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ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

A kutyáknak
is fáj…

Sok esetben a fájdalom egyetlen jele az,
hogy a kutya elhúzódik és csendesen
gubbaszt. Ezért fontos, hogy képzeljük el,
mi mit éreznénk, ha hasonló sérülésünk
lenne. Ha például egy autóbaleset után
egy kutyának elört a lába, vagy egy vere-
kedés után egy nagy bôrdarab részben
leszakadt az oldaláról, akkor valószínûleg
nagy fájdalma van akkor is, ha ezt az
izgalom és félelem miatt nem mutatja.
Egy ilyen kutya beteg azonnali állatorvosi
segítségre szorul! 
A fájdalom fontos dolog, amit nem hagy-
hatunk figyelmen kívül. Hiba lenne vi-
szont azt gondolni, hogy ez az egyetlen
teendô. Ezért, ha kutyánkat szenvedni
látjuk, vigyük állatorvoshoz, mert nagyon
fontos, hogy az alapbetegséget is kezeljék
(pl. mûtéti ellátás, antibiotikum adása
stb.). Ezen kezelések mellett, de nem
ezek helyett, gondoskodni kell megfelelô
fájdalomcsillapításról is. 

Sokféle fájdalomcsillapító módszer van.
A gyógyszerek adása csupán egy a sok
közül. Egyéb módszerek, például a rend-
szeres és kímélô mozgás, gyógytorna,
masszázs, elektroterápia, hidroterápia,
akupunktúra, a fájdalmas terület hûtése
(borogatása, jegelése) és nem utolsó sor-
ban a mûtéti ellátás is, mivel a mûtéti seb
gyógyulása után jó esetben fájdalommen-
tesség érhetô el. Ami a fájdalomcsillapító
gyógyszereket illeti, két fô csoportra
oszthatjuk ôket: a szisztémásan és helyi-
leg ható gyógyszerek. A szisztémás
gyógyszeradás azt jelenti, hogy a kutya a
gyógyszert lenyeli vagy injekcióval meg-
kapja, a hatóanyag felszívódik, a véráram
segítségével eljut minden sejtbe, és sok
helyen kifejti hatásait. A helyi érzéstele-
nítés során viszont a gyógyszer helyileg
fejti ki hatását, és egyes testrészek érzés-
telenségét idézi elô. Ez az emberorvos-
lásból is jól ismert, mi is kaphatunk ilyet
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a fogorvosnál (lidokain injekciót) vagy
akár szülés közben is (epidurálisan). A
szisztémásan ható fájdalomcsillapítók két
fô csoportba tartoznak: a nem szteroid
gyulladáscsökkentôk és az ópioid fájda-
lomcsillapítók (morfin és származékai)
csoportjába. Ez a cikk a nem szteroid
gyulladáscsökkentôket ismerteti. 

A nem szteroid gyulladáscsökkentôk (an-
golul “nonsteroidal anti-inflammatory
drugs” vagy “NSAIDs”) gyakran alkalma-
zott gyógyszerek, melyek közismertek
lázcsillapító, fájdalom- és gyulladáscsök-
kentô hatásaikról. Ide tartozik például az
Aszpirin (actil-szalicilsav), Algopyrin (me-
tamizol), ibuprofén, paracetamol és még
sok más gyógyszer. Az Egyesült
Államokban sok ide tartozó gyógyszer
orvosi recept nélkül is kapható és
Magyarországon is, a receptkötelezettség
ellenére ki ne venne be egy tablettát, ha
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eFÁJDALOMCSILLAPÍTÓ GYÓGYSZEREK

