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ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

A kutyáknak
is fáj…

Ópioidoknak nevezzük azokat a gyógy-
szereket, amelyek a szervezet ópioid re-
ceptoraihoz kötôdnek, és azok aktiválása
útján fejtik ki fájdalomcsillapító hatásukat.
Az ópioid receptorok a szervezet belsô
fájdalomcsillapító rendszerének részei,
legnagyobb számban az agyban és a ge-
rincvelôben találhatóak. Az ópioid recep-
torok három fô típusa (mû, kappa és
delta) közül klinikailag a mû receptorok
hatása a legfontosabb, mert ennek akti-
válása eredményezi a legerôsebb fájda-
lomcsillapító hatást. Az ópioidok csopor-
tosítása szempontjából tisztáznunk kell a
hatékonyság fogalmát. A fájdalomcsilla-
pító hatás függ az adagtól, tehát egy bi-
zonyos határig a nagyobb adagok erô-
sebb fájdalomcsillapító hatásúak lesznek.
Ezen a bizonyos határon túl azonban a
fájdalomcsillapító hatás nem nô tovább
(maximális hatás). Ennek a “maximális
hatásnak” az erôssége gyógyszerenként
eltér, és ez alapján különböztetünk meg
erôs hatású (gyógyszertanilag teljes mû
receptor agonista) és gyenge hatású

(részleges mû receptor agonista) ópio-
idokat. A fent említett gyógyszerek közül
a fentanyl erôs hatású, a morfin ennél va-
lamivel gyengébb, a buprenorfin még
gyengébb, a butorphanol és tramadol
pedig relatíve a leggyengébb hatású
szerek. Más szavakkal, akármilyen nagy
adag butorphanolt adunk egy kutyának, a
fájdalomcsillapítás erôssége nem fogja
elérni a fentanylét és a morfinét, ezért a
gyenge ópioidok használata erôs fájda-
lom esetében nem javasolt. 

Az ópioidoknak a fájdalomcsillapítás mel-
lett sok egyéb hatásai is vannak. Befolyá -
solják a viselkedést, jó érzést (eufóriát)
és rosszul létet (diszfóriát) egyaránt
okozhatnak. Ez a hatás sokféle lehet, és
sok mindentôl függ. Talán úgy tudjuk job-
ban elképzelni, ha arra gondolunk, milyen
hatással van az alkohol az emberekre.
Van, aki vidám lesz és énekel, van, aki
mozogni szeretne, van, aki leül és ború-
san néz maga elé. Mindezeket tapasztal-
hatjuk a kutyákon is, ha ópioidokat

3. rész

kapnak. Egy fiatal, egészséges és mozgé-
kony kutyának nem biztos, hogy jó ötlet
ópioidot adni egyéb nyugtatók nélkül,
mert valószínûleg nem nyugodt lesz,
hanem sokkal kezelhetetlenebb, mint
addig, és ha elmenekül, megsérülhet a
helyiségben szaladgálva. Nagy általános-
ságban, ha idôsebb, betegebb vagy gyen-
gébb a kutya, akkor valószínûbb, hogy
nyugodtan fog viselkedni (lenyugszik)
ópioid adása után. Ha egy kutyának nagy
fájdalma van, akkor a legvalószínûbb,
hogy megfelelô adagú ópioid erôs nyug-
tató hatású lesz. Errôl több érdekes ta-
pasztalatom van, amibôl egyet szeretnék
megosztani. Gyakran látom, hogy fiatal
kollégák alacsony ópioid adagokkal dol-
goznak. Egyszer behívtak ügyeletben,
hogy altassak el egy kutyát mûtéthez,
melynek a farát (gát tájékot) erôsen hely-
ben hagyta egy másik kutya. Nézni is
rossz volt, akkora roncsolt sebe volt.
A kollégák figyelmeztettek, hogy a kutya
agresszív. Én azonban egy ijedt és a
fájdalomba belefáradt kutyát láttam a
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FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ GYÓGYSZEREK

KUTYÁKNAK:

