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Znieczulenie i metody uśmierzania bólu.
PLAN
Znieczulenie:
• definicje
• teorie
• fazy

Efekty niepożądane
Leki:
stosowane w premedykacji –
anestetyki wziewne
anestetyki dożylne

Znieczulenie
Znieczulenie ogólne –
dotyczy ośrodkowego
układu nerwowego
(OUN, CNS)

Znieczulenie
miejscowe – dotyczy
obwodowego układu
nerwowego (PNS)

TYPY ANASTEZJI
ZNIECZULENIE
MIEJSCOWE

ZNIECZULENIE
OGÓLNE

Miejscowe podanie środka
znieczulającego z
zachowaniem świadomości
Prokaina
Butanilikaina
Lidokaina
Mepiwakaina

Całkowita utrata
przytomności

Bydło, owce

Szczury, myszy, świnka
morska

Barbiturany
Wodzian chloralu
Izofluran

ZNIECZULENIE OGÓLNE
• 16 października 1847, Boston, William
Morton przeprowadza pierwsze, publiczne
znieczulenie ogólne przy użyciu eteru
dietylowego

ZNIECZULENIE OGÓLNE


ZNIECZULENIE OGÓLNE-anaesthesia -kontrolowalne, odwracalne zniesienie

przytomności, odruchów oraz czucia bólu i innych bodźców, uzyskiwane
poprzez podanie dożylnych lub wziewnych środków anestetycznych


Zniesienie odruchów z pola operacyjnego –areflexio: autonomicznych (np.
hemodynamiczne, termoregulacyjne, oddechowe) ; somatycznych (odruchy
proprioceptywne –pomocne w ocenie głębokości znieczulenia)



Miorelaksacja–zmniejszenie napięcia mięśni szkieletowych



Następuje zahamowanie prawie wszystkich czynności OUN z wyjątkiem
czynności ośrodków autonomicznych rdzenia przedłużonego, tj. ośrodka

oddechowego

i

naczynioruchowego,

podstawowych funkcji życiowych.

niezbędnych

do

podtrzymania

ZNIECZULENIE OGÓLNE

ograniczony kontakt z człowiekiem

podatność na stres

niedokładność urządzeń monitorujących

małe rozmiary ciała –wrażliwość na zmiany
fizjologiczne gł. układ krążenia i oddechowy

najczęstsze powikłania –hipotermia i hipoksja
wysokie tempo metabolizmu i małe rezerwy
glikogenu

Równowaga części składowych znieczulenia
ogólnego
Hypnosis
(anesthesia)

Analgesia

Zwiotczenie
(arefleksja)

Teorie znieczulenia ogólnego
 Teoria lipidowa – badania Overtona i Meyera
 Teoria proteinowa

Teoria lipidowa
zakłada działanie na objętość błony
komórkowej, gdzie wzrost objętości błony
przez wniknięcie anestetyku zmienia
funkcję błony, a wzrost płynności błony
umożliwia interakcję (o charakterze
współzawodnictwa) z ligandami
białkowymi

Teoria proteinowa
działanie znieczulające powiązane jest z wpływem na
receptory w błonie komórkowej
największe znaczenie ma oddziaływanie z receptorami:
hamowanie (odpowiada za analgezję): - glutaminianergiczne
NMDA - cholinergiczne - serotoninergiczne 5-HT
pobudzenie (odpowiada za analgezję i amnezję): - GABAA
podjednostka α-5 - glicynowe

Działanie na GABAA
•

znaczne występowanie tych receptorów w hipokampie

hipokamp jest częścią układu limbicznego i odpowiada za pamięć
•

w hipokampie powoduje amnezję

•

te receptory postsynaptyczne są głównym miejscem działania
leków znieczulających (np. propofolu) w mózgu

•

presynaptyczne zwiększenie wydzielania GABA

•

zwiększenie stężenia anionów chlorkowych

•

bezpośrednia aktywacja postsynaptycznego receptora GABAA
(podjednostka α-5 odpowiada za niepamiętanie wydarzeń
podczas narkozy)

ZNIECZULENIE PROSTE -anaesthesia simplex
znieczulenie infuzyjne lub wziewne

ZNIECZULENIE ZŁOŻONE -anaesthesia composita
• zniesienie bólu
• utrata przytomności
• zniesienie odruchów

ZALETY ZNIECZULENIA ZŁOŻONEGO
•zmniejszenie dawki głównego
anestetyku
•wykorzystanie działania synergistycznego
leków
•stabilizacja układu krążenia i układu
oddechowego
•wielokierunkowe działanie analgetyczne

ZNIECZULENIE
ZNIECZULENIE INFUZYJNE
Zalety znieczulenia infuzyjnego:szybkie wyłączenie świadomości
(brak wyraźnego okresu
pobudzenia-prosta metoda
podawania środka-brak skażenia
atmosfery sali operacyjnej
Wady:-łatwość przedawkowaniatrudniejsza sterowność

ZNIECZULENIE WZIEWNE
modulacja funkcji
synaptycznych poprzez zmianę
stanu błony komórkowej:
zwiększenie jej objętości,
upłynnienie lipidowej
macierzy błony, interakcje z
endogennymi ligandami
białek

ZNIECZULENIE OGÓLNE
INJEKCJA
barbiturany
wodzian chloralu
ketamina i ksylazyna
uretan

INHALACJA
halotan
Izofluran
metoksyfluran
dwutlenek węgla

PRZY ZNIECZULENIU OGÓLNYM
WYRÓŻNAIMY NASTĘPUJĄCE ETAPY:
1. premedykacja
2. indukcja znieczulenia (wprowadzenie do znieczulenia
ogólnego)
3. podtrzymanie znieczulenia

4. wyprowadzenie ze znieczulenia (budzenie )

1. CELE PREMEDYKACJI:
•Zmniejszenie lęku i uspokojenie zwierzęcia
•Ułatwienie wprowadzenia do znieczulenia

•Zmniejszenie zapotrzebowania na główne leki
anestetyczne

•Zmniejszenie wydzielania śliny i soku
żołądkowego
•Zapobieganie bradykardii

•Analgezja przedoperacyjna

POJĘCIE DAWKI
• Dawka progowa (minimalna, subterapeutyczna) – najmniejsza dawka
środka, która wywołuje pewne reakcje ze strony organizmu
• Dawka lecznicza (terapeutyczna) – dawka środka, która wywołuje
wyraźne zmiany (pobudza lub hamuje) w czynnościach narządu
• Dawka skuteczna – dawka środka, która ma pożądane działanie
Dawka maksymalna – największa dawka lecznicza
• Dawka toksyczna – dawka środka, która wywołuje zmiany
patologicznie w obrębach narządów
• Dawka śmiertelna (letalna) – dawka środka, która poraża ważne dla
życia czynności, tj. oddychanie czy czynność serca. LD50 – dawka
środka, która jest letalna dla 50% badanych zwierząt Ponadto CD50
(dla leczniczej), TD50 (dla toksycznej) i ED50 (dla skutecznej)
• Indeks (wskaźnik) terapeutyczny – określa stosunek między dawką
bezpieczną, skuteczną a dawką wywołującą efekty niepożądane

Najczęściej używane grupy leków do sedacji /
premedykacji
•LEKI ANTYCHOLINERGICZNE: atropina, glikopyronium

•POCHODNE BENZODIAZEPINY: diazepam (Relanium); midazolam
( Dormicum, Midanium, Sopodorm)
•ALFA 2-AGONIŚCI: dexmedetomidyna (Dexdomitor), medetomidyna
(Domitor, Cepetor, Sedator); ksylazyna (Rometar, Xylavet)
•FENOTIAZYNOPOCHODNE TRANKWILIZATORY:
acepromazyna(Calmivet, Sedalin)
•OPIOIDY: butorfanol (Butomidor); buprenorfina (Bunondol); fentanyl;

morfina

PRZED ZNIECZULENIEM STOSUJEMY….

stosowane w celu zmniejszenia
wydzielania w drogach
oddechowych, zapobiegają
badykardii: atropina, skopolamina, glikopironium
•wzrost pobudliwości mięśnia sercowego na bodźce (wzrost częstości wyładowań w
węźle zatokowo-przedsionkowym; obniżenie czasu przewodzenia w węźle
przedsionkowo-komorowym)
•tachykardia zatokowa
•wzrost zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen
•tachyarytmie, przemijający blok przedsionkowo-komorowy
•brak wpływu na ciśnienie tętnicze krwi (lub niewielki wpływ)

http://www.panoramio.com/photo/15315707

Leki cholinolityczne

ZWIĄZKI SEDATYWNE
BENZODIAZEPINY (midazolam,diazepam )
działają na receptory GABA –jego aktywacja prowadzi do
hiperpolaryzacji komórki przez otwarcie kanału chlorkowego.
Wskutek hiperpolaryzacji neurony stają się niepobudliwe.
uspokojenie
działanie przeciwlękowe
działanie nasenne
działanie przeciwdrgawkowe
zwiotczenie mięśni