KUTYÁKNAK: A NEM SZTEROID

GYULLADÁSCSÖKKENTÔK

A kutyáknak adható fájdalomcsillapító gyógyszerek ugyanazokba a fôbb gyógyszercsoportokba
tartoznak, mint az emberé, és hasonló hatásmechanizmus szerint mûködnek. Jelentôs eltéré-
sek lehetnek azonban az egyes gyógyszerek adagolásában és mérgezô hatásaiban. Fontos hang-
súlyoznunk azt is, hogy a fájdalomcsillapítás nem a gyógykezelés egyetlen formája, hanem egy
beteg állatnak is komplex kezelésre van szüksége, és a fájdalomcsillapítás ennek a komplex
tervnek csak egy fontos eleme. A cikk szerzôje megkísérli közérthetô módon ismertetni a
fôbb fájdalomcsillapító gyógyszereket abból a célból, hogy a tulajdonos és az állatorvos a közös
cél (kedvencünk gyógyulása) érdekében való együttmûködését segítse. Hangsúlyozni kell azon-
ban, hogy a gazdi saját ötletek alapján, állatorvosi ajánlás nélkül végzett gyógyszeres kezelése
ellenjavallt, mert súlyos károkat, akár életveszélyt is elôidézhet kedvencünknél. Ezért ez a
cikk gyógyszeradagokat nem ismertet. 
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hirtelen fáj a feje, foga vagy háta. Az
ember hajlamos lehet arra, hogy a kutyá-
jával is ugyanezt tegye. Ezek a gyógysze-
rek nagyon ártalmatlannak tûnhetnek, a
látszat azonban csal, mert keskeny terá-
piás sávú, viszonylag mérgezô gyógysze-
rek tartoznak ide. Ezek a gyógyszerek
úgy fejtik ki hatásukat, hogy a prosztag-
landin molekulák képzôdését gátolják.
Gyulladás és sérülés során prosztaglan-
din szabadul fel a szövetekben, aminek
szerepe van a fájdalom kialakulásában.
Ennek gátlása révén a nem szteroid gyul-
ladáscsökkentôk fájdalomcsillapító hatá-
súak. Fontos azonban az a tény, hogy a
prosztaglandinoknak egyéb élettani sze-
repe is van, részt vesznek például a gyo-
mor és bél nyálkahártya védelmében, a
vese vérellátásának szabályozásában, a
véralvadásban és még sok más folyamat-
ban is. Ebbôl következôen a nem szte-
roid gyulladáscsökkentôk legfôbb mellék-
hatásai a gyomor és bél nyálkahártyáinak
károsítása, vesekárosodás és vérzékeny-
ség. A mellékhatások mértéke (vagy
megléte) erôsen függ az alkalmazott
gyógyszertôl, az adagtól, az adagolás idô-
tartamától, az állatfajtól és a már meg-
lévô betegségektôl. Egy vesebetegnek
például hiba lenne ilyen gyógyszert adni,
mert életveszélyes veseelégtelenség ala-
kulhat ki (eggyel több ok, hogy állatorvos
segítsége nélkül ne alkalmazzuk). Egy fris-
sen mûtött vagy balesetet szenvedett ku-
tyának hiba lenne például Aszpirint vagy
tolfenaminsavat adni, mert fokozhatja a
vérzést. Gyomorbántalmak esetében
szintén hiba lenne ezen gyógyszerek
adása, mert gyomorvérzést és fekélyeket

okozhat. Májbetegnél is vigyázni kell,
mert a gyógyszerek lebomlása lassabb, a
gyógyszerek felhalmozódhatnak a szer-
vezetben és mérgezô vérszintet érhet-
nek el. Szívbetegség esetében is vigyázni
kell, mert a vese (és sok más szerv) vér-
ellátása már eleve kritikus lehet, és ezt a
nem szteroid gyulladáscsökkentôk to-
vább ronthatják. Vemhesség esetében is
gondot okozhat, mert különösen a har-
madik trimeszterben magzatkárosító ha-
tásuk lehet. Nagyon fiatal állatoknak (6
hetes kor alatt) és szoptató szukáknak
szintén nem javasolhatóak, mert befolyá-
solhatják a kicsik fejlôdését.
Tenyészállatoknak szintén nem javallott
a párzási szezonban, mert befolyásolhat-
ják a termékenységet. 

A nem szteroid gyulladáscsökkentô tab-
lettákat mindig evés közben adjuk be,
hogy ezzel is csökkentsük a gyomorfalra
kifejtett káros hatást. Talán vannak el-
térô vélemények, de fontosnak tartom,
hogy mûtét elôtt ne kapjanak kutyák
ilyen tablettákat, egyrészt azért, mert
üres a gyomruk, másrészt pedig altatás
alatt károsíthatják a veséket. Személy
szerint én általában a mûtét végén adom
ezeket a gyógyszereket intravénásan. A
mûtét után pedig a betegségtôl függôen
általában 3-5 napig adandóak. 
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Emberben sok ebbe a csoportba tartozó
gyógyszer (az Aszpirin kivételével) növeli a
szívinfarktus kockázatát. Szerencsére a ku-
tyánál ez nem így van, mert a szívinfarktus
miden háziállat fajban teljesen ismeretlen
betegség. Ennek az okai részben a szívizom
emberétôl eltérô vérellátásában keresendô,
másrészt pedig abban, hogy a háziállataink
nem hajlamosak érelmeszesedésre. 