ÓPIOID FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK

A cikksorozat ezen részében a szisztémásan ható fájdalomcsillapítók közül az ópioidok (morfin
és származékai) kerülnek sorra. A legerôsebb fájdalomcsillapító gyógyszerek tartoznak ide, ame-
lyek különösen hatékonyak akut fájdalom csillapítására, mint például mûtét alatt és után, valamint
balesetet szenvedett kutyák esetében. A hozzá értô szakember kezében rendkívül értékes,
pótolhatatlan gyógyszerekrôl van szó. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a gyógyszerek
mellékhatásairól és az emberi túlkapásokról (kábítószerként való felhasználásról) sem.
A Magyarországon elérhetô ópioidok közül állatorvosi szempontból legfontosabbak a morfin,
fentanyl, butorphanol, buprenorfin és tramadol valamint ellenszerük (antagonistájuk), a naloxon.
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Az ópioidok vérkeringésre és légzésre
gyakorolt hatásai már inkább az állator-
vosra és nem a tulajdonosra tartoznak,
de érdekességképpen megemlíteném,
hogy a keringést nagyon kevéssé befolyá-
solják, ezért súlyos betegek altatása
során is kívánatos gyógyszerek. A lég-
zésre gyakorolt hatásuk pedig jelentôsen
eltér az emberétôl, mert emberben az
ópioidok erôs légzésbénító hatásúak,
ezért légzésmegállást és halált is okoz-
hatnak. Kutyában (és a többi háziállat
fajtában is) azonban ez nem így van. Régi
kutya kísérletekben kb. ezerszeres fen-
tanyl adagot adtak be kutyáknak, és min-
den kísérleti kutya (több mint 80) élet-
ben maradt. Ez számomra azt bizonyítja,
hogy az ópioidok az állatorvoslásban
használt legbiztonságosabb gyógyszerek
közé tartoznak, mert túladagolásuk élet-
veszélyes következményekkel valószínû -
leg nem jár. 

Mivel a fentanyl és a morfin a legerôsebb
hatású ópioidok, mûtéthez leginkább
ezeket használjuk. Nagy hátrányuk, hogy
mindkettô kábítószer listán van, és ez
nagy terhet ró az állatorvosra. A bupre-
norfin relatíve új gyógyszer a magyar ál-
latorvoslásban, és gyengébb hatású, mint
a morfin, de van olyan kolléga, aki hasz-
nálja. Én, ha lehet mindig erôs hatású
ópioidokat használok, ezért a buprenor-
fint és butorphanolt kerülöm. A butor -
phanol gyenge fájdalomcsillapító, de nincs
kábítószer listán, ezért sokkal könnyeb-
ben elérhetô. Használható nyugtató
kombinációkban, vagy ha röntgen, CT
vagy MRI céljára altatnak, és nincs erôs
fájdalom. A tramadol (Tramal vagy
Contramal) relatíve gyenge hatású
ópioid, de nagyon értékes szer, mivel
szájon át adható (kapszulában vagy csep-
pek formájában) és a gazdi otthon is ke-
zelheti vele a kutyáját (természetesen az

ketrecben, és beadtam neki az addig
kapott ópioid adag ötszörösét. A kutya
vett egy mély lélegzetet és megnyugo-
dott. Saját lábán sétálva követett a
mûtôbe. A mûtôasztalon állva fogtam a
fejét a sebellátás alatt. Némán tûrte a ke-
zelést úgy, hogy hátra sem nézett a se-
bészekre. Így el sem kellett altatni a
mûtéthez. Persze ez nem mindig ilyen
egyszerû, de ez egy nagyon szerencsés
eset volt. Más esetben szükség lehet
altatásra is, a mûtét bonyolultságától és
a kutya viselkedésétôl függôen. 

A kutya viselkedése problémát jelenthet
még az altatásból való ébredés során,
különösen, ha a kutya egészséges, és a
fájdalom nem erôs. Ilyenkor a kutya iz-
gatott lehet, vonyít, dobálja a fejét (eltör-
het a foga a kövön), kiszedi a vénakaté-
tereit, ez után persze véres lesz az egész
ketrec stb. Ez általában nem életveszé-
lyes, de nem túl szép látvány és sérülé-
sekhez is vezethet. Fontos ezért, hogy a
kutyát az ébredés ideje alatt szakember
felügyelje, aki képes ezen mellékhatások
kezelésére. Ezért én nem szoktam java-
solni, hogy altatásban lévô kutyát hazavi-
gyen a gazdi. Ideális esetben célszerû
ébredés után is még legalább egy jó fél-
órát a klinikán vagy annak közvetlen
közelében tölteni. 