BENZODIAZEPINY (midazolam,diazepam )
Nieznaczne uspokojenie, u zdrowych i przytomnych
zwierząt czasem działanie pobudzające
•powodują minimalną depresję układu krążenia
•działanie antyarytmiczne
•brak właściwości analgetycznych
•działają synergistycznie z alfa-2 agonistami i opioidami
•działanie przeciwdrgawkowe (zaleta przy łączeniu z
ketaminą)
•szybka i.v. iniekcja może spowodować bezdech,
szczególnie po wcześniejszym stosowaniu opioidów
•antagonista -flumazenil

AGONIŚCI RECEPTORA ALFA2 (medetomidyna,
dexmedetomidyna, ksylazyna)
Leki działające agonistycznie w stosunku do receptorów
alfa-2-adrenergicznych należą do trzech zasadniczych grup
chemicznych:
fenyletyliny (metylnoradrenalina)
oksaloazepiny (azepeksole)
imidazoliny (klonidyna, medetomidyna, miwazerol,
deksmetedomidyn)

WYKAZUJĄ DZIAŁANIE USPOKAJAJĄCE,
PRZECIWBÓLOWE I WPŁYWAJĄ NA
ROZLUŹNIENIE MIĘŚNI

AGONIŚCI RECEPTORA ALFA2
Podawane są w celu….
 ograniczenia reakcji stresowej związanej ze
znieczuleniem i zabiegiem operacyjnym
 poprawy stabilności hemodynamicznej układu krążenia
 zapobiegania niedokrwieniu mięśnia sercowego w
okresie okołooperacyjnym
 uzyskania uspokojenia i analgezji
 obniżenia stosowanych stężeń środków wziewnych oraz
dawek anestetyków dożylnych i narkotycznych środków
przeciwbólowych
 spotęgowania analgezji przewodowej i wydłużenia jej
czasu trwania zwalczania bólu ostrego i przewlekłego
oraz przeciwdziałania dreszczom w okresie
pooperacyjnym

2. INDUKCJA ZNIECZULENIA
INFUZYJNE

WZIEWNE
Inhalacja wziewna
przy użyciu maski

otwarty system system
„Stephen slater”
http://www.portalweterynaryjny.pl/data/domains/1/pl/s_catalog_articles/405/18/97/4b912a0589999.jpg

ZNIECZULENIE WZIEWNE (INHALACYJNE) - prowadzenie anestezji
wziewnej wymaga aparatury, za pomocą której środek w postaci lotnej
podawany jest do dróg oddechowych. Znieczulenie przy użyciu
anestetyków wziewnych w porównaniu z dożylnym umożliwia lepsze
sterowanie, ponieważ przez zmianę stężenia anestetyku we wdychanym
powietrzu można łatwo i bardzo szybko zmienić głębokość znieczulenia.

Większość anestetyków wziewnych nie podlega w organizmie procesom
biodegradacji, jak również nie wchodzi w tory metaboliczne, dzięki
czemu są one wydalane w niezmienionej formie tą samą drogą, którą
wniknęły. Można podawać je jako jedyny składnik znieczulenia zarówno
do indukcji, jak i podtrzymywania znieczulenia ogólnego albo jako lek

podtrzymujący znieczulenie po podaniu anestetyku dożylnego .

ZNIECZULENIE
WZIEWNE

MAC –(minimal alveolar concentration) siła
działania anestetyków wziewnych
Minimalne stężenie anestetyku wziewnego w
powietrzu pęcherzykowym to stężenie przy
którym 50% pacjentów nie reaguje odruchami
obronnymi na nacięcie skóry.

Wartości MAC anestetyków wziewnych według malejącej
siły działania

Im niższa jest
wartość MAC danego
anestetyku, tym
większa siła jego
działania

Halotan
Izofluran
Enfluran
Sewofluran
Desfluran

Wartości MAC
100% O2
0,75
1,28
1,68
2,05
6 –7

APARATY DO ZNIECZULENIA WZIWENEGO
 Sprawdzenie butli z tlenem (przymocowanie do stanowiska,
szczelność zaworów, uszczelki, ilość tlenu)

 Sprawdzenie przewodów doprowadzających tlen do aparatu
 Wymiana wapna w aparacie
 Kontrola szczelności aparatu (zastawki, worek oddechowy, rury
wdechowa i wydechowa)
 Sprawdzenie nawiewów oraz wyciągów gazów anestetycznych
 Sprawdzenie ilości anestetyku w parowniku
 Przygotowanie odpowiedniej wielkości respiratora

 Wymiana filtra oddechowego

Intubacja powinna być wykonywana rutynowo, także u tych pacjentów,
u których znieczulenie będzie podtrzymywane drogą dożylną. Każdy
znieczulony pacjent narażony jest na wiele komplikacji ze strony układu
oddechowego, dlatego utrzymanie drożności dróg oddechowych i
prawidłowej podaży tlenu jest podstawą bezpiecznego przebiegu
znieczulenia.

Indukcję znieczulenia można też przeprowadzić anestetykiem wziewnym
za pomocą maski, zakładanej na twarz zwierzęcia. Zarówno po
premedykacji, jak i po indukcji ponownie oceniany jest stan zwierzęcia,
w celu oceny reakcji na środki znieczulające.

Leki znieczulenia ogólnego
wziewne
 Halotan
 Sewofluran

 Enfluran
 Izofluran
 Dezfluran

 Podtlenek azotu

HALOTAN
ZALETY

WADY

niska wartość MAC

duży współczynnik podziału olej :
woda

rozszerzenie oskrzeli

obniża ciśnienie
metabolizowany (30%) również
do jonów fluorkowych

wspomaganie zwiotczenia
mięśniowego

dość wolne wybudzanie

niewybuchowy

nefrotoksycznie

cena

przy wielokrotnym stosowaniu
uszkadza wątrobę

Synergizm z adrenaliną =>
komorowe
skurcze dodatkowe

zwiększenie temperatury ciała
przez uwalnianie Ca2+

SEWOFLURAN
ZALETY

WADY

nie drażni dróg
oddechowych

opisano niewiele działań
niepożądanych

przyjemny zapach

bardzo droga cena
opakowania

prawie nie ulega
metabolizmowi
nie wpływa depresyjnie na
serce i układ krążenia
ochrania przed zamknięciem
światła tętnicy po operacji

ENFLURAN
ZALETY

WADY

Szybsze od halotanu działanie
i szybsze wybudzenie

występuje hipertermia
złośliwa

mniejsze ryzyko
hepatotoksyczności

drgawkotwórczy

mniejsze zagrożenie
zaburzeniami rytmu serca

działanie epileptogenne

wzmaga działanie środków
zwiotczających

IZOFLURAN
ZALETY
prawie nie ulega
metabolizmowi (0,17%),
szybko indukuje anastezję
Szybkie wybudzenie
nie wywołuje drgawek

WADY
drażnienie dróg oddechowych

mniejsze działanie depresyjne
na serce

Cena (droższy od halotanu)

wzmaga działanie środków
zwiotczających

Nie ma działanie
przeciwbólowego, działa
toksycznie na nerki i wątrobę
(ograniczone działanie)

DEZFLURAN
ZALETY

WADY

najszybsza indukcja i wybudzenie

wymagane duże stężenia bo słaby
anestetyk

pozwala na szybkie zmiany głębokości
znieczulenia

lekkie drażnienie górnych dróg
oddechowych

niewielki metabolizm
w minimalnym stopniu wpływa na
krążenie

eterowa woń

zwiększa ciśnienie śródczaszkowe

największa produkcja
tlenku węgla CO

PODTLENEK AZOTU
ZALETY

WADY

Bezwonny

zmniejsza ciśnienie parcjalne tlenu
pęcherzykach płucnych => przejściowa
hipoksja dyfuzyjna

szybkie działanie używany do krótkich
1-2 min procedur

hamuje aktywność syntazy
metioninowej => depresja szpiku
kostnego

działanie przeciwbólowe stosowany
głównie w celu zmniejszenia stężenia
innego anestetyku (pomocniczo)

krwawienie z nosa, nadmierne
ślinienie, drgawki a czasem nawet
śmierć

Stosowana u myszy i szczurów

ZNIECZULENIE DOŻYLNE - odpowiednio dobrany model znieczulenia
dożylnego uznawany jest w określonych przypadkach za najkorzystniejszy sposób
uzyskania tolerancji chirurgicznej (braku odczuwania bólu ze strony zwierzęcia). W
zależności od rodzaju środka i sposobu jego podawania możemy uzyskać
znieczulenie o różnej długości trwania. Stosowane są dwa sposoby prowadzenia
znieczulenia
dożylnego:

• podawanie anestetyku w formie jednorazowej iniekcji (bolusa), co
zwykle stosuje się do krótkotrwałych zabiegów operacyjnych, trwających
kilka-, kilkanaście minut. Działanie leku trwa tak długo, jak długo jego
koncentracja we krwi znajduje się w zakresie stężenia terapeutycznego

• podtrzymanie znieczulenia iniekcyjnego techniką wlewu dożylnego leku
lub leków w formie infuzji ciągłej - TIVA (Total Intravenous Anesthesia).
W znieczuleniu tego typu preferowane są środki krótkodziałające. Dużą
zaletą tej metody jest szybkie wprowadzenie w stan znieczulenia,
możliwość szybkiej zmiany jego głębokości i szybkiego wybudzenia
pacjenta. Ciągły wlew dożylny prowadzi się z użyciem pompy
infuzyjnej.

