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GIỚI THIỆU 
 
Cùng với tất cả thú có vú, thú nuôi trong nhà cảm nhận mạnh mẽ sự “đau”. Là 

người thú y, chúng ta mang trong mình trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp và cần phải 
làm hết sức để giảm thiểu sự đau của thú nuôi. Bắt đầu bằng việc đánh giá cơn đau 
mỗi khi có cơ hội tiếp cận bệnh nhân. Tuy nhiên, bất chấp những tiến bộ trong việc 
xác định và điều trị đau, vẫn còn đó một khoảng cách giữa sự xuất hiện cơn đau và khả 
năng kiểm soát cơn đau; không có khả năng để chẩn đoán chính xác đau, khoanh vùng 
nó, và / hoặc không dễ dàng xử lý nó bằng những phương thức giảm đau tận gốc rễ. Cả 
hai (thú bị đau và BSTY) đều có lợi từ việc ứng dụng quy trình đánh giá và quản lý 
đau, qua sự phát triển và phổ biến rộng rãi quy trình này. 

Hiệp hội Thú y Thú nhỏ Thế giới (WSAVA) là một “Hiệp hội của các Hiệp hội " 
với 91 thành viên hiện nay đại diện cho hơn 145.000 bác sĩ thú y thú nhỏ trên toàn cầu. 
Như vậy, nó là tiếng nói chung của nhóm hoạt động chăm sóc thú y dành cho thú nhỏ, 
hiệp hội có một lịch sử hoạt động hiệu quả và bền vững, dẫn dắt sự phát triển của toàn 
thế giới trong việc nhận dạng, chẩn đoán, và / hoặc điều trị các bệnh lý phổ biến trên 
thú nhỏ. Cho đến nay, bên cạnh bệnh lý ở gan, dạ dày, ruột và thận; còn có quy trình 
tiêm chủng vaccine; khuyến nghị về dinh dưỡng. Nỗ lực tiêu chuẩn hóa là một trong 
những hoạt động cốt lõi của WSAVA, bên cạnh đó là bảo vệ quyền lợi cho động vật, 
giáo dục nâng cao và tổ chức hội nghị toàn thế giới; trong đó, quy trình đánh giá và 
quản lý đau có mối quan hệ đồng nhất với các chủ đề trên. 

Dựa trên nền tảng này, hội đồng kiểm soát đau toàn cầu (GPC) đã được thành lập 
và chịu trách nhiệm phát triển quy trình đánh giá và hướng dẫn điều trị đau mang tính 
phổ quát, có tính đến sự khác biệt của khu vực, về ứng xử, giáo dục và các phương 
thức giảm đau có sẵn. Theo bảng hướng dẫn này thì đau được xếp hàng thứ 4 và là dấu 
hiệu nền tảng cho những nghiên cứu sâu hơn, dựa vào sự khác biệt địa lý nhằm đảm 
bảo khách quan về lâm sàng và thúc đẩy tiến bộ trong chẩn đoán. 
 
Tầm nhìn của GPC: Hoạt động nghề Bác Sỹ Thú Y sẽ được thống nhất trên toàn cầu, 
năng động và được trao quyền, sẽ tăng tính hiệu quả trong việc nhận định và giảm 
thiểu tần số cũng như tác động của các cơn đau. 
 
Nhiệm vụ của GPC: Nâng cao nhận thức toàn cầu và đưa ra lời kêu gọi hành động 
dựa trên hiểu biết rằng, tất cả các loài động vật đều có cảm giác, vì thế đều cảm thấy 
đau và chịu đựng cơn đau. Thông qua các ghi nhận từ các nguồn cụ thể trên từng khu 
vực về đánh giá và điều trị đau hướng đến mục tiêu giáo dục, GPC cố gắng nâng cao 
mức độ tự tin và năng lực trong việc áp dụng các phương thức điều trị đau. 
 