Az ópioidoknak egy másik, tulajdonos
számára is fontos hatása az, hogy hányást
és bélsárürítést okozhatnak. A hánytató
hatás gyógyszerfüggô. A morfin például
nagy eséllyel (kutyák kb. 50%-ában) há-
nyást okoz, különösen akkor, ha az elsô
adagot fájdalom nélküli kutyának adják
be. Kevesebb az esélye a hányásnak, ha

mér eleve nagy a fájdalom, és ha ismételt
adagokról van szó. Ez azért fontos, mert
mai magyar állatorvosi gyakorlatban a
morfin a legerôsebb fájdalomcsillapító,
amit nagyon szeretnénk a kutyáknak
mûtét elôtt beinjekciózni. Igaz, hogy a
fentanyl erôsebb hatású, mint a morfin,
de csak 15-20 percen át hat, ezért inkább
mûtét alatt adjuk infúzióban, nem pedig
elôtte. Tehát magyar viszonylatban még
mindig a morfin (ami kb. 4 órán át hatá-
sos) a legjobb szer a mûtéthez való el-
ôkészítésre. Ettôl persze a kutya hányni
kezdhet (ami akár 15 percig is eltarthat)
és ez érzelmileg felkavarja a gazdit.
Hangsúlyozni szeretném, hogy egy egész-
séges kutyánál a hányás nem feltétlenül
rossz, mivel az üres gyomor egyébként
is kívánatos az altatáshoz és vannak tech-
nikák, amivel csökkenthetjük a hányás
esélyét vagy erôsségét. Fontosnak tar-
tom, hogy a gazdi ilyen esetben megér-
téssel álljon a problémához és hagyja,
hogy az állatorvos ellássa feladatát.
Ellenkezô esetben az állatorvos kényte-
len lenne egy gyengébb fájdalomcsillapí-
tót (pl. butorphanolt) adni, ami nem
hánytat ugyan, de a kutyánk elszenvedi
majd a következményeket a mûtét után.
Ezért azt javaslom, hogy ha a kutya nem
agresszív, akkor adjuk át az állatorvosnak
és hagyjuk, hogy nélkülünk végezze a dol-
gát, hogy ne kelljen a beteg mellet a mi
érzelmi reakcióinkkal is foglalkoznia. 

Vannak esetek azonban, amikor a hányás
egyáltalán nem kívánatos, sôt, káros
lehet, például ha a kutya súlyos beteg, ha
nyelôcsô elzáródása van, vagy ha nehe-
zen vesz levegôt. Ilyenkor nem adunk
morfint, hanem fentanylt kap a kutya int-
ravénásan, azonnal elaltatjuk, és légcsô
tubust helyezünk be. A fentanylnak erôs
hányáscsillapító hatása van, én még soha-
sem tapasztaltam, hogy egy kutya a fen-
tanyltól is hányt volna. 
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állatorvos utasításait követve). A trama-
dol nem olyan erôs, mint a morfin, de
még mindig az egyik legerôsebb fájdalom-
csillapító, amit otthon is beadhatunk a
kutyának. Nagy általánosságban azt szok-
tam javasolni, hogy komoly mûtét után
maradjon a kutya kórházban legalább egy
napig (ez alatt kaphat morfint 4 órán-
ként), ha minden rendben van, akkor
mehet haza, és otthon folytatni kell a fáj-
dalomcsillapítást nem szteroid gyulladás-
csökkentôkkel, vagy ha ezek mellékhatá-
sai nem tolerálhatóak, akkor tramadollal.
Ritkább esetben a nagyobb hatékonyság
érdekében a nem szteroid gyulladáscsök-
kentôket tramadollal együtt is lehet
szedni. 