ZNIECZULENIE
INFUZYJNE
ZNIECZULENIE INFUZYJNE: indukcja, podtrzymanie znieczulenia (TIVA –
total intravenous anesthesia) (znieczulenie całkowicie dożylne)
o barbiturany: thiopental, metohexital
o Pochodne fencyklidyny: ketamina, tiletamina
o Pochodne alkilofenolowe: propofol
o pochodna imidazolu: etomidat
o benzodiazepiny: diazepam, midazolam
o analgetyki opioidowe: fentanyl, butorfanol

BARBITURANY
 szybka indukcja znieczulenia do 2 min. czas trwania 5-10 min.
(pentobarbital, tiopental, hexobarbital)
 barbiturany nie mają właściwości przeciwbólowych i nie należy
podawać bez opiodów
 objawy niepożądane : ból żyły przy podaży, pobudzenie, działanie
depresyjne na układ krążenia i oddychania
 pentobarbital może powodować depresje oddechową i wywoływać
powikłania sercowo-naczyniowe
 hipotermia
 zmniejszenie mózgowego przepływu krwi i mózgowego zużycia tlenu
oraz glukozy
 przedłużone wybudzanie po zakończeniu znieczulenia
 poważna depresja oddechowa, bezdech

KETAMINA
• jedyny dożylny dobry analgetyk wśród anestetyków
• służy do indukcji, ale może też być anestetykiem podstawowym w
niewielkich operacjach powierzchownych
• daje anestezję zdysocjowaną (jedne struktury w OUN hamuje, a
inne pobudza)
• zwiększa przepływ mózgowy krwi i zapotrzebowanie mózgu na tlen
• podnosi ciśnienie wewnątrzczaszkowe
• wzrost akcji serca, wzrost ciśnienia systemowego krwi i wzrost
ciśnienia w tętnicy płucnej bo wzrost wydzielania noradrenaliny i
zniesienie hamującego odruchu z baroreceptorów
• kardiodepresyjny w głębokiej hipowolemii lub przy blokadzie
współczulnej
• działania uboczne: wzrost wydzielania gruczołów ślinowych,
pobudzenie psychoruchowe, wzmożone napięcie mięśniowe, ruchy
gałek ocznych

POCHODNE ALKILOFENOLOWE: PROPOFOL
 szybko i krótko działający hipnotyk bez działania przeciwbólowego
 agonista receptorów GABAA
 w 98% wiąże się z białkami głównie albuminami
 w postaci białej emulsji podawany tylko i.v.
 bardzo szybki metabolizm w wątrobie
 umiarkowana depresja układu oddechowego

 zmniejsza siłę skurczu m. sercowego, rozszerza naczynia
krwionośne, wywołuje spadek ciśnienia tętniczego krwi

Jak dobrać odpowiednie środki do znieczulenia
ogólnego dla danego zwierzęcia?
 Przede wszystkim indywidualnie
 Rodzaj, dawka i droga podania środków powinny być dobrane dla konkretnego przypadku
na podstawie dotychczas zebranych informacji
 Umiejętność podawania go do organizmu, dokładna znajomość efektów działania oraz
możliwych powikłań przy przedawkowaniu
 Niezmiernie istotna jest wiedza, że kombinacje leków i sposób ich wprowadzenia ma
ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa znieczulenia
 Najlepsze efekty osiąga się łącząc środki z różnych grup i podając je w stosunkowo małych
dawkach, zwiększamy bezpieczeństwo i komfort pacjenta oraz sterujemy głębokością i
czasem trwania narkozy
 Taką technikę nazywamy znieczuleniem złożonym, w którym zwykle używamy leków
uspokajających, przeciwbólowych, nasennych i podtrzymujących znieczulenie

ZNIECZULENIE MIEJSCOWE JEST
UZUPEŁNIENIEM ANALGEZJI
OKOŁOOPERACYJNEJ
ŁATWE W
STOSOWANIU

http://gosmed.pl/kofeina-i-lidokaina/zdj/

SKUTECZNE

NIEDROGIE

je.info.pl/zd/zdrowie/activ-krem-znieczulajacy-do-dermarollerowswiss-medical-lidocaine-9-6-10-g.html

Czy w celu zwiększenia bezpieczeństwa możemy wspomóc się
znieczuleniem miejscowym?
Z definicji - głównym celem znieczulenia miejscowego jest zniesienie bólu podczas
zabiegów operacyjnych, bez uciekania się do znieczulenia ogólnego. Wskazaniem
do znieczulenia miejscowego jest każda konieczność wykonania bezbolesnego (co
oczywiste) zabiegu chirurgicznego, zwłaszcza, gdy nie jest niezbędne lub możliwe
znieczulenie ogólne. Sytuacja taka w praktyce lekarskiej małych zwierząt zdarza się

bardzo rzadko. Może dotyczyć zwierząt nieprzygotowanych do zabiegu, u których
istnieją wyraźne przeciwwskazania do znieczulenia ogólnego, a wymagających
natychmiastowej operacji. W pozostałych przypadkach metoda ta zarezerwowana

jest dla drobnych zabiegów o niskim progu bólu (np. punkcje) u bardzo spokojnych
pacjentów.

Najczęściej

jednak

zachodzi

konieczność

wykonania

jednoczesnej sedacji, czyli uspokojenia farmakologicznego, bez wprowadzenia w
znieczulenie ogólne.

JAKIE SĄ RODZAJE ZNIECZULENIA MIEJSCOWEGO?

powierzchniowe - środki stosowane są na powierzchnię błony
ś l u zowe j l u b n a u sz ko d zo n ą s kó rę ; z n i e c zu l e n i e o b e j muj e
miejsce stosowania

nasiękowe - wstrzykiwanie roztworu do określonej przestrzeni
p o d s kó rę i d o g łę bszyc h wa rst w t ka n e k

p r ze w o d o w e - w y ko ny wa n e p r zez w st r zy k n i ę c i e roz t wo r u w
sąsiedztwo pnia nerwu lub splotu nerwowego; stosowane
c zę sto d o z n ie c zu le n ia p n i n e r wow yc h ko ń c zy n i g łow y

JAK WOBEC TEGO WYKORZYSTUJEMY ZALETY
ZNIECZULENIA MIEJSCOWEGO?
Stosowanie technik znieczulenia miejscowego i regionalnego pozwala na zmniejszenie ilości
anestetyku wziewnego lub dożylnego, niezbędnego do podtrzymania znieczulenia ogólnego,
wskutek czego poprawia się stabilność układu krążenia i układu oddechowego podczas
zabiegu. Umożliwia także hamowanie sensytyzacji ośrodkowej - czyli zjawiska uwrażliwienia
układu nerwowego na bodźce bólowe. Mimo iż znieczulone zwierzę nie odczuwa bólu i nie
reaguje na bodźce bólowe, powstające w tkankach w wskutek interwencji chirurgicznej, nadal
je odbiera w czasie trwania zabiegu. W momencie ustąpienia działania znieczulenia ogólnego
układ nerwowy może zostać zasypany tymi bodźcami i nadmiernie na nie zareagować.

Z tym niekorzystnym dla organizmu zjawiskiem walczy się również poprzez
zastosowanie analgezji z wyprzedzeniem, czyli użyciem leków przeciwbólowych
zanim pojawi się bodziec bólowy. Robi się to m.in. na etapie premedykacji do
zabiegu. Efektom sensytyzacji ośrodkowej przeciwdziała się także podając leki
przeciwbólowe w trakcie zabiegu i w okresie pooperacyjnym, zależnie od potrzeb i
reakcji zwierzęcia.

