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DOPORUČENÍ AAP
2006

� zavedení rutinních postupů vedoucích k zjištění bolesti

� snížení počtu a plánování bolestivých procedur

� předcházení pooperační bolesti a její léčba 

� předcházení a léčba akutní bolesti z rutinních bed-side výkonů

� eliminace opakované a protrahované bolesti či stresu v průběhu 
intenzivní péče

Prevention and Management of Pain in the Neonate: An Update. Pediatrics 2006;  



DOPORUČENÍ AAP
2006

� zavedení rutinních postupů vedoucích k zjištění bolesti

� snížení počtu a plánování bolestivých procedur

� předcházení pooperační bolesti a její léčba 

� předcházení a léčba akutní bolesti z rutinních bed-side výkonů

� eliminace opakované a protrahované bolesti či stresu v průběhu 
intenzivní péče a chronické resuscitační péče

Prevention and Management of Pain in the Neonate: An Update. Pediatrics 2006;                                    

Ballantyne JC, et al. Pain: Clinical Updates 2011;

120 miliónů bolestivých procedur u novorozenců/rok, které nejsou 
medikamentózně či nefarmakologicky ošetřeny



STUDOVANÉ NEFARMAKOLOGICKÉ PŘÍSTUPY 
OVLIVNĚNÍ BOLESTI

� kojení 

� nenutritivní sání

� „kangoroo care“ 

� aplikace cukrů (sacharóza, glukóza)

� zavinutí do peřinky, zavinovačky – „swadling“, „facilitated tuck“

� multineurosenzoriální stimulace (taktilní, vestibulární, sluchová, 
chuťová, čichová, zraková)



KOJENÍ/KLOKÁNKOVÁNÍ 
DONOŠENÝCH DĚTÍ

� kojení je přirozený, bezpečný a levný způsob nefarmakologického 
zmírnění bolestivých projevů u donošených dětí

� kojení je velmi efektivní (lepší efekt než sacharóza) ve zmírnění 
bolesti u donošených novorozenců v souvislosti s venepunkcí i 
odběrem krve z paty

� efekt mateřského mléka podaného alternativně je však v pozorování 
nižší než 25% glukóza, odpovídá přibližně efektu 10% glukózy

� kombinace působků (mléko, skin-to-skin kontakt, nenutritivní sání…) 
efektivnější než jednotlivé faktory zvlášť

Gray L, et al. Pediatrics 2000; Cabajal R, et al. BMJ 2003; Codipietro L, et al. Pediatrics 2008; 

Bueno M, et al. Pediatrics 2012; Upadhyay A, et al. Acta Paediatr 2004;



KOJENÍ/KLOKÁNKOVÁNÍ 
DONOŠENÝCH DĚTÍ

� zmírnění bolestivých projevů při skin-to-skin kontaktu matky a dítěte 
v průběhu intervence (ale při držení matkou nebyl zaznamenán pozitivní vliv)

� podání většího objemu mateřského mléka může mít pozitivní vliv na 
vnímání bolesti novorozence (cholecystokinin?)

Gray L, et al. Pediatrics 2000; Cabajal R, et al. BMJ 2003; Codipietro L, et al. Pediatrics 2008; 

Bueno M, et al. Pediatrics 2012; Upadhyay A, et al. Acta Paediatr 2004;



KOJENÍ/KLOKÁNKOVÁNÍ
U LATE PRETERM (32(34)-37.GT) DĚTÍ

� klokánkování (cca 30 minut před intervencí) je efektivní ve zmírnění bolesti u 
late preterm novorozenců v souvislosti s venepunkcí i odběrem krve z 
paty

� efekt mateřského mléka (kojení/podaného z láhve) nedosahuje 
efektu 24% sacharózy

– dechová nestabilita

– problémy s koordinací sání, dýchání a polykání

� kombinace klokánkování s nenutritivním sáním a aplikací sacharózy 
event. mateřského mléka nejefektivnějším způsobem 
nefarmakologického ovlivnění krátkodobé procedurální bolesti 

Simonse E, et al. Pediatrics 2012; Bueno M, et al. Pediatrics 2012;                                                          

Johnston CC, et al. Arch Pediatr Adolesc Med 2003; 



� bolest, novorozenec, sacharóza, glukóza 

� > 125 původních vědeckých prací 

� 116 (93%) RCT 

– 2/3 zdraví donošení novorozenci

� 49% odběr krve z paty, 14% odběr krve ze žíly…

Harrison D, et al. Pediatrics 2010;

SACHARÓZA, GLUKÓZA



SACHARÓZA

� bezpečný a efektivní přístup ovlivnění jednorázové procedurální 
bolesti u donošených i nedonošených dětí prostřednictvím uvolnění 
endogenních opioidů (?)