Felmerülhet a kérdés, hogy van-e hozzá-
szokás és emelni kell-e a gyógyszer -
adagokat hosszú távú kezelés során. A
hozzá szokás ismert fogalom az ember -
gyógyászatban, mert a hosszú ideig
ópioid fájdalomcsillapítókat szedô pl. da-
ganatos betegeknél ugyanazon hatás
eléréséhez egyre nagyobb adagok szük-
ségesek. Hasonló a helyzet a kábítószer
felhasználás során is. Az állatorvoslásban
azonban más a helyzet, mert ilyen gyógy-
szereket csakis kórházakban alkalmaz-
nak, és egy hétnél ritkán hosszabb ideig.
Ez a kis idô nem elég sem a hozzászokás
sem a függôség kialakulásához. A trama-
dol az egyetlen, amit a tulajdonos otthon
is hosszabb ideig adhat, de én nem tudok
arról, hogy a tramadol esetében kiala-
kulna-e hozzászokás vagy függôség kutyá-
ban. Összegezve az elmondottakat, úgy
gondolom, hogy az ópioidokhoz való
hozzászokásnak és függôségnek állator-
vosi jelentôsége nincs. 

Az ópioidok hatása a specifikus ellensze-
rükkel (antagonista) felfüggeszthetô.
Ilyen gyógyszer például a naloxon. Az an-
tagonista adásával azonban óvatosnak
kell lenni, mert a fájdalomcsillapító hatást
is megszüntetik. Ezért naloxont ritkán
szoktam alkalmazni. Véleményem szerint
a naloxon rutin használata az állatorvos-
lásban nem indokolt. 

Az ópioid gyógyszerek tárgyalása során
elkerülhetetlenül meg kell említeni a ká-
bítószerként való felhasználást. Vannak,
akik kíváncsiságból kipróbálják ezeket a
gyógyszereket, és úgy érzik, fantasztikus,
új élményt éltek át. Ezután újra keresik
majd a szert, hogy újra átélhessék ezt az
élményt. A dolog azonban nem tart so-
káig, mert egyes kábítószerek rövid idô
alatt megváltoztatják a szervezetet, és

nemsokára már azért fogja keresni az illetô a gyógyszert,
hogy újra normális lehessen, és ha nem kapja azt meg, akkor
hihetetlenül szenvedni fog. Ezen szenvedés elkerülése ér-
dekében szinte mindenre képes lehet az ember (függôség).
Közös társadalmi felelôsségünk a kábítószer felhasználás
visszaszorításának segítése felvilágosítással és az érintett be-
tegeknek (függôségben szenvedôknek) a segítése azért,
hogy mielôbb orvosi ellátáshoz juthassanak. Ha valakit ér-
dekel a téma, az bôvebb információt találhat a következô
weblapon: http://drogfokuszpont.hu 

Vannak olyan országok, ahol a kábítószer felhasználás miatt
teljesen betiltották az ópioidok állatorvosi célra való fel-
használását. Ez nagy kár és nagy veszteség az állatbetegek-
nek. A kábítószer elleni küzdelem részeként az USA-ban is
megfontolták egyes gyógyszereknek az orvosi felhasználá-
sából való teljes kizárását. Ám kábítószer függôségükbôl fel-
gyógyult szakemberek (aneszteziológus szakorvosok) azt

tanácsolták, hogy ez nem lenne hatékony megoldás, mert
mindegy, melyik gyógyszert vonják ki a forgalomból, mindig
lesz majd valami más, amit e célra is fel lehet használni, egé-
szen addig, amíg bármilyen fájdalomcsillapító vagy altatószer
marad még a kórházakban. Végsô soron a kábítószer fel-
használásért nem a gyógyszer a hibás! fo
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Mit tanulhatunk Mindezekbôl?

• Az ópioidok rendkívül értékes fájdalomcsillapítók az állatorvoslásban
• Adásuk a mûtét alatt és az ezt követô pár napban fontos lehet
• Mûtét elôtt adjuk át a kutyánkat az állatorvosnak, és ne akarjunk minden

áron jelen lenni a nyugtatás/altatás során
• A kábítószer felhasználás tönkre teszi az ember életét. Ne próbáljuk ki!

A következô részben az egyes kutyafajták altatószerekre
való érzékenységének témakörét fogjuk tárgyalni. 

Dr. Ambriskó Tamás, PhD.
Aneszteziológus szakállatorvos (DACVA, DECVAA)
Állatorvostudományi Egyetem, Bécs, Ausztria
www.vetaneszt.hu 