PRZED ZNIECZULENIEM
KONTROLUJEMY….
 ogólny stan zwierzęcia
 zwierzętom chorym nie podajemy środków anestetycznych
 stosujemy wszelkie środki by zminimalizować możliwość zakażenia
 kontrolujemy masę ciała zwierząt, by podać właściwą dawkę
anastetyku
 stosujemy nawilżające maści do oczu, elektrolity, glukozę,
antybiotyki, ewentualnie środki przeciwbólowe

ISTOTNE JEST NAWODNIENIE
PRZED ZASTOSOWANIEM ZNIECZULENIA
Kilka dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym
podajemy płyn z elektrolitami np. Vitalyte - elektrolity dla
cieląt, Nutrisal dla psów, kotów czy gryzoni
Zwiększyć ilość płynów

https://sklep.mvet.pl/_product/full/4329.jpg

http://www.sano.pl/Vitalyte-nap%C3%B3j-elektrolitowy-dla-ciel%C4%85t

Stosować kilka dni przed anestezją

Głodzenie zwierząt przed
operacją minimalizuje ryzyko
wymiotów i wpływa korzystnie
na działanie narkozy

Psy, koty i świnki morskie – 12 godzin
Przeżuwacze – 12-24 godziny (minimalizacja
gromadzenia gazów)
Gryzonie (niekoniecznie lub zwykle 12 godzin
przed operacją)

OSZACOWANIE GŁĘBOKOŚCI NARKOZY

Sprawdzany reakcję na:
ogonie, łapie czy uszach

Istotne jest niedopuszczenie do hypotermii:
• Poduszki podgrzewające lub lampy
• Materiały izolacyjne
Wybudzenie z narkozy powinno odbywać w klatce
Temperatura prawidłowa dla szczura to 36 st C

PAMIETAMY, ABY….
Zapobiegać hipotermii, gdyż większość anestetyków hamuje mechanizmy termoregulacji =

wydłużony czas wybudzania ze znieczulenia / możliwość powikłań w okresie okołooperacyjnym
Ściśle monitorować temperaturę rektalną
Zminimalizować
utratę ciepła podczas zabiegu operacyjnego (powierzchnie odbijające ciepło,
.

folie plastikowe, aluminiowe, lampy grzewcze)
Roztwory dezynfekcyjne podgrzać do temperatury ciała pacjenta (zmniejszamy utratę ciepła
poprzez parowanie)

Nie moczyć sierści otaczającej pole operacyjne
Podawane płyny należy ogrzać do temperatury ciała pacjenta

ODPOWIEDNIA OPIEKA POOPERACYJNA

http://www.weterynarz-leszno.eu/index.php?opiekapooperacyjna-i-mozliwosc-hospitalizacji-zwierzat-ciezkochorych,38

Wybudzenie w odpowiedniej
temperaturze
(inkubatory
z
przepływem tlenu, maty do
podgrzewania).
Podawanie
glukozy i płynów elektrolitowych
odpowiednia
wilgotność
powietrza

Kołnierze ochronne, co ma zapobiec
wylizywaniu lub wydrapywaniu szwów.
Ponieważ koci język jest pokryty ostrymi
brodawkami, lizanie przez kota rany
kończy się wylizaniem szwów i rozejściem
się rany pooperacyjnej.
http://www.e-lecznica.pl/artykul/opieka-przed-ipooperacyjna-nad-zwierzeciem-cz-ii

ODPOWIEDNIA OPIEKA POOPERACYJNA
ANTYBIOTYKOTERAPIA
(obowiązkowa przy każdym zabiegu
operacyjnym)
N A C O M U S I M Y U WA Ż AĆ ?
Leki przeciwbólowe dla ludzi są
bardzo niebezpieczne dla zwierząt.
Nigdy
nie
należy
ich
podawać,
ponieważ
mogą
doprowadzić
do
krwawienia
z
przewodu
pokarmowego! W sprawie leczenia
farmakologicznego
zawsze
należy
kontaktować się ze swoim lekarzem
weterynarii!

SPACERY I AKTYWNOŚĆ
ZWIERZAKA
Generalnie koty wychodzące
powinny zostać w domu na
minimum 24h po zabiegu.

NAJWAŻNIEJSZE ABY ZAPEWNIĆ ZWIERZĘCIU SPOKÓJ

IDEALNA ANASTEZJA
 Odwracalna i kontrolowana

 Nie powodująca śmiertelności
 Niezakłócony fizjologia / funkcje życiowe

 Minimalne zaburzenia homeostazy
 Minimalizacja w bólu, stresu i dyskonfortu

 Łatwa w podaniu
 Ekonomiczna

http://www.authorstream.com/Presentation/beeramswetha-1550515anaesthesia-laboratory-animals/

Z JAKIMI PROBLEMAMI MOŻEMY SIĘ
SPOTKAĆ PODCZAS ANASTEZJI?
BRADYKARDIA

HIPERWOLEMIA

NIEDOCIŚNIENIE
NADCIŚNIENIE

TACHYKARDIA

HIPOTERMIA

HIPERKAPNIA

NIEDOKRWIENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO

ZATRZYMANIE KRĄŻENIA

BŁEDY W INTUBACJI

UTRATA KRWI

ODPOWIEDNIA OPIEKA MOŻE ZMNIEJSZYĆ
NIEKORZYSTNE EFEKTY ANASTEEZJI I
ZAPOBIEC ŚMIERCI

ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE STOSOWANE PRZY
ZNIECZULENIU
 Redukować strach, wywoływać sedacje, minimalizować stres

wywołany czynnościami związanymi z usypianiem
 Redukować ilość podawanego anestetyku

 Redukować głębokość narkozy
 Zmniejszyć ilość wydzielin oskrzelowych i ślinowych
 Blokowanie omdleń wazowagalnych
 Redukować ból przed- i pooperacyjny

http://obrazki.4ever.eu/tag/27527/szczury

Potrzebny jest okres aklimatyzacji, aby
umożliwić zwierzętom
1. Powrót metabolizmu i zmian hormonalnych

powodowanych stresem
2. Odzyskanie masy ciała, nawodnienia i jedzenia
3. Możliwość oswojenia w nowych warunkach,

eksperymentatora i procedur

„Wiedza bez sumienia jest ruiną duszy”
Św. Jan Bosko
Ogranicz stres związany z zabiegiem:

•Wcześniej zaplanuj rodzaj znieczulenia
•Przygotuj stanowisko pracy
-tlen
-mata grzewcza
-ciepłe roztwory
•pamiętaj o lekach p/bólowych
•Przygotuj miejsce bezpieczne i przyjazne do
wybudzania ze znieczulenia

BÓL

… Z BÓLEM SPOTYKAMY SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE…

…KAŻDY INACZEJ REAGUJE NA BODZIEC BÓLOWY…

DEFINICJA BÓLU
wg Międzynarodowej Organizacji Badań nad Bólem (International
Assocjation for Study of Pain – IASP): Ból jest nieprzyjemnym
odczuciem i przeżyciem emocjonalnym, związanym z istniejącym lub
mogącym wystąpić uszkodzeniem tkanek, a także opisywanym przez
chorego w kategoriach takiego uszkodzenia.

Jak powstaje odczucie bólu…
Proces powstawania odczuwania bólu nazywany jest
nocycepcją. Ból powstaje jako efekt szeregu impulsów
elektrycznych i chemicznych biegnących między nerwami
obwodowymi, rdzeniem kręgowym i mózgiem. Bodziec
bólowy uaktywnia receptory bólowe (nocyceptory), które
rozmieszczone są w wolnych zakończeniach nerwowych,
znajdujących się w skórze (najwięcej!), tkance podskórnej,
kostnej, mięśniach, stawach, organach wewnętrznych
(najmniej).

Do czego potrzebny jest nam ból ?
Ból spełnia w życiu człowieka rolę ostrzegawczo-obronną, jest
sygnałem potencjalnego zagrożenia, wyzwala odpowiedź organizmu
w celu ograniczenia do minimum skutków uszkodzenia…

Ból jest traktowany jako piątym parametr życiowy wraz z ciepłotą
ciała, częstością oddechów, ciśnieniem tętniczym i tętnem, a zarazem
jest „najczęstszym objawem w medycynie”…

Ból będąc oznaką choroby lub urazu, sygnalizuje konieczność
poszukiwania pomocy. Mimo swego nieprzyjemnego charakteru
stanowi o przeżyciu jednostki…

BÓL
OSTRY

NEUROPATYCZNY

Ból ostry i jego
funkcja ostrzegawczo obronna
Ostry ból, występujący w czasie
urazu lub choroby, inicjuje
odpowiedź układu nerwowego
(zmiany w krążeniu oraz
oddychaniu), która pomaga
utrzymać ustrojowi homeostazę
w okresie rozwoju procesu
patologicznego, a celem jest
przystosowanie organizmu do
działań o charakterze „walki lub
ucieczki "

… ból przewlekły jest niewidzialną chorobą…
OSTRY STAN BÓLOWY MOŻE STAĆ SIĘ PRZEWLEKŁYM:

Pooperacyjne
Pourazowe
Powikłania po cukrzycy
Choroby
neuroimmunologiczne i
neurodegeneracyjne
półpasiec

BÓL NEUROPATYCZNY
Ból neuropatyczny to ból powodowany przez pierwotną zmianę lub dysfunkcję w
obwodowym lub ośrodkowym układzie nerwowym. Rozwija się w konsekwencji
wielu chorób neuroimmunologicznych i neurodegeneracyjnych. Wiąże się z
urazami korzeni nerwów czy pourazowym wyrwaniem splotów oraz patologią w
obrębie ośrodkowego układu nerwowego.