� aplikace 1-2 minuty před vlastním výkonem (24% roztok)

� krátkodobé ovlivnění vnímání bolesti (maximální efekt asi 2 minuty 
po podání) – snížení tepové frekvence, zkrácení trvání (prvního) pláče, bez efektu na SpO2

Stevens B, et al. Cochrane Database Syst Rev 2010;                                                                           

Harrison D, et al. Pediatrics 2010; Taddio A, et al. Arch Pediatr Adolesc Med 2003;

GT množství (ml)

24-26 0,1

27-31 0,25

32-36 0,5

>37 1



SACHARÓZA

� lepší efektivita v kombinaci s nenutritivním sáním či zavinutím do 
zavinovačky (nižší skóre u donošených i nedonošených dětí)

� dávka ≥ 0,5 g pravděpodobně nezlepšuje analgetický efekt

� ale opakované podání může být efektivní (před – těsně před – krátce po 

bolestivém stimulu)

� nežádoucí efekty

– u <3% poruchy dýchání a desaturace (VLBWI)

– hyperglykémie (VLBWI)

– negativní vliv na neurologický vývoj u dětí mladších 31.GT při 
opakovaném a frekventním podávání (? – s počtem podaných dávek 
horší výsledky)

Stevens B, et al. Cochrane Database Syst Rev 2010; Johnston CC, et al. Biol Neonate 1999;                                    

Cignacco EL, et al. Pediatrics 2012; Johnston CC, et al. Pediatrics 2002;                                            



GLUKÓZA

� 30% glukóza efektivní u donošených novorozenců při odběru krve z 
paty i u nedonošených dětí při subkutánní injekci

� nižší PIPP skóre po venepunkci ve skupině glukózy x EMLA

� lepší efekt v kombinaci s nenutritivním sáním

� bez signifikantního rozdílu v efektu mezi glukózou a sacharózou

Stevens B,  et al. Cochrane Database Syst Rev 2010; Gradin M, et al. Pediatrics 2002;                                        

Okan F, et al. Eur J Pediatr 2007;



SACHARÓZA, GLUKÓZA                                                      
A DALŠÍ SLADCE CHUTNAJÍCÍ ROZTOKY

? dlouhodobé podávání velmi nemocným a nedonošeným 
novorozencům a rizika jejich dalšího vývoje

? efektivita cukrů při konkomitantně podávaných opioidech

? efektivita cukrů pro delší výkon (např. oční vyšetření)

Harrison D, et al. Pediatrics 2010;



SACHARÓZA – ANALGETIKUM?

� RCT 59 pacientů (24% glukóza x voda)

� EEG bolest-specifická aktivita mozku

� standardní hodnocení bolesti pomocí behaviorálních a fyziologických 
měřítek  (PIPP)

� hodnocení reflexní spinální nociceptivní odpovědi

Slatter R, et al. Lancet 2010



SACHARÓZA – ANALGETIKUM?

Slatter R, et al. Lancet 2010



SACHARÓZA – ANALGETIKUM?

Slatter R, et al. Lancet 2010



ZÁVĚRY

� prevence především, well-being

� minimalizace počtu diagnostických, terapeutických a 
ošetřovatelských procedur na nejnižší možnou míru

� plánování a realizace bolestivých procedur po nefarmakologické či 
farmakologické přípravě

� použití zavedených katetrů k odběrům krve (arteriální, centrální žilní), 
rutinní použití „odstraňovačů náplastí“, poloautomatických lancet pro 
novorozenecký screening …



NENUTRITIVNÍ SÁNÍ

� snížení délky pláče, snížení tepové frekvence a zlepšení oxygenace při 
odběru krve z paty či venepunkci u donošených i nedonošených dětí


