich
rodin.

• Obecnou paliativní péči poskytuje lékař v rámci své odbornosti. 

• Specializovanou zajišťuje tým složený z paliatra, zdravotní sestry, 
sociálního pracovníka a dle možností také psychologa, 
psychoterapeuta a kaplana. Tato péče může být poskytována všem
bez ohledu na věk a stadium onemocnění.

• Paliativní péče může být zajištěna ambulantně, v nemocnici (formou
paliativního konsilia nebo na specializovaném oddělení) nebo v 
hospici (mobilní nebo kamenný hospic).



Spolupráce s paliatrem je možná a vhodná již od 
okamžiku stanovení diagnózy závažného onemocnění

(onkologického i neonkologického).

• Zmapování hodnot a preferencí pacienta

• Pomoc s formou a způsobem sdělování špatných zpráv

• Usnadnění chápání nemoci včetně pravděpodobného průběhu jak 
nemocným, tak i jeho blízkými

• Pomůcka při indikaci paliativní péče: „Byl bych překvapen, kdyby 
pacient zemřel v průběhu následujících 6 měsíců? “ Pokud odpověď 
zní „Ne“, pak je tento okamžik nejzazším bodem k zahájení paliace

• Stanovení přiměřenosti péče (včetně i limitace péče –neresuscitovat, 
neintubovat, nepodávat umělou výživu, nezahajovat dialýzu apod.) 
na základě rozhovoru s pacientem, na základě Dříve vysloveného 
přání (optimálně) anebo konsensem členů ošetřujícího týmu v 
nejlepším zájmu pacienta.



Akutní pooperační bolest, chronická 
pooperační bolest,

preemptivní analgezie 
a mnoho dalšího

©J. Málek

KAR 3. LF UK a FNKV Praha



ACUTE PAIN MANAGEMENT:
SCIENTIFIC EVIDENCE

Fifth Edition 2020

Australian and New Zealand College

of Anaesthetists and Faculty of Pain Medicine

https://www.anzca.edu.au/resources/college-
publications/acute-pain-

management/apmse5.pdf

https://www.anzca.edu.au/resources/college-publications/acute-pain-management/apmse5.pdf


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:



Single dose oral analgesics for acute 
postoperative pain in adults - an overview 

of Cochrane reviews (Review 2015)

Cochrane Library

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


Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice 
Guideline From the American Pain Society, the 

American Society of Regional Anesthesia and Pain 
Medicine, and the American Society of 

Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, 
Executive Committee, and Administrative Council

J Pain 2016

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpain.2015.12.008

https://doi.org/10.1016/j.jpain.2015.12.008


Postoperative pain management — 2018 consensus 
statement of the Section of Regional Anaesthesia and 
Pain Therapy of the Polish Society of Anaesthesiology
and Intensive Therapy, the Polish Society of Regional 
Anaesthesia and Pain Therapy, the Polish Association 
for the Study of Pain and the National Consultant in 

Anaesthesiology and Intensive Therapy

Hanna Misiołek, Renata Zajączkowska, Andrzej 
Daszkiewicz, Jarosław Woroń, Jan Dobrogowski, Jerzy 

Wordliczek, Radosław Owczuk

Anaesthesiol Intensive Ther 2018;50(3):173-199. 



Opioid-Prescribing Guidelines for 
Common Surgical Procedures: An 

Expert Panel Consensus

JACS 2018, Volume 227, Issue 4, Pages 411–418 







https://esraeurope.org/prospect/



Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

DOPORUČENÝ POSTUP

LÉČBA AKUTNÍ POOPERAČNÍ BOLESTI
Autoři: Ivo Křikava, Viktor Kubricht, Jan Lejčko, Jiří Málek, Pavel Ševčík, Petr Štourač 

Recenzenti: Martina Kosinová, Jiří Kozák

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP 

Doporučený postup byl schválen na jednání výboru ČSARIM dne 2. 3. 2022 

Společnost pro studium a léčbu bolesti (SSLB) ČLS JEP 

Doporučený postup byl schválen výborem SSLB dne 24.3.2022 

Česká chirurgická společnost (ČCHS) ČLS JEP 

Doporučený postup byl schválen výborem dne 11.4.2022

https://www.csarim.cz/getmedia/8802cabe-b620-4839-9365-518af89e4f4f/DP_CSARIM_pooperacni-bolest-18-4-final-

chir.pdf.aspx

https://www.csarim.cz/getmedia/8802cabe-b620-4839-9365-518af89e4f4f/DP_CSARIM_pooperacni-bolest-18-4-final-chir.pdf.aspx




Akutní bolest

• Pooperační bolest

• Bolest při traumatu

• Bolesti jako příznak řady onemocnění

• Porodní bolesti



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

Význam léčby akutní bolesti



Současné trendy v léčbě POB

• Preventivní analgezie

• Odklon od používání opioidů

• Multimodální analgezie

• Příklon k metodám RA (od centra do periferie)



Metody analgezie u akutní bolesti

• Psychologické metody

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

• Farmakologické metody
– Systémová analgesie

- Neopioidní analgetika

- Opioidy

- NMDA antagonisté

– Lokoregionální analgezie



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).