A nem szteroid gyulladáscsökkentô gyógy-
szerek mérgezô hatásai a kutyák (és macs-
kák) esetében súlyosabbak, mint embernél.
Jó példák erre az ibuprofén és a diklofe-
nák, amelyek az embernél kevés mellékha-
tással rendelkeznek, kutyákban viszont
gyakran okoznak gyomor- és bélfekélyeket,
ami véres hányással és bélsár ürítéssel jár.
Semmiképpen ne adjunk kutyánknak ibu-
profént, paracetamolt vagy diklofenákot. 

A macskák ismét külön lapra tartoznak,
mert májenzimeik eltérnek a kutyáétól
és egyes gyógyszereket (például
Aszpirint, paracetamolt és karprofént)
lassabban bontanak le, mint a kutyák. Ez
növeli macskáknál a mérgezés kockáza-
tát. A paracetamol macskában kifeje-
zetten mérgezô (methemoglobinémiát
okoz), a mérgezés tipikus tünetei pedig
a nyálkahártyák kékes-barnás elszínezô-
dése, kevertség, ödémaképzôdés, há-
nyás és nyálzás. Ilyen esetben azonnali
állatorvosi segítség kell. 

Az Aszpirin az egyik legrégebbi nem szte-
roid gyulladáscsökkentô, de jelentôs gyo-
morkárosító mellékhatása miatt az állator-
voslásban alig használatos. Néhány kolléga
azonban alacsony adagban sikerrel alkal-
mazza fiatal nagytestû kutyák kiterjedt
csonthártyagyulladásának kezelésére. 

Tizennégy éves dalmata több ízületre kiterjedô fájdalmas gyulladással. Jól látható,
hogy a jobb elsô lábát fájdalmasan emeli, és nehezen, lassan mozog. Ez nem az
öregedés természetes velejárója, hanem betegség, amit fájdalom- és gyulladáscsil-
lapítókkal kezelni kell. 

e-mail: szerkesztoseg@akutyaujsag.hu • 2015. április
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Az Algopyrin állatorvosi használatáról
megoszlanak a vélemények. Amerikában
egyáltalán nem használják, és elmaradott
európai gyógyszernek tartják. Régebben
magyar állatorvosok gyakran használtak
Algopyrint, de mivel nem számít modern
gyógyszernek, használata csökkent.
Érdekes azonban megemlítenünk, hogy a
bécsi és több német állatorvosi egyete-
meken is reneszánszát éli az Algopyrin,
és jó fájdalomcsillapítónak tartják. A
probléma valószínûleg ott van, hogy az
Algopyrint használó állatorvosok még vi-
szonylag kevés kutyán szereztek tapasz-
talatot (néhány száz, esetleg ezer), és ta-
pasztalatukat nem publikálták hitelt
érdemlôen. 

Véleményem szerint a kutyák számára a
meloxikám és a karprofén a legjob-
ban ismert és legkevesebb mellékhatá-
sokkal rendelkezô nem szteroid gyulla-
dáscsökkentô. Világszerte gyakran
(kutyák százezrein) alkalmazott szerek-
rôl van szó. Vérzékenységet általában
nem okoznak, de a már eleve vérzékeny
kutyáknál (dobermannoknál például kü-

lönösen gyakori a Von Willebrand beteg-
ség) vigyázni kell. Gyomorkárosító hatá-
suk kevesebb, mint a régebbi típusú
gyógyszereknek (de nem nulla), veseká-
rosító hatásuk pedig attól függ, hogy az
állat ki van-e száradva. Ezért, ha folyama-
tos kezelés során a kutyánk étvágyta-
lanná válik (ezért kevesebb vizet visz be
a szervezetbe, és kiszárad) hagyjuk abba
a kezelést, és forduljunk állatorvoshoz. A
karprofén esetében nagyon ritkán májká-
rosodás is kialakulhat, ami akár egyetlen
tabletta beadása után is a kutya elhullását
okozhatja. A karprofén kizárólag állator-
vosi gyógyszer, de a meloxikámnak em-
beri kiszerelése is van. A felnôtt ember-
nek való meloxikám tablettát viszont elég
nehéz úgy pontosan eltördelni, hogy egy
kistestû kutyának vagy macskának is pon-
tos dózist adhassunk. Valószínûleg ez
lehet az egyik oka, hogy a humán melo-
xikám tablettának több mellékhatása van
a kutyákban, mint az állatorvosi készít-
ményeknek. Érdekes lehet azonban a
humán meloxikám cseppek alkalma-
zása, mert a pontos adagolás még macs-
kában is lehetséges lehet. A megfelelô
gyógyszer kiválasztását bízzuk azonban
állatorvosra. 