Sử dụng tài liệu 

Tài liệu này được thiết kế để cung cấp cho người dùng với nguyên tắc căn bản, dễ 
thực hiện nhằm nhận dạng và điều trị đau trong hệ thống thực hành lâm sàng thú y thú 
nhỏ hàng ngày. Trong khi không thể hoạch định một phương pháp điều trị tận gốc, tài 
liệu này đã đưa ra một danh sách tài liệu tham khảo phong phú và cũng giới thiệu 
nhiều tài liệu tham khảo trên trang web của WSAVA (www.wsava.org) nhằm bổ sung 
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nguồn cho những người muốn hiểu biết sâu hơn về Đau, dựa vào tình huống hiện tại.  
Không có ranh giới về sự xuất hiện cơn đau, cũng như khả năng để chẩn đoán 

đau. Chỉ còn dựa vào các yếu tố hạn chế đó là phải nâng cao nhận thức, nâng cao giáo 
dục và cam kết rằng sẽ bao gồm đánh giá đau trong mỗi lần khám. Như vậy, các 
nguyên tắc đánh giá đau trong tài liệu này sẽ được thực hiện dễ dàng bất kể ở hệ thống 
thực hành nào và / hoặc ở địa điểm nào. 

Ngược lại, có những khác biệt thực sự, hiện hữu về thuốc giảm đau trong từng 
khu vực, những sản phẩm giảm đau đặc biệt và môi trường pháp lý làm ảnh hưởng đến 
việc sử dụng chúng. Điều này cho thấy có sự trở ngại đáng kể trong việc quản lý đau ở 
điều kiện lý tưởng tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, không phân biệt về năng 
lực chẩn đoán. Trong phần điều trị, các vấn đề này được đưa vào bộ đánh giá bằng 
việc cung cấp quy trình quản lý 'theo từng cấp' bắt đầu với quản lý đau toàn diện dựa 
vào thực trạng, tiếp theo là các giao thức khác như những hạn chế về sản phẩm giảm 
đau, làm ngăn cản điều kiện kiểm soát đau lý tưởng. Do hạn chế về không gian, quản 
lý theo từng cấp không thể thực hiện cho mọi tình huống, nhưng các thuốc giảm đau 
cũng có thể được lựa chọn từ sự gợi ý của quy trình. Cũng cần phải thừa nhận rằng 
trong một số tình huống, dù là do nguyên nhân gì hay do hạn chế của danh sách thuốc 
giảm đau có sẵn, an tử sẽ là phương pháp điều trị khả thi nhằm đáp ứng vấn đề y đức 
(vì thế khả thi) còn gọi là giải pháp nhân đạo. 

Các phần được liệt kê dựa vào sản phẩm có sẵn và sự lựa chọn phương thức khác 
nhau bao gồm dược lý, cơ chế hoạt động, chỉ dẫn, chống chỉ định, liều dùng và ghi chú 
thực tế lâm sàng để giúp hướng dẫn người đọc trong việc thiết kế giao thức điều trị 
phù hợp cho nhu cầu của từng bệnh nhân. 

Công nhận tài liệu này là hướng dẫn duy nhất, với từng tình huống đơn lẻ, đánh 
giá theo từng cá thể và liệu pháp được khuyến nghị bởi một bác sĩ thú y hợp pháp. Có 
một số báo cáo được thu thập từ ý kiến của nhiều tác giả, dựa trên kinh nghiệm tích lũy 
của họ về quản lý đau đã từng đạt được trong lĩnh vực của mình nhưng chưa được 
chứng minh qua số liệu công bố, sử dụng những quan điểm của nhóm để đưa vào bảng 
hướng dẫn này là vì mức độ quan trọng đối với khu vực, nơi hiện nay vẫn có rất ít 
công trình được xuất bản để xây dựng quy trình điều trị đau lâm sàng ở chó và mèo. 

Nội dung cũng nên được đặt vào bối cảnh của việc đánh giá và quản lý đau theo 
nguyên lý sau đây: 

 Đau là một căn bệnh, kinh nghiệm trên thú có vú, phương thức quàn lý đau này, 
trong hầu hết các trường hợp đều có hiệu quả và được công nhận. 