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
• Je částečně účinná na akutní pooperační bolest 

první pooperační den u některých typů operací

– konvenční akupunktura (KA) a el. stimulace aku. bodů 
(TEAS), nikoliv elektroakupunktura (EA) snižovala 
bolest 

• TEAS snižovala spotřebu opioidů, zatímco KA a EA nikoliv 
Ming-Shun Wu et al., 2016

• Účinek na akutní poop. Je statisticky signifikantní, 
ale malý (Usichenko et al, 2022)

• Single-shot účinek bývá krátkodobý (2-3h) (Lu et al,2015) 

• 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


Liu Y et al., 2022



Farmakologické metody



Základní principy

• Pravidelné měření intenzity bolesti včetně 
neuropatické složky

• Využívat metody RA 

• Využívat multimodální systémovou analgezii při 
dodržení KI nesteroidních antiflogistik

• Při silné bolesti začít silnými opioidy

• Využívat ketamin v subanalgetických dávkách

• Nejednoznačné 

– Systémový lidokain u abdominálních výkonů a KI EPI

– Nepoužívat gapentinoidy



Strategie terapie akutní bolesti

• Začít analgetiky dle intenzity bolesti 

• Začít vysokými dávkami, ty snižovat

• Adjuvantní léčba

• Smysluplné kombinace – jen mezi různými 
skupinami

• Pravidelná kontrola účinnosti i NÚ! 



Multimodální analgezie

• Tento přístup zahrnuje použití více jak jedné metody či 

postupu (k zajištění aditivního účinku, redukci 

nežádoucích účinků, případně obou těchto možností. Tyto 

modality mohou působit rozdílnými mechanismy účinku 

Výhody multimodální analgezie

– Časnější orální příjem

– Časnější dimise po operačním výkonu

– Větší účast pacienta na aktivitách nezbytných pro 

zotavení (např. fyzioterapie)

– Může také redukovat pooperační morbiditu, mortalitu 

a náklady

• Nevýhody – podle jednotlivých látek





Možnosti kombinace 2021

• Neopioidní analgetika (paracetamol, metamizol)

• Nesteroidní antiflogistika

• Opioidy

• NMDA agonisté

• Off-label použité látky
– Gabapentinoidy

– Systémový lidokain???

– Kortikosteroidy

– Alfa-2 sympatomimetika

– Kanabinoidy

• LA/RA



Analgetika 1

• Neopioidní analgetika
• Paracetamol 
• Metamizol (Algifen, Novalgin)

• NSAID
– Neselektivní COX  inhibitory:

• Diklofenak
• Ibuprofen 
• Nimesulid (Aulin, Coxtral)
• Meloxikam (Movalis, Recoxa)

– Selektivní COX2 inhibitory
• Celekoxib (Celebrex) 



Neopioidní analgetika

• Paracetamol – nejčastěji užívaný, u malé a střední 
bolesti NNT = 5 (Cochrane database, McNicol et 
al.  2016, Mitra et al., 2018, Liang et al., 2017)

• Metamizol (dipyron) – NNT = 2,4 CAVE alergická 
reakce



NSAID

• Snížení spotřeby opioidů o 15 – 55 %, snížení 
PONV (NNT = 15) a nadměrné sedace (NNT = 37)

• Zvyšují riziko krvácení (NNH = 59) a koxiby u KCh
operací zvyšují riziko ARF (NNH = 73)

• KI gravidita (3. trimestr, ale i dříve)

• Recentní trend je používat je krátkodobě při 
dodržování KI



Cochrane 2015
• Neselektivní NSAIDs i koxiby jsou účinná analgetika zhruba 

stejné účinnosti (Level I [Cochrane Review])

• Kombinace NSAID a paracetamolu poskytuje lepší analgezii, 
než při samostatném podání (Level I)

• Koxiby jsou po ortopedických výkonech bezpečnější, než 
neselektivní NSAID (Level I).