Wzorce zachowań opisywane przez właścicieli, mogące wskazywać na ból
neuropatyczny to np. ciągłe żucie, gryzienie lub drapanie tego samego miejsca,
spontaniczne skamlenie/miauczenie oraz reakcja obronna na dotyk przy braku
widocznych patologii. Nadmierna wrażliwość podczas badania sugeruje
komponentę neurologiczną bólu.
W celu potwierdzenia należy określić czy pojawia się hiperalgezja i allodynia.
• Hiperalgezja ma miejsce, gdy zwierzę odpowiada obronnie lub agresywnie
na bodziec bólowy (np. ukłucie) zarówno w miejscu pochodzenia bólu (pierwotnie)
lub okolicach (wtórnie)
• Allodynia (ból wywodzący się z nieuszkodzonych tkanek nie powodowany
żadnym szkodliwym bodźcem niebólowym - allodynia dotykowa) jest brana pod
uwagę w przypadku nadmiernej reakcji zwierzęcia na normalny dotyk w
nieuszkodzonym miejscu, odległym od pierwotnej hiperalgezji lub nadwrażliwości.

model Bennetta CCI

BADANIA BEHAWIORALNE
Test von Frey’a
(mechaniczna alodynia)

Test zimnej płytki (5oC)
(niska temperatura-hyperalgezja)

Ból i stres –oznaki
 Zmiany zachowania zwierzęcia
 Zmiany fizjologii oraz biochemii organizmu
 Zmiany w narządach wewnętrznych na poziomie makro -i mikroskopowym
 Zmiany aktywności ruchowej
 Nieprawidłowa postawa i sposób poruszania się
 Wokalizacja
 Izolowanie się od innych zwierząt w klatce i brak zabiegów higienicznych
 Ataki agresji lub apatia
 Zmniejszenie pobierania pokarmu oraz masy ciała
 Odchylenia od prawidłowej temperatury ciała (zwykle wzrost temperatury)
 Zmiana ilości oddechów na minutę oraz tętna (zwykle przyspieszenie), wzrost
ciśnienia krwi
 Obniżona odporność (częstsze zachorowania, wolniejsze gojenie ran, dłuższy
przebieg choroby i rekonwalescencji)
 Wyższy poziom hormonów stresu we krwi (np.kortyzol)
 Powiększenie nadnerczy
 Zahamowanie rozmnażania/okaleczanie młodych, kanibalizm, brak opieki nad
miotem
 Samouszkodzenia, wygryzanie sierści, wyrywanie piór, stereotypie ruchowe,
stroszenie sierści
 Porfiryny

Wskaźniki bólu wygląd

gatunek

zachowanie

SZCZUR

Zmniejszona aktywność, apetyt, picie.
Wylizywanie, ochrona kończyn,
samookaleczenia, wzrost agresji i
wokalizacji, unikanie / izolacja
wewnątrzgatunkowa

MYSZ

Podobnie jak szczur + wzmożone ruchy Podobnie jak szczur, ale
wibryss
brak wydzielania
porfiryn z oczu

Podobnie jak szczur

ŚWINKA
MORSKA

Piszczenie, popłoch przy handlingu, lub Podobnie jak szczur
spokój

Podobnie jak szczur

KRÓLIK

Niepokój, ukrywanie się, piszczenie lub Mogą nie występować
krzyki, lub agresja, drapanie/gryzienie, duże zmiany
zmniejszony apetyt, kanibalizm
młodych, długotrwały bezruch

Ślinienie się, szybki
płytki oddech

Kot

Spokój, syczenie, plucie, chowanie się,
utykanie, chronienie kończyn, sztywny
chód, mniejszy apetyt, ucieczka przy
handlingu

Niezadbany, piloerekcja,
anormalne podparcie,
zgarbiona postawa,
„czerwone łzy”,
przymknięte powieki,
rozszerzone źrenice,
wydzielina z nozdrzy,
leżenie

Lękliwy wyraz pyska,
podwinięte kończyny,
skulony, pochylona
głowa /szyja,
niezadbany, położone
uszy

fizjologicznie
Przerywany sen,
hipotermia, szybki płytki
oddech, stękanie przy
wydechu

NIE ZAWSZE WIEMY, CZY NASZEGO PACJENTA BOLI, JEDNAK
MOŻEMY ZROBIĆ WSZYSTKO, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE GO NIE BOLI

Zdolność odczuwania bólu jest cechą wspólną wszystkich
ssaków, w tym zwierząt towarzyszących, a naszym
obowiązkiem moralnym i etycznym, jest złagodzić ich
cierpieniu najlepiej jak tylko potrafimy.
Ból
jest
kompleksowym,
wielowymiarowym
doświadczeniem angażującym czynniki czuciowe i
afektywne (emocjonalne). Innymi słowy, ból to nie
tylko zjawisko fizyczne, lecz też psychiczne. Ból
jest
indywidualnym
doświadczeniem
u
ludzi
i
zwierząt, co czyni go trudnym do oceny osobniczej.
Profilaktyka przeciwbólowa - należy ją rozpocząć przed zabiegiem, aby uniknąć
wystąpienia bólu, i kontynuować według indywidualnych potrzeb pacjenta
Ból okołooperacyjny trwa ok. 24 godzin i powinien być leczony

Ból okołooperacyjny

Istnieją cztery główne ważne punkty czasowe dla strategii przeciwbólowej, które
wpływają na odczuwanie bólu okołooperacyjnego przez pacjenta. Są nimi: okres
przedoperacyjny, podczas operacji, w trakcie hospitalizacji oraz pooperacyjny („w
domu”). Najważniejsze z nich to okres przed-i w trakcie operacji - w tym momencie
można zapobiec bólowi pooperacyjnemu lub go zredukować, zgodnie z koncepcją
prewencji przy wykorzystaniu znieczulenia wieloskładnikowego.
Efektywna terapia przeciwbólowa obejmuje zazwyczaj leki z kilku różnych klas. Ulgę w bólu
można również uzyskać terapią bez leków. Mimo iż jest to wciąż mało poznane pole medycyny

weterynaryjnej, obejmuje ono wiele opcji takich jak: miejscowa hipotermia (terapia zimnem)
oraz hipertermia, pasywne ćwiczenia w zakresie ruchu, masaż, ćwiczenia terapeutyczne,
hydroterapia, stymulacja ultradźwiękowa oraz elektryczna. Również techniki chirurgiczne mają

znaczący wpływ na ból okołooperacyjny. Delikatne obchodzenie się z tkankami oraz zastosowane
techniki minimalizujące uraz (np. małe nacięcia, artroskopia, laparoskopia) powinny być
stosowane, kiedy tylko to jest możliwe.

Analgezja to zniesienie czucia bólu z zachowaniem innych
rodzajów czucia (np. dotyku) uzyskiwana na przykład za
pomocą środków farmakologicznych…
Analgezja indukowana stresem…
W sytuacjach stresowych (np. wypadki komunikacyjne,
sporty walki, pole walki) około 30% (!) populacji może nie
odczuwać bólu związanego z urazem przez kilka minut lub
godzin. Zjawisko to jest spowodowane uwolnieniem
różnych substancji, w tym adrenaliny (tzw. hormonu stresu).

Analgezja wrodzona, czyli życie bez bólu...?
Znane są przypadki osób, które zupełnie nie odczuwają bólu ! Przyczyną
jest rzadka choroba, będąca wynikiem mutacji genetycznej. Ludzie ci
narażeni są na ciężkie uszkodzenia, gdyż nie mają właściwych
mechanizmów obronnych! Osoby z tym schorzeniem są zdolne do
odbioru bodźców niebólowch: dotyku, ciepła, zimna, głaskania. Nie
odczuwają bodźców bólowych, jak uderzenie, oparzenie, odmrożenie,
skaleczenie, przebicie, złamanie kości kończyn…

HISTORIA LECZENIA BÓLU…..
Wyciągi z roślin
Hipokrates około 400r. p.n.e. zastosował wyciągi z wierzby

mak
(opium)

mandragora

cykuta
(użyta do otrucia
Sokratesa)

lulek czarny

wierzba

Opium stosowano w Egipcie około 1550r. p.n.e.
Galen (129-199r. n.e.) uznał opium za najsilniejszy środek
znieczulający, zwalczający bóle przewlekłe, gorączkę, obrzęki…

HISTORIA LECZENIA BÓLU…..

https://www.deamuseum.org/ccp/opium/history.html

Opium jest mieszaniną alkaloidów.
Głównym składnikiem o
właściwościach przeciwbólowych,
lepszym niż surowe opium , jest
morfina (wyizolowana w 1803r.).
Ostateczne potwierdzenie struktury
morfiny nastąpiło dopiero w 1968r.
https://www.deamuseum.org/ccp/opium/history.html

KILKA SŁÓW O OPIUM
Zestalony na powietrzu sok maku lekarskiego Papaver
Somniferum zawierający około 40 alkaloidów wśród których
wyróżniamy 2 typy: alkaloidy fenantrenowe (morfina) i
benzyloizochinolinowe (papaweryna) . Otrzymywany przez
nacięcie niedojrzałych torebek.
Po raz pierwszy wymienione w pismach Teofrasta w III wieku p.
n. e. jednak podejrzewa się, że znane było już trzy tysiące lat
przed Chrystusem wśród Sumerów, którzy uprawiali mak, a jego
soku używali jako środka wyzwalającego euforię podczas
uroczystości rytualnych i religijnych.

http://combiboilersleeds.com/keywords/opium1.html

http://www.sadistic.pl/rosliny-trujace-i-ichdzialanie-vt139770,15.htm

Dużą biegłość w stosowaniu opium osiągnęli lekarze
arabscy, kupcy arabscy wprowadzili ten środek do krajów
Orientu gdzie był stosowany przede wszystkim jako środek
przeciwbiegunkowy • W średniowieczu opium było
powszechnie stosowane i zalecane jako „cudowny” środek
na wiele schorzeń • W 1680 roku Sydenham napisał
„Spośród leków, które Bogu Wszechmogącemu spodobało
się dać człowiekowi, żeby ulżyć jego cierpieniom, żaden nie
jest tak uniwersalny i tak skuteczny jak opium”

HISTORIA LECZENIA BÓLU…..
Alternatywą dla wyciągów z roślin było
leczenie bólu za pomocą źródeł naturalnej
elektryczności. W Egipcie wykorzystywano
elektryczność ryb, np.: drętwy czy węgorza.
Grecy i Rzymianie również znali te ryby i
używali elektroterapii, aby uśmierzać
podagrę i ból głowy.