 Đánh giá đau nên được làm cùng với đánh giá tình trạng chung.  
 Điều trị đau dự đoán được - đau do phẫu thuật là 100% dự đoán được. 
 Đánh giá đau là chìa khóa để xác định mức độ và thời gian điều trị đau nhưng 

không nên thay thế cho câu ngạn ngữ của điều trị đau dự đoán được. 
 Đau do phẫu thuật có khuynh hướng kéo dài hơn 24 giờ và phải được quản lý 

thích hợp. 
 Quản lý đau dự phòng - điều trị bằng thuốc phù hợp trước một diễn tiến để ngăn 

ngừa và cứ tiếp tục để ngăn đau tái phát trong khoảng thời gian được khuyến 
cáo hay đáp ứng với nhu cầu giảm đau của bệnh nhân. 
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 Đáp ứng với liệu trình điều trị phù hợp là tiêu chuẩn vàng để đánh giá sự hiện 
diện và mức độ của cơn đau. 

 
CHÚNG TA KHÔNG THỂ LUÔN LUÔN BIẾT BỆNH NHÂN CỦA CHÚNG TA BỊ 
ĐAU, NHƯNG CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐIỀU TỐT NHẤT ĐỂ CHÚNG 
KHÔNG BỊ ĐAU. 

 
 

PHẦN 1: GIỚI THIỆU, NHẬN DIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ ĐAU 
1. Tìm hiểu về Đau 

Đau là một trải nghiệm đa chiều phức tạp liên quan đến hai thành tố là cảm giác 
và cảm xúc. Nói cách khác, "đau không phải chỉ là nói về cảm giác bị đau như thế nào, 
mà cơn đau còn làm cho ta cảm nhận được nó”, và cảm giác không dễ chịu này tạo ra 
sự chịu đựng, chúng phối hợp với nhau tạo thành cơn đau. 

Định nghĩa chính thức của Hiệp hội quốc tế nghiên cứu về cơn đau (IASP) là: 
"một trải nghiệm về cảm giác và cảm xúc khó chịu, kết hợp với tổn thương mô thực sự 
hay tiềm tàng, hoặc được mô tả bằng thuật ngữ tương tự là hư hại". 

Đau là trải nghiệm đơn lẻ và riêng biệt cả trên người và động vật, rất khó để đánh 
giá từng cá nhân đã cảm nhận đau như thế nào. Ở những bệnh nhân phi ngôn ngữ, bao 
gồm động vật, chúng tôi sử dụng dấu hiệu của hành vi và kiến thức tương tự về 
nguyên nhân gây đau để hướng dẫn nhằm quản lý cơn đau. Những hiểu biết về đau đã 
phủ nhận tất cả các định nghĩa về dược học, sinh lý học và khoa học giải phẫu chính 
xác; hơn nữa, đau là một cảm xúc chủ động được trải nghiệm ngay cả khi không có sự 
hiện diện của những kích ứng nguy hại từ bên ngoài, và đau có thể được điều chỉnh bởi 
kinh nghiệm ứng xử bao gồm nỗi sợ hãi, sự ghi nhớ và sự căng thẳng. 

Nói đơn giản, đau được phân 2 loại là cấp tính hoặc mãn tính, phân biệt cơn đau 
cấp và mãn tính thường không rõ ràng, mặc dù theo lẽ thường, một thời điểm bất kỳ từ 
khi cơn đau khởi phát đã được nhìn nhận - ví dụ: đau kéo dài hơn 3 tháng sẽ được xem 
là mãn tính. 

Đau cấp tính thường kết hợp với tổn thương mô hoặc đe dọa sẽ gây tổn thương 
mô, đáp ứng mục tiêu chính là biến đổi ngay lập tức hành vi của động vật nhằm tránh 
hoặc làm giảm thiệt hại và để tối ưu hóa điều kiện giúp cho sự lành diễn ra, quá trình 
này sẽ dừng lại khi sự lành đã hoàn tất. Đau cấp tính khác nhau ở mức nghiêm trọng từ 
nhẹ đến trung bình đến nghiêm trọng rồi đến tột cùng.Đau cấp tính khởi phát bởi chấn 
thương hoặc một bệnh lý cụ thể; nó đảm nhiệm mục đích sinh học trong quá trình lành, 
đây là quá trình tự giới hạn.Ví dụ như đau cấp tính thường đi kèm với một vết cắt / vết 
thương, với diễn biến của phẫu thuật tự chọn, hoặc bệnh khởi phát cấp như viêm tụy 
cấp. 