• Neselektivní NSAIDs snižují spotřebu PCA morfinu a PONV, 
koxiby jen spotřebu, ne NÚ mimo TKA (Level I).

• Neselektivní NSAIDs mohou zvýšit riziko krvácení po TE u 
dospělých, ne však u dětí (Level I [Cochrane Review)

• Neselektivní NSAIDs, ale ne koxiby mohou vyvolat 
bronchospasmus (Level I)



Cochrane 2015 pokrač.

• Koxiby i neselektivní NSAID mají podobné nežádoucí 
kardiovaskulární účinky, nejbezpečnější je naproxen a 
celekoxib (Level I).

• Neselektivní NSAIDs zvyšují riziko perioperačního krvácení 
ve srovnání s placebem (Level I), koxiby jsou výhodnější 
(Level II) a srovnatelné s placebem u TKA (Level I).

• Intraartikulární neselektivní NSAIDs jsou po artroskopiích 
účinnější, než po i.v. podání (Level I).



NSAID a hojení ran 
• V experimentu na zvířeni potlačují růst 

fibroblastů a densitu makrofágů Drakopoulou S et al., 2016

• NSAID zhoršují hojení kostí a asi i měkkých 
tkání, významněji u žen Zhao-Fleming et al., 2018

• NSAID podané v klidové období dne zhoršují 
hojení tkání u myší H.Al-Waeli et al., 2020

• NSAID zvyšují riziko vzniku chronické bolesti (citace 

v Málek J, 2022)

• NSAID zvyšují incidenci dehiscence střevní 
anastomózy u akutních kolorektálních operací, 
u plánovaných výkonů efekt sporný Jamjittrong et al., 2019



NSAID a kolorektální operace



Opioidy

• Opioidy slabé
– Tramadol

– Kodein

– Dihydrokodein 

• Smíšení agonisté antagonisté 
– Nalbufin

– Pentazocin

– (Buprenorfin)



Silné opioidy

• Čistí  agonisté
morfin
oxykodon
piritramid
(petidin)
fentanylová řada
tapentadol



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)

• CNS účinky (zvyšují práh tolerence bolesti)



NÚ opioidů

• Dechový útlum – CAVE kyslík (naloxon)

• Nevolnost, zvracení

• Zácpa

• Svědění

• Retence moči

• Vznik tolerance a fyzické závislosti 

• CAVE: tolerance na analgezii nastupuje 
dříve, než na dechovou depresi



Ketamin

• Blokátor NMDA receptorů

• Podle dávky

– Celkové anestetikum

– Analgetikum s potenciálními NÚ

– Antidepresivum u refrakterních depresí, nebo SOS 
v PNP

– Adjuvantní látka potencující účinky opioidů 
především při vzniku tolerance



Ketamin





Doporučení pro užití ketaminu při 
léčbě akutní bolesti

• Praktická doporučení 

– Subanestetické dávky

• Bolusy 0,35 mg/kg

• Kontinální infuse 1mg/kg/hod.

– i.n. ketamin 

• v ČR užití povoleno

• Grade C pro akutní bolest















Lidokain

• Dávkování: úvodní dávka 1 - 2 mg.kg-1

následovaná infuzí 0,02 mg.kg-1.min-1 (1 – 2 
mg/kg/h) po dobu operace či 24 hodin od 
úvodu do operace. 

• Hlavní efekt u abdominální chirurgie

– mírné snížení bolesti

– zkrácení trvání pooperačního ileu

– zkrácení pobytu na JIP 

• CAVE: off-label podání



Dexmedetomidin
• Review of Dexmedetomidine (Precedex) for Acute 

Pain and Analgesia Ingersoll-Weng E, Greene A, 2018

• Dexmedetomidin může u některých pacientů snižovat NÚ a 
spotřebu opioidů. Dávka 0,2 μg/kg/h snižuje výskyt jeho NÚ



Magnézium (MgSO4 30 – 50 mg/kg +/- inf.)