2600 lat p.n.e. Chińczycy zaczęli
leczyć ból przy użyciu akupunktury.

http://luszczyca-blog.pl/tag/leczenie-farmakologiczne-luszczycy/

LECZENIE FARMAKOLOGICZNE

LECZENIE BÓLU DZISIAJ…..

http://www.forumonkologiczne.pl/artykul/leczeniechirurgiczne-w-chorobie-nowotworowej/16326

LECZENIE CHIRURGICZNE

ZABIEGI NEUROMODULUJĄCE
(TENS)

AKUPUNKTURA

ZABIEGI MANUALNE
(MASAŻ KLASYCZNY)
http://rehabilitacja-goclaw.waw.pl/metodyleczenia-masaz-kregoslupa.html

bezpośrednia
stymulacja nerwów
obwodowych,
leczenie fizykalne
(termoterapia,
krioterapia,
laseroterapia,
magnetoterapia…)
psychoterapia,
hipnoterapia,
techniki
relaksacyjne…

ANALGEZJA WIELOSKŁADNIKOWA
czasami nazywana zbilansowaną / multimodalną to nazwa dla
podejścia do leczenia bólu
kombinacja różnych środków umożliwia też ograniczenie ich działań

niepożądanych.
najczęściej stosuje się:

opioidy
NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne )

znieczulenie miejscowe
antagonistów NMDA
alfa2- agonistów

Drabina analgetyczna WHO

http://superlinia.pl/lekarstwo_na_bol/

I STOPIEŃ DRABINY ANALGETYCZNEJ WHO

ANALGETYKI NIEOPIODOWE:
NLZP, PARACETAMOL, METAMIZOL,
NEFOPAM (+KOANALETYKI)

DZIAŁANIA NIESTEROIDOWYCH
LEKÓW PRZECIWZAPALNYCH (NLPZ):
• Przeciwzapalne
• Przeciwbólowe
• Przeciwgorączkowe

• Antyagregacyjne (głównie kwas
acetylosalicylowy w małych dawkach)

MECHANIZM DZIAŁANIA ZWIĄZANY JEST Z
HAMOWANIEM SYNTEZY PROSTAGLANDYN
POPRZEZ HAMOWANIE CYKLOOKSYGENAZY .
COX – 1 kon st y t u t y wna , wystę p u j ą ca w o rga n iz mie w p ły t ka ch
krwi, nerkach, endotelium, śluzówce żołądka, - wpływa
c y t o p r o t e k c y j n i e n a p r z e w ó d p o k a r m o w y, p r z e p ł y w k r w i w
żołądku i nerkach oraz reguluje funkcje płytek
COX
2
ind u kowa ln a ,
nie
występuje
w
warunkach
f i z j o l o g i c z n y c h , p o w s t a j e p o d d z i a ł a n i e m e n d o t o k s y n y, c y t o k i n
COX – 3 O U N ( p rawd o p o d ob nie )
• klasyczne NLPZ - hamują zarówno COX-1 jak i COX-2: (kwas
a c e t y l o s a l i c y l o w y, i b u p r o f e n , k e t o p r o f e n , m e t a m i z o l )
• p refe re n c y j n e i nh ib i to r y COX - 2 h a mu ją d z ia ła n ie COX - 2,
niewiele oddziały wując na COX 1: (meloksikam , nimesulid )
• w y b i ó rc ze i n h i b i to r y COX - 2 : ( ce lo cox ib , r o fe kox ib )

WSKAZANIA NLPZ
• Różne stany bólowe (np. bóle głowy i zębów)

• Migrena
• Gorączka (np. w przeziębieniu i grypie)

• Patofizjologiczne bóle nocyceptywne
– Ostre i przewlekłe zespoły bólowe, łagodne i umiarkowane
– Są to leki pierwszego wyboru w bólach kostno-stawowych, np.
choroba zwyrodnieniowa stawów, RZS, ZZSK
– Dołączone do opioidów pozwalają zredukować ich dawkę i działania
niepożądane
– Terapia bólów związanych z przerzutami nowotworowymi do kości

PRZECIWSKAZANIA NLPZ
• Choroba wrzodowa żołądka i
dwunastnicy
• Astma oskrzelowa
• Skaza krwotoczna
• III trymestr ciąży
• W ciężkim uszkodzeniu
wątroby i nerek mogą
być stosowane z wielką
ostrożnością

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
NLPZ
• Działania niepożądane
dotyczą:
1) Przewodu pokarmowego
2) Nerek
3) Układu krwiotwórczego
4) Wątroby
5) OUN
6) Reakcji nadwrażliwości

PARACETAMOL
PARACETAMOL ZNANY BYŁ OD KOŃCA XIXW., ALE DOPIERO W 1949R. POTWIERDZONO
JEGO DZIAŁANIE PRZECIWBÓLOWE! NA RYNEK LEKÓW TRAFIŁ PO RAZ PIERWSZY W
LATACH 50-TYCH XX W. W USA. W POLSCE PARACETAMOL STAŁ SIĘ POPULARNY W LATACH
90-TYCH XX W.

Paracetamol ma działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, ale nie wykazuje
działania przeciwzapalnego. Hamuje on syntezę prostaglandyn w ośrodkowym
układzie nerwowym, ale nie w tkankach obwodowych.

• działa przeciwbólowo
- słabo wpływa na COX-1 i COX-2
- hamuje COX-3 ?????
- hamuje syntezę tlenku azotu
- pobudza aktywność zstępujących szlaków
serotoninergicznych w układzie antynocyceptywnym
- wpływa na receptory opioidowe
• działa przeciwgorączkowo
- hamuje syntezę prostaglandyn w podwzgórzu
• brak znaczącego działania przeciwzapalnego
• nie powoduje hamowania agregacji płytek krwi

METAMIZOL
• pochodna pirazolonu

• działa przeciwbólowo (hamowanie aktywności COX-3 i ograniczenie
syntezy prostaglandyn w rogach tylnych rdzenia kręgowego)
• działa przeciwgorączkowo
• nie posiada komponenty przeciwzapalnej
• niepożądane działania leku: agranulocytoza – reakcja o charakterze
nadwrażliwości oraz anemia aplastyczna

Charakterystyka produktu leczniczego:
• „…zaleca się stosowanie metamizolu wyłącznie w
przypadkach, kiedy inne leki przeciwbólowe nie są skuteczne
lub są przeciwwskazane”
• „…stosowanie leku w dużych dawkach lub długotrwale
zwiększa ryzyko agranulocytozy, dlatego lek nie powinien być
stosowany dłużej niż 7 dni”

KOJARZENIE LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH
1. Należy kojarzyć leki o różnych mechanizmach działania, np.
analgetyki nieopioidowe z opioidami.

2. Niecelowe jest podawanie jednocześnie kilku leków o tym samym
punkcie działania, np. kilku niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Łączenie silnych opioidów nie ma jednoznacznej oceny.
3. Wyjątkiem jest kojarzenie preparatów o przedłużonym działaniu z
preparatem o działaniu bezpośrednim, np. morfiny o przedłużonym
działaniu z roztworem wodnym morfiny lub postaci przezskórnej
fentanylu z morfiną w zwalczaniu bólów przebijających.
4. Błędem jest kojarzenie leków o działaniu antagonistycznym np.
morfiny z buprenorfiną.

OPIOIDY …. czym są?
Opioidy są lekami o właściwościach opiatów i dzięki
swym własnością stały się kamieniem węgielnym
efektywnej terapii przeciwbólowej.

OPIOIDY …. czym się różnią?
Różnią się specyficznością receptorową, potencją
oraz efektywnością, co też przekłada się na różne
efekty kliniczne.

OPIOIDY …. jak działają?
Opioidy łączą się z receptorami opioidowymi oraz
nocyceptyną i jej podtypami w ośrodkowym i
obwodowym układzie nerwowym. Hamują uwalnianie
neurotransmiterów pobudzających z włókien
aferentnych w rdzeniu kręgowym i w ten sposób
spowalniają transmisję synaptyczną bodźców
bólowych.