Ngược lại, đau mãn tính thì kéo dài, vượt ra ngoài dự kiến của một tiến trình bệnh 
cấp tính, không có mục đích sinh học, không rõ ràng điểm kết thúc và như ở người, 
cũng gây ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất, đau có thể gây tác động đáng kể về mặt 
tâm lý của bệnh nhân.Đau mãn tính thường được mô tả trong nhân y rằng đó là cơn 
đau tồn tại vượt quá thời gian lành bình thường, hoặc đau dai dẳng do điều kiện lành 
đã không thể xuất hiện hoặc có diễn ra nhưng sau đó lại tái diễn.  
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Như vậy đau cấp và mãn tính khác nhau về thực thể lâm sàng, và đau mãn tính có 
thể được xem là một dạng bệnh lý. 

Liệu pháp để giám sát cơn đau cần phản ánh những ghi nhận khác nhau này. Điều 
trị đau cấp tính là nhằm mục đích điều trị nguyên nhân cơ bản và làm gián đoạn tín 
hiệu cảm nhận đau ở nhiều cấp độ trong hệ thống thần kinh, trong khi điều trị đau mãn 
tính phải dựa trên một phương pháp tiếp cận đa chiều và cần quản lý toàn diện chất 
lượng sống của bệnh nhân. 

Nhiều con chó và mèo chịu đựng bệnh mãn tính kéo dài, yếu, đi kèm với đau. 
Suốt cuộc đời của những con vật này, đau cấp tính nghiêm trọng vẫn có thể xuất hiện 
(đau đột ngột), hoặc các cơn đau cấp mới xuất hiện riêng lẻ, có thể ảnh hưởng đến việc 
quản lý tình trạng đau mãn tính căn bản (đau cấp trong cơn đau kinh niên). Quản lý 
cơn đau tiến triển trên số thú này là trả lại sự thoải mái cho chúng. 
2. Sinh lý và Sinh lý bệnh học cơn đau 

Đau là một cảm xúc chủ quan, có thể trải qua ngay cả trong trường hợp vắng mặt 
kích ứng ngoại lai và đau có thể tăng lên hoặc biến mất bằng một loạt các trải nghiệm 
hành vi bao gồm sợ hãi và ghi nhớ. Đáp ứng cơn đau 'sinh lý' thể hiện sự tồn tại của 
một kích thích có hại và cơ thể hình thành chức năng bảo vệ thiết yếu. Ngược lại, 
không đáp trả bằng cơn đau cho thấy có sự cố của dẫn truyền thần kinh và vì thế đã 
không kích ứng được chức năng sinh lý, dẫn đến hội chứng mãn tính trong đó đau tự 
nó đã biến thành bệnh tiên phát.  

Nhận biết về cơn đau bộc lộ sản phẩm cuối của hệ thống xử lý thông tin thần kinh 
phức hợp, kết quả từ sự tương tác giữa quá trình ức chế và tăng động thông qua hệ 
thần kinh trung ương và ngoại vi. Đau hiện diện rất khác biệt, và được phân nhiều loại 
như đau do cảm nhận, đau do nhiễm trùng và do thần kinh. Liên quan đến ung thư 
thường liên quan cả 2 loại đau do nhiễm trùng và thần kinh. 

Hiểu biết về đau cấp tính đó là do một tác nhân kích ứng qua trung gian hệ thống 
cảm thụ khi gặp cơn đau quá ngưỡng. Cơ thể học thần kinh căn bản của hệ thống này 
được đánh giá vào lúc khác. Thụ thể đau là những đầu tận tự do của sợi tế bào thần 
kinh cảm giác chính, với các tế bào thân của chúng nằm ngay trên rễ lưng và hạch sinh 
ba. Các sợi thần kinh hướng tâm chính mang thông tin từ các đầu tận tự do đến vị trí 
trung tâm bao gồm hai loại: sợi C không có bao myelin và sợi A có bao myelin. Sau 
chấn thương mô, sự thay đổi thuộc tính của thụ thể đau xảy ra trên sợi Aδ đường kính 
lớn, bình thường thì không liên hệ với thụ thể đau, lại có thể truyền tải “thông tin đau". 
Sợi C không có bao myelin được kích hoạt bởi tác nhân cơ học, hóa chất và các kích 
thích nhiệt góp phần gây cảm giác đau đớn do sự 'bỏng chậm'.  