A coxibok (deracoxib, firocoxib, mava-
coxib, robenacoxib, cimicoxib) modern
és ígéretes gyógyszerek. Ezekkel azonban
egyenlôre még nincs annyi tapasztalat,
mint a karprofénnel és a meloxikámmal.
Az eddigi információ szerint a mellékha-
tások hasonlóak az elôzô két gyógyszer-
hez. Fontos különbség az, hogy a mava-
coxibot például ritkábban (havonta
egyszer) kell adni, míg a karprofént, a

meloxikámot és a legtöbb coxibot is na-
ponta egyszer vagy kétszer. Ez azért fon-
tos, mert ha kezelés közben mellékhatá-
sok jelentkeznek, akkor a meloxikám
adását hamar abba lehet hagyni, de a ma-
vacoxib esetében erre akár egy hónapot
is kell várni, ami elég lehet súlyos mellék-
hatás kialakulásához. Ez esetben a kénye-
lemért (ritkán kell adni) nagy árat fizet-
hetünk. A bécsi állatorvosi egyetemen
újabban cimicoxibot használunk kutyák-
nál mûtét utáni fájdalomcsillapításra. 

A ketoprofén régebbi gyógyszer, ami-
nek a karprofénnél több mellékhatása
van, de mivel olcsóbb szer, rövid ideig (3-
5 nap), ha egyéb kontraindikáció nincs,
adható akár mûtét utáni fájdalomcsillapí-
tásra is. 

Egyes betegségeknél (például ízületi gyul-
ladás) hosszú távú gyulladás és fájdalom-
csillapítás is szükséges lehet. Erre a kutya
esetében a meloxikám és karprofén a
legalkalmasabbak, de a coxibok haszná-
lata is megfontolható. Ezen gyógyszerek
mérgezô hatásait nem szabad elfelejte-
nünk, ezért hosszan tartó kezelés során
rendszeresen szükség van állatorvosi és
laboratóriumi vizsgálatokra, valamint
testsúlymérésre. A gyógyszeradagok
megállapítását és módosítását is bízzuk
állatorvosra. 

Felmerülhet a kérdés, hogy van-e hozzá-
szokás, és emelni kell-e a gyógyszerada-
gokat hosszú távú kezelés során. Az
ópioidokkal ellentétben a nem szteroid
gyulladáscsökkentôknél hozzászokás
nincs. Használat során az adagokat ritkán
emelik, sôt, inkább a mellékhatások függ-
vényében csökkentik. A hatékonyságot
befolyásolhatja még az alapbetegség sú-
lyosbodása is, ezért lehetséges, hogy az
addig hatásos kezelés már nem megfe-
lelô. Ilyen esetben az állatorvos megfon-
tolhatja a kezelés más gyógyszerekkel
(ópioidokkal és gabapentinnel) való ki-
egészítést. 

Mit tanulhatunk mind-
ezekbôl?

• A fájdalomcsillapító gyógyszerek adása
az állatorvos feladata. A kezelés szük-
ségességét és módját bízzuk az állator-
vosra, mert egy rossz döntés komoly,
a kedvencünkre nézve akár életveszé-
lyes következményekkel is járhat
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• Kutyánknak vagy macskánknak ne adjunk emberi gyógysze-
reket, hacsak ezt nem az állatorvos írja elô. Különösen ve-
szélyes lehet például az ibuprofén, a paracetamol és a dik-
lofenák

• A nem szteroid gyulladáscsökkentôk veszélyes és viszonylag
mérgezô gyógyszerek, melyek ritkán, helyes adagolás mellet
is elhullást okozhatnak. Ha egy ilyen gyógyszert szedô állat
hirtelen étvágytalan lesz, kiszárad, hány, hasmenése van, be-
sárgul vagy hirtelen sok vizet kezd inni és sokat vizel, hagyjuk
abba a gyógyszer adását és forduljunk azonnal állatorvoshoz

• Az ezen cikkben lévô információt nem abszolút és kizáró-
lagosan helyes információnak vagy módszernek kell tekin-
teni, hanem tapasztalt nemzetközi szakemberek összegzett
és a szerzô tapasztalatával kiegészített véleményének. Más
véleményeknek is lehet létjogosultsága, ezért hagyatkozzunk
a kutyánk kezelését végzô állatorvos döntéseire.

A következô részben az ópioid fájdalomcsillapító gyógysze-
rekrôl (morfin és származékai) lesz szó.

Dr. Ambriskó Tamás, PhD.
Aneszteziológus szakállatorvos

(DACVA, DECVAA)
Állatorvostudományi Egyetem,

Bécs, Ausztria
www.vetaneszt.hu 