Leki opioidowe należą do leków stosowanych w bólach
ostrych, jak i przewlekłych. Mają innym mechanizm
działania niż NLPZ. Działają na receptory opioidowe typu m
(mi), d (delta)oraz k (kappa), odkryte w 1973r.
M (mi) analgezja, depresja oddychania, zaburzenia regulacji
temperatury, euforia, zobojętnienie, uzależnienie, zwężenie
źrenic
K (kappa) analgezja, uspokojenie, zwężenie źrenic, depresja
oddychania, uzależnienie
D (delta) analgezja, depresja oddychania. Receptory
opioidowe znajdują się w mózgu, rdzeniu kręgowym oraz w
tkankach obwodowych.

OPIOIDY …. jak się dzieli?
pełni agoniści (morfina, metadon, fentanyl i jego pochodne,
petydyna (meperydyna) itp.)
agonisto-antagoniści (butorfanol, nalbufina)

częściowi agoniści (buprenorfina)
antagoniści (nalokson, nalmefen, naltrekson), którzy
stosowani są do odwracania efektu agonistów

MORFINA
Nazwa morfiny wywodzi się od imienia greckiego boga
marzeń sennych – Morfeusza, ze względu na jej nasenne
właściwości
wykorzystywane
dawniej.
Jest
najważniejszym z alkaloidów wchodzących w skład
opium. Łączy się głownie z receptorami µ.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mak_lekarski

http://lekitrucizny.blogspot.com/p/mo
rfina-jako-lek-i-jako-narkotyk.html

Stosowana w bólu o dużym natężenia. Przy
podawaniu drogą doustną wchłania się w 30-69%.
Zapewnia dobrą kontrolę bólów nowotworowych.
Czas jego działania wynosi 12 godzin.

Morfina nie tworzy się w organizmie. Znosząc ból wykorzystuje receptory
analgetyczne, które są w OUN. Organizm tworzy swoje własne związki które działają
na te receptory. I działają jako naturalne środki przeciwbólowe. W 1975r. Amerykanie
Hughes i Kosterlitz wyizolowali z tkanek układu nerwowego peptydy składające się z 5
aminokwasów. Łącza się one z receptorami opioidowymi , wykazując działanie
przeciwbólowe. Nazwano je enkefalinami (greckiego kephale – głowa). Peptydy
opioidowe wykazują własności przeciwbólowe, ale również mogą wywołać euforię.

MORFINA I JEJ DZIAŁANIE
• Przeciwbólowe- łatwiej pod wpływem morfiny ustępują
bóle tępe, przewlekłe np. nowotworowe bóle ostre

http://www.axisresidentialtreatment.com/mo
rphine-addiction/side-effects/

wymagają zastosowania większych dawek. Niektóre typy

bólu nie poddają się działaniu morfiny np. bóle
neuropatyczne.
• Uspokajające

występuje

przy

stosowaniu

terapeutycznych

dawek

charakteryzuje się stosunkowo szybkim rozwojem tolerancji, po wielokrotnym
podaniu pojawia się euforia (tylko przy podaniu pozajelitowym)
• Zniesienie emocji (lęku, uczucia zagrożenia, panicznego strachu) towarzyszących
doznaniom bólowym
• Depresja czynności oddechowej spowodowana zmniejszeniem wrażliwości

neuronów ośrodka oddechowego na ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Do najpopularniejszych działań niepożądanych, często związanych
z przedawkowaniem, zalicza się: wymioty (w premedykacji), dysforię, mdłości,
zianie, bradykardię, uwolnienie histaminy (morfina i petydyna (meperydyna),
szczególnie podane dożylnie), nietrzymanie moczu/zatrzymanie moczu oraz
depresja oddechowa. Rzadziej pojawia się brak apetytu, niepokój, zaparcia,
hipotermia lub hipertermia (zazwyczaj po zastosowaniu hydromorfonu u kotów).

Każde z powyższych działań niepożądanych można odwrócić
poprzez ostrożne podanie naloksonu do osiągnięcia efektu

SŁABE OPIODY
TRAMADOL sam lub w połączeniu z paracetamolem
jest skuteczny w leczeniu bólu o znacznym
natężeniu.
Oprócz
aktywacji
receptorów
opioidowych wywiera działanie analgetyczne
poprzez zahamowanie wychwytywania zwrotnego
serotoniny
i
noradrenaliny
w
synapsach
zstępującego układu kontroli bólu rdzenia
kręgowego, co czyni go szczególnie przydatnym w
leczeniu bólu z komponentą neuropatyczną.
Działania niepożądane występujące na początku
leczenia tramadolem mogą być dokuczliwe, ale
zazwyczaj ustępują samoistnie po 2 - 3 dniach
leczenia. Są to poty, nudności i wymioty, czasami
lekkie splątanie.

KODEINA (metylowa pochodna
Morfiny) jest metabolizowana w
wątrobie. Około 10% kodeiny ulega
przemianie do morfiny. Możliwe że
tylko ta część leku odpowiada za
działanie analgetyczne. Kodeina daje
objawy niepożądane do których
należą: nudności, wymioty, bóle
nadbrzusza i stany skurczowe dróg
żółciowych, zaparcia

SILNE OPIODY

FENTANYL

 określany jest jako czysty agonista receptora, 75-100 silniejszy
od morfiny
 od początku lat 60. stosowany był w anestezjologii jako
analgetyk podawany śródoperacyjnie oraz w zwalczaniu bólów
pooperacyjnych. Działa silniej p/bólowo niż morfina
 równoważne dawki p/bólowe są około 80x mniejsze
 działanie p/bólowe pojawia się szybko ale trwa krótko do 30- 60
minut
 neuroleptyki np. droperidol nasilają jego działanie p/bólowe
 stosowany w anestezjologii- podany nawet w bardzo dużych
dawkach wywołujących pełną analgezję i utratę świadomości
nie wpływa na układ krążenia
 nie powoduje uwalniania histaminy
 w dużych dawkach powoduje sztywność mięśni

METADON
 działa niemal równie silnie p/bólowo po podaniu doustnym co

pozajelitowym
 stosowany w leczeniu zależności morfinowej i heroinowej
 stosując doustnie metadon nie dopuszcza się do wystąpienia
objawów abstynencji, znosi działanie euforyzujące morfiny i heroiny
 zapobiega objawom odstawiennym
 nie powoduje błogostanu (podany doustnie) a także nie dopuszcza
do wystąpienia euforii po dożylnym podaniu heroiny czy morfiny;

 stosowany w lecznictwie może zaw. niewielki dodatek naloksonu,
który nie wchł. się z p.pok.- po podaniu doustnym jest bez działania,

a wstrzyknięty dożylnie znosi euforyzujące działanie opioidu

BUPRENORFINA
 Bardzo silne działanie antagonistyczne 3x silniejsze od naloksonu
 Wykorzystywane jest jej działanie p/bólowe
 Działanie p/bólowe 100x silniejsze od morfiny

 Nie wywołuje objawów psychozomimetycznych
 Znosi euforyzujące działanie morfiny i heroiny stosowana w plastrach
w leczeniu zależności
 Wygodna forma podawania i stosunkowo długi (8 godzin) czas
działania to zalety, które mogą być wykorzystane w leczeniu bólów o

średnim i dużym nasileniu
 Ponieważ buprenorfina jest częściowym agonistą (oznacza to, że tylko
znaczna część leku łączy się w sposób aktywny z receptorami mi),
powinna wykazywać efekt pułapowy

„CZYŚCI ANTAGONIŚCI”
• Znoszą objawy przedawkowania większości agonistów oprócz

buprenorfiny, również opioidów endogennych

• Najważniejsze leki należące do tej grupy to nalokson,
nalmefen, naltrekson ( wyróżnia się długim działaniem i jest

stosowany u osób nadużywających morfiny lub heroiny, które
po całkowitej detoksykacji pragną zabezpieczyć się przed
powrotem uzależnienia)

Kapsaicyna
• Kapsaicyna jest stosowana jako lek przeciwbólowy

i rozgrzewający, stosowany zewnętrznie - głównie w
balsamach i maściach zmniejszających ból stawów i
mięśni. Zwykle jest ona dodawana do specyfików w
formie ekstraktu z papryki chili (capsic. oleo. res.)
http://mgr.farm/zawod-farmaceuty/wlasciwosci-lecznicze-kapsaicyny-cz2

• Mechanizm działania: kapsaicyna, będąca jednym
z alkaloidów z grupy wanilinoidów, łączy się z
receptorem wanilinoidowym podtypu 1 (VR1),
który jest zwykle stymulowany przez ciepło lub
mechaniczne uszkodzenie ciała. W wyniku
pobudzenia tych receptorów wyzwalany jest impuls
elektryczny, który prowadzi do wydzielania
substancji P (transmiter bólowy) po pewnym czasie
jej stężenie spada i objawia się działanie
przeciwbólowe.
http://www.vismaya-maitreya.pl/naturalne_leczenie_kapsaicyna_leczy_raka.html

KOANALGETYKI
Leki uzupełniające w leczeniu
przeciwbólowym:
 Leki przeciwdepresyjne
 Leki przeciwdrgawkowe
 Leki przeciwarytmiczne
 Kortykosteroidy
 Leki blokujące receptory NMDA (ketamina)

 Leki blokujące przewodnictwo układu współczulnego
 Leki zwiotczające mięśnie

Metody podawania środków
farmakologicznych.