Sợi Aδ truyền dẫn tác động nhanh hơn góp phần tạo cảm giác đau nhói trong đáp 
ứng đau cấp tính mang ý nghĩa truyền báo tín hiệu, có tính bảo vệ, hiệu quả giúp thú 
tránh xa nguyên nhân gây đau (không liên quan đến chỉ đạo từ não bộ). Nếu thú chậm 
tránh xa nguyên nhân gây đau, điều này kích hoạt sợi C mà cường độ gây đau tùy 
thuộc vào mức độ tổn thương. Ngoài ra còn có nguyên nhân gây đau khá phổ biến có 
tên “thụ thể câm lặng” trở nên hoạt động trong trường hợp viêm hay tổn thương mô 
như thường thấy trong bệnh viêm đường ruột và viêm bàng quang. 

Sợi thần kinh hướng tâm mang thông tin về cảm giác đau từ thụ thể thần kinh ở 
bó thần kinh lưng (dorsal horn) ở cột sống. Những sợi thần kinh từ những tế bào đáp 
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ứng đau từ cột sống sẽ dẫn truyến cảm nhận đau đến các trung tâm cao hơn và phát 
động sự truyền dẫn đau, theo cùng hoặc khác hướng với nơi xuất phát đau. Khi cơn 
đau xảy ra, nhiều đường dẫn cột sống – não bộ - cột sống được kích hoạt đồng thời tạo 
nên phản hồi lan rộng (cả tích cực và tiêu cực). Sự phản hồi này hoặc tăng cường hoặc 
làm giảm nhẹ cảm giác đau.  

Vỏ não chứa thụ cảm đau.Vỏ não chỉ thị và điều hòa cảm nhận đau. Khi đau gây 
ra do bệnh tích từ vỏ não hay cận vỏ não cường độ của nó rất mạnh và thường không 
thể xác định thông qua dấu hiệu bệnh trên cơ thể.  