Kanabinoidy (Guidelines ASRA 2023)

• Využití 
– především pro chronickou bolest
– akutní bolest mohou i zhoršit
– vyšší riziko opioidy indukované hyperalgezie

• Statement 1: Acute cannabis intoxication and active CUD 
(cannabis use disorder) may be associated with increased 
risk for acute postoperative MI and cerebrovascular 
morbidity. Level of certainty: Moderate 

• Statement 2: A cannabis-using patient may have delayed 
gastrointestinal motility and may also be at a higher risk for 
PONV. Level of certainty: Moderate 

• Statement 3: Cannabis users and patients with CUD may be 
associated with higher postoperative pain scores and 
opioids use. Level of certainty: Moderate



Lokoregionální metody analgezie



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



Small a Laycock 2021



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


Nové terapeutické systémy



Slizniční způsoby aplikace farmak

nazální

bukální

konjunktivální



Transmukózní formy FNT – v ČR 
kontraindikovány u akutní bolesti



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) 







Methoxyfluran (PENTHROX), reg. 2018



Depofoam

Liposomální bupivakain 

(Depubupivacaine, ExpareL)





DepoDur



Chronická pooperační bolest



IASP nově zavedla kódy pro 
chronickou pooperační a 
posttraumatickou bolest

• Dosud nebyla jasně definována
• Je častá
• Umožní lépe stanovit cíle prevence
• Umožní lepší kvalitu výzkumu
• Povede k diskuzi mezi anesteziology a chirurgy 

ke změnám v anesteziologickém a chirurgickém 
plánování



Nová definice, nové kódy 

• Chronická pooperační bolest je chronická 
bolest, která vznikla, nebo zesílila v souvislosti 
s operačním výkonem a trvá či se opakuje 
nejméně po 3 měsíce.



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

Neuropatická vs. Nociceptivní CHPOB



Terapie

Jako jiná chronická bolest

Indikace k odeslání na specializované pracoviště

Často svízelná



Možné příčiny

• Poranění nervu

• Před- a pooperační bolest

• Genetické faktory

• Poruchy descendentních antinociceptivních 
drah

• Psychosociální faktory

– Úzkost

– Deprese

– Katastrofizace



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



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)



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?



Od preemptivní k preventivní analgezii



Koncepce preemptivní analgesie

• je analgesie podaná před incisí účinnější než 
po ní?

• sníží peroperační antinociceptivní léčba 
pooperační bolest?



Cíle preemptivní analgesie

• zabránit centrální sensitizaci jak během 
primární, tak sekundární (zánětlivé) fáze

• zabránit patologické bolesti, která se od 
fyziologické liší délkou, intenzitou, rozsahem a 
zejména tím, že je aktivována nízkoprahovými 
stimuly (allodynie, hyperalgesie, hyperpatie)



Proč je preemptivní analgezie obtížně 
prokazovatelná Ong CK et al., 2005, Moiniche S et al., 2002, Dahl JB et al. 2011, Vadivelu N et al. 2014

• nedostatečný preemptivní efekt 
(nedostatečné trvání zejm. u druhé fáze)

• částečný preemptivní efekt u kontrolní skupiny 
jak v primární, tak zejména v sekundární fázi

• nedostatečně silná stimulace



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)



Cochrane 2015

• Načasování jednorázové intervence, např. EPI 
(preincisionální vs. postincisionální) definované 
jako preemptivní analgezie ovlivní pooperační 
bolest (Level I).

• Některé postupy mají účinek na poop. bolest, 
který přesahuje jejich běžné trvání účinku (Level I).

• NMDA-antagonisté (ketamin) mají preventivní
analgetický účinek (Level I), stejně jako aplikace LA 
místní nebo systémová (Level I)



Preemptivni 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.



Faktory ovlivňující pooperační bolest
• Neovlivnitelné faktory

– Celkový stav pacienta, interindividuální rozdíly ve vnímání bolesti, 
farmakokinetice a farmakodynamice

– Typ operačního výkonu 

– Pooperační komplikace

• Ovlivnitelné faktory - předoperačně 
– Předoperační psychologická a farmakologická příprava

• Ovlivnitelné faktory - peroperačně
– Typ a rozsah incize a dalšího chir. traumatu 

– Trvání operačního výkonu

– Volba anestezie

• Ovlivnitelné faktory - pooperačně
– Pooperační tišení bolesti

– Celková kvalita pooperační péče



Rozdělení zodpovědností při LPB

• Multidisciplinární přístup k LPB vyžaduje

– Nastavení pravidel spolupráce

– Používání standardních postupů

– Vedení standardní a úplné dokumentace
Poučení

pacienta

Předoperační

období

Operační

období

Pooperační

období

► Všichni 

zdravotníci

► Anesteziolog

► Ošetřující lékař 

(pouze u pacientů s 

bolestí před operací)

► Sestra oddělení

► Event. APS

► Anesteziolog

► Operatér

(volbou přístupu a 

infiltrace rány)

► Ošetřující lékař          

(podle zvyklostí pracoviště)

► Anesteziolog

(u postupů lokoreg.             

a spec. technik)

► Sestra poop. oddělení

► Event. APS

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





Surgical home