DEFINICJA LEKU
„Produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji,
przeznaczona do zapobiegania lub leczenia chorób występujących u
ludzi lub zwierząt, lub podawana człowiekowi lub zwierzęciu w celu
postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia czy
modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu ludzkiego lub
zwierzęcego.”
Dz. U. z 2001r. Nr 126, poz. 1381, art.2 pkt 32

Charakter działania leku zależy od zastosowanej dawki,
stężenia, drogi prowadzenia do organizmu oraz rodzaju leku. [2]
[1] Encyklopedia Powszechna PWN, Wydanie drugie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2004
[2] Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. P. Kubikowski, W. Kostowski, Państwowy Zakład Wydawnictw
Lekarskich, Warszawa 1985

nauka o leku
FARMAKOKINETYKA
wpływ organizmu na
lek

FARMAKODYNAMIKA
wpływ leku na
organizm

• UWALNIANIE
(Liberation)
• WCHŁANIANIE
(Absorption)
• DYSTRYBUCJA
(Distribution)
• METABOLIZM
(Metabolism)
• WYDALANIE
(Excretion)

ELIMINACJA

FARMAKOLOGIA

PROCESY
FARMAKOKINETYCZNE
LADME

FARMAKOKINETYKA LEKU W USTROJU
PODANIE
UWALNIANIE

WCHŁANIANIE

DYSTRYBUCJA

Podanie nardzeniowe
Nardzeniowe podanie związków u myszy (Fairbanks, 2003)

P
O
D
A
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E

Operacje implantacji drenów na szczurach po podaniu narkozy zgodnie z metodą
opracowaną przez Yaksh i Rudy (1987).
Zwierzęta
należy
umocować
na
stoliku
stereotaktycznym, rozsuwamy skórę na głowie,
przecinamy mięśnie i odsłaniamy błonę atlasopotyliczną. Dren polietylowy o długości 7,8 cm
wprowadzamy podpajęczynówkowo przez otwór w
błonie. Następnie dren mocujemy przeprowadzając
wolny koniec przez mięśnie i skórę głowy,
przepłukujemy 10 ul wody do iniekcji, końcówkę
drenów zatapiamy. Po zakończeniu operacji zwierzęta
umieszczamy w pojedynczych klatkach.

Podanie domięśniowe
Istnieje pewne ryzyko wbicia się
w naczynie krwionośne lub nerw.
Najlepiej wybrać iniekcję w udo.
Zaczynamy
od
znalezienie
mięśnia pośladkowego, który jest
największy w tej części ciała i
wbijamy igłę w jego środkową
część. Żeby sprawdzić czy
przypadkiem nie zostało przebite
naczynie
należy
delikatnie
pociągnąć tłoczek strzykawki i
jeśli nie zobaczymy krwi, to
wszystko jest w porządku. W
przeciwnym
razie
trzeba
wyciągnąć igłę i ponownie wbić ją
tuż obok.
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http://www.theodora.com/rodent_laboratory/injections.html

Podanie domięśniowe- sposób 1
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http://www.theodora.com/rodent_laboratory/injections.html

Małym
palcem
przytrzymujemy
łapę
tylną .
Kciukiem
i
palcem
wskazującym zbieramy
skórę za głową, tak by
unieruchomić zwierzę.
Wprowadzić igłę pod
skosem (kąt 45°) w
mięsień udowy w stronę
części ogonowej. Poprzez
zassanie upewnić się, czy
igła
nie
została
wprowadzona
do
naczynia krwionośnego.
Jeśli nie widać krwi,
powoli
wstrzyknąć
związek.

Podanie domięśniowe- sposób 2
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Trzymamy zwierzę za kark.
Miejsce odkażamy etanolem 70%
Wbić igłę na skos w udo, zassać i wstrzyknąć.
Ponieważ łapa nie jest przy tej metodzie
unieruchomiona musimy upewnić się czy
zwierzę nie rusza się.

http://www.theodora.com/rodent_laboratory/injections.html

Podanie domięśniowe- sposób 3

Podanie domięśniowe z pomocą drugiej osoby

http://www.theodora.com/rodent_laboratory/injections.html

Podanie domięśniowe- sposób 4
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Podanie przy pomocy klatki
polegające
na
delikatnym
podciągnięciu łapy, tak aby
mięśnie były napięte. Następnie
etanolem 70% przemywamy
miejsce podania i wykonujemy
zastrzyk.
http://www.theodora.com/rodent_laboratory/injections.html

Podanie podskórne
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http://www.theodora.com/rodent_laboratory/injections.html

Podtrzymujemy myszy za kark przy
pomocy
kciuka
i
palca
wskazującego (tworzy się namiot z
fałdu
skórnego).
Następnie
miejsce podania przemywany
etanolem i kierujemy igłę pod
skosem.
Igła powinna być włożona
równolegle do skóry i skierowana
w stronę tylnej części zwierzęcia.
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http://www.theodora.com/rodent_laboratory/injections.html

Podanie dootrzewnowe

Kciukiem oraz palcem wskazującym chwytamy zwierzę, tak aby
unieruchomić głowę i odsłonić brzuszną stronę zwierzęcia,
przechylając głowę w dół pod niewielkim kątem.
Sterylna igła powinna być umieszczona pod skosem w prawym
dolnym lub lewym kwadrancie brzucha zwierzęcia. Igłę
wprowadzamy pod kątem 30 °.

Podanie dożylne
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http://www.theodora.com/rodent_laboratory/injections.html

Przy podaniu dożylnym należy
ogrzać zwierzę lampą cieplną lub
innym urządzeniem, kontrolując by
temperatura nie przekraczała 85 90 ° Celsjusza.
Następnie umieszczamy zwierzę w
urządzeniu
przytrzymującym
i
stabilizujemy
ogon
pomiędzy
kciukiem i palcem wskazującym.
Przemywamy ogon 70% etanolem.
Wbijamy igłę na skos mniej więcej
równolegle do żyły i wprowadzamy
igłę co najmniej 3 mm do żyły. Nie
należy dopuścić do zassania gdyż
spowoduje to zapadnięcie żyły.
Powolnym ruchem wstrzykujemy
podawaną substancję.

Podanie przezskórne
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http://www.theodora.com/rodent_laboratory/injections.html

Przy podaniu przezskórnym należy
zwierzę uśpić a następnie ogolić
miejsce podania. Przemywamy
miejsce 70% etanolem. Igłę
kierujemy pod skosem trzymając
równolegle do powierzchni skóry.
Powoli wstrzykujemy związek, po
prawidłowym podaniu widoczny
będzie pęcherzyk z płynem.

Podanie przy pomocy sondy
http://www.theodora.com/rodent_laboratory/injectio
ns.html

Do tego typu podań stosujemy specjalne
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podajniki, które napełniamy substancją i
nakładamy igłę. Zwierzę przytrzymujemy

za kark a końcówkę kierujemy do jamy
ustnej zwierzęcia. Kierujemy końcówkę

w stronę tylnej części języka i powoli
podajemy związek.
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UWALNIANIE
Rozpad postaci, w której lek został
wprowadzony (np. tabletki lub kapsułki),
uwolnienie jego cząsteczek i ich rozpuszczenie
w płynach ustrojowych

WCHŁANIANIE czyli procesy związane z
przejściem leku z miejsca podania do
krążenia ogólnego

W
C
H
Ł
A Czynniki warunkujące wybór drogi podania leku:
N
I - właściwości fizykochemiczne leku
A - oczekiwany początek działania leku
N - docelowe miejsce działania leku
I - stan ogólny pacjenta
E - wiek pacjenta

D
Y
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R
Y
B
U
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J
A

DYSTRYBUCJA TO PROCES ROZMIESZCZANIA
LEKU W PŁYNACH I TKANKACH ORGANIZMU
Czynniki warunkujące dystrybucję:
• szybkość transportu przez błony biologiczne
• wiązanie z białkami
• szybkość przepływu krwi przez poszczególne tkanki (pojęcie
kompartmentu)
Kompartment to zespół tkanek, płynów ustrojowych lub
narządów, w których lek i jego metabolity rozmieszczone
są równomiernie.
Kompartment centralny osocze oraz tkanki i narządy
dobrze ukrwione (wątroba, płuca, nerki, mózg, serce,
gruczoły wydzielania wewnętrznego).
Kompartment obwodowy (tkankowy) tkanki i narządy
gorzej lub słabo ukrwione (tkanka tłuszczowa, skóra,
mięśnie, tkanka kostna).

WYDALANIE
Procesy związane z usuwaniem leku z organizmu

Wydalanie:
Przez nerki (większość leków)
Z żółcią (makrolidy, glikozydy)

Ze śliną (fenytoina)
Z powietrzem wydychanym (alkohol, środki znieczulenia

ogólnego)
Z potem (witamina B1)

Niepożądane działanie leku
Adverse Drug Reaction (ADR)
Szkodliwy, niezamierzony skutek leku obserwowany w
dawkach, które służą zapobieganiu, diagnozie lub
leczeniu
Definicja WHO z 1973 roku

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