Đau được xem là bao gồm 3 thành tố: cảm nhận phân biệt (tạm thời, không gian, 
nhiệt, cơ); cảm xúc (chủ quan và xúc cảm, sợ hãi, căng thẳng và phản ứng theo bản 
năng); và định lượng (nhẹ/nghiêm trọng). Cả 3 thành tố này luôn kết hợp với nhau, dù 
chúng ta thường chỉ quan tâm đến định lượng sự đau. 
Đau lâm sàng: Hệ thống cảm nhận đau về căn bản là hệ thống mang tính trơ, khi xảy 
ra chấn thương hay viêm, vùng tổn thương sẽ trở nên nhạy cảm và cả 2 kích thích thực 
sự hoặc tiềm tàng đều được cảm nhận là đau. Dấu hiệu nhận dạng của hệ thống nhận 
biết đau là bao gồm cả 2 cảm nhận về yếu tố kích thích thực sự gây đau và cả yếu tố 
chỉ kích thích nhưng không gây đau (hyperalgesia and allodynia). Hyperalgesia là đáp 
ứng tăng dần và kéo dài gây ra bởi kích thích thật sự gây đau, trong khi allodynia là 
đáp ứng đau do kích thích với cường độ thấp không gây tổn thương (chạm nhẹ hay ấn 
nhẹ vào da). Hyperalgesia hay allodynia là kết quả của sự nhạy cảm đến từ trung tâm 
hoặc vùng ngoại biên của cơ thể. Nhạy cảm ngoại biên là kết quả của thay đổi môi 
trường nơi thụ cảm truyền dẫn đau cư ngụ dẫn đến tổn thương mô hoặc viêm.Tế bào 
tổn thương tiết chất trung gian hóa học, chất này hoặc kích hoạt trực tiếp thụ thể đau 
hoặc làm nhạy cảm các trạm thần kinh. Phản ứng này gây thay đổi kéo dài đến thuộc 
tính chức năng của các thụ thể đau ngoại vi. Chấn thương và viêm cũng kích thích sự 
truyền động từ tủy sống đến vùng nhạy cảm trung tâm. Đáp ứng này cần có kích thích 
đến thụ thể đau trong khoảng thời gian tuy ngắn nhưng mạnh (phẫu thuật, chấn thương 
mô, tổn thương thần kinh). Hậu quả là ngưỡng đáp ứng của tế bào thần kinh trung 
ương thất bại, chúng đáp ứng tăng cường đối với các kích thích tiếp sau và các thụ thể 
của chúng tăng kích cỡ để huy động các sợi hướng tâm tham gia truyền dẫn cùng với 
thụ thể đau. 
Đau do viêm: Thường theo sau đau sau giải phẫu, kéo dài đến khi vết giải phẫu lành. 
Đau này thường xuất hiện nhanh với mức đau và thời gian đau tùy thuộc độ tổn 
thương của mô.Những thay đổi trong hệ thống thụ thể truyền dẫn đau sẽ quay về trạng 
thái đầu và sự nhạy cảm bình thường của hệ thống sẽ được phục hồi ngay khi mô lành 
lặn. Tuy nhiên, nếu tác nhân kích thích gây hại có mức nghiêm trọng, hoặc quá trinh 
viêm kéo dài thì đau sẽ duy trì như trong trường hợp chó nuôi với những bênh gây 
viêm mãn tính như viêm khớp, viêm tai giữa, viêm nướu răng, viêm da và đau lưng. 
Đau do bệnh lý thần kinh: Được định nghĩa là sự đau gây ra bởi bệnh tích khởi thủy, 
chấn thương hay rối loạn chức năng trong cả hai hệ thống thần kinh ngoại biên và 
trung tâm.Hệ thống thần kinh ngoại biên, tủy sống, thùy não và não sẽ diễn ra hàng 
loạt thay đổi vì các sợi thần kinh tổn thương sẽ liên tục / đột ngột gây nên nhiều kích 
thích quá mẫn đến cả khu vực viêm và không viêm. Trên người, đau thần kinh thường 
thấy trong trường hợp hậu phẫu cắt bỏ chi và hậu của bệnh do virus tấn công thần 
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kinh; đau thần kinh được cho là nguyên nhân đau kéo dài sau đau phẫu thuật trên 
người. Tuy nhiên, đau thần kinh ít được đề cập trong thú y, điều này có lẽ do thiếu sự 
quan tâm đến khả năng đau này trên động vật và năng lực xác định đối với thú y. Ngăn 
ngừa đau thần kinh hoàn toàn là có thể thông qua việc sử dụng giảm đau (chọn lựa loại 
và thời gian phù hợp).  
Đau sau giải phẫu: Đau dai dẵng sau giải phẫu đang vẫn là vấn đề đối với người, nhất 
là sau đại phẫu, thiểu số bệnh nhân sau giải phẫu trải qua đau đớn kéo dài với mức độ 
nặng nề và nguồn gốc thường là đau thần kinh. Tuy nhiên nguy cơ của đau đớn kéo dài 
sau đại phẫu trên chó và mèo, dù chắc chắn có hiện diện, chưa được định lượng.Thú y 
nên lưu tâm đến sự tồn tại của loại đau này. 
Đau liên tục: Bao gồm tất cả điều kiện của định nghĩa đau (như trong viêm khớp). 
Đau này được định nghĩa là đau nhói, nhanh chóng qua đi, và đau dữ dội đến nỗi 
xuyên thủng các tác động kiềm hãm đau của thuốc giảm đau. Do vậy qui trình can 
thiệp giảm đau phải được đánh giá liên tục kết hợp với khám và quan sát kỹ nhằm làm 
rõ các nguyên nhân tiềm tàng có thể gây nên đau. 
Đau mãn tính:Gần như không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa mức độ chấn thương 
đến việc chuyển đau từ cấp tính sang mãn tính. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể can thiệp 
để ngăn ngừa việc đau cấp tính chuyển qua đau mãn tính. Như đã nêu, hệ thống truyền 
dẫn thông tin của đau khá linh hoạt và được vận hành bởi các thụ thể cảm xúc ngoại 
biên và trung tâm. Tính linh hoạt của truyền thông về đau cho phép quay ngược thông 
tin nhanh chóng, như trong trường hợp đau trong viêm cấp tính; hay có thể kéo dài, 
thường do kết hợp với thay đổi thể hiện trong kiểu hình của các tế bào thụ thể đau dẫn 
đến tạo thành các protein liên quan đến quá trình đau.  
3. Nhận dạng và đánh giá đau cấp tính trên mèo 

Đau cấp tính là do chấn thương, giải phẫu, hay nhiểm trùng, thường khởi đầu đột 
ngột và không bền. Loại đau này dễ dàng kiểm soát thông qua chọn lựa đúng thuốc 
giảm đau, phổ biến nhất là thuốc kháng viêm nhóm NSAIDs (non-steroidal anti-
inflammatory drugs).Nhưng trước tiên, thú y phải có khả năng nhận dạng hiện diện 
của đau. Để nhận dạng đau, kỹ thuật thường dùng là khám để phát hiện Sốt – Mạch – 
và Hô hấp (TPR), và – Đau. Can thiệp giảm đau trên mèo bị chấn thương hay sau giải 
phẫu cần tiến hành nhanh chóng để ngăn đau phát triển trầm trọng hơn. Duy trì can 
thiệp cho đến khi các triệu chứng đau cấp tính ngừng. Quá trinh này có thể kéo dài 
nhiều ngày. Riêng với mèo hoang dã, can thiệp đau cần phải dựa trên tình trạng nặng 
nhẹ của vết thương hay kết quả khám chứ không thể chỉ dựa trên hành vi của mèo. 
Cách khám dựa trên tương tác giữa người thú y và phản ứng của mèo hoang thường 
không mang đến kết quả chính xác. 

Trên mèo, đánh giá tình trạng nội tiết thần kinh thông qua nồng độ 
catecholamines và cortisol huyết thanh cho thấy có mối liên hệ với đau cấp tính; tuy 
nhiên cũng có ảnh hưởng của những yếu tố như căng thẳng, stress, sợ hãi và tác dụng 
của thuốc. Những thông số khám như nhịp tim, kích cỡ đồng tử và tần số hô hấp 
thường không liên quan rõ lắm đến dấu hiệu đau trên mèo – do đó thú y nên khám và 
kết luận dựa trên phản ứng hành vi của thú. Trong thực hành đánh giá đau sau giải 
phẫu trên mèo, một công cụ gọi là UNESP-Botucatu (multidimentional composite pain 
scale) có thể ứng dụng khám lâm sàng và được đánh giá là khá hữu hiệu.  
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Đánh giá và nhận dạng đau 
Tùy thuộc loại, thời gian giải phẫu, vị trí giải phẫu, môi trường sống, tình trạng cá 

thể, tuổi và sức khỏe mà việc khám mèo để phát hiện đau có thể thực hiện hoặc chỉ 
quan sát hoặc kết hợp thông tin từ người nuôi hoặc trực tiếp khám phát hiện trực tiếp 
trên cơ thể mèo. Tại đây, kiến thức về thế nào là hành vi bình thường của mèo trở nên 
quan trọng, vì sẽ cho phép thú y nhận dạng ngay mèo có hành vi bất thường (thường 
hiền lành nay trở nên hung hăng, trốn hoặc bỏ chạy). Một số mèo có thể không thể 
hiện rõ sự đau khi có hiện diện của người, thú khác hoặc đang trong tình trạng stress. 
Không nên đánh thức mèo đang trong trạng thái nghỉ ngơi để thực hiện khám đau. Lúc 
này, quan sát trạng thái của mèo để đánh giá xem chúng đang nghỉ ngơi trong trạng 
thái bình thường (thư giãn, nằm co) hay không. Một số mèo có thể nằm rất im chỉ vì 
quá sợ hoặc quá đau để di chuyển, thậm chí một số mèo có thể ngủ “vờ) khi quá stress. 

Tư thế và trạng thái của mặt có thể thay đổi trên mèo bị đau: phần trên mặt nhăn, 
không cân đối, mắt đảo liên tục và đầu rũ. Tư thế cong lưng và căng thẳng vùng bụng 
có thể là đau sau giải phẫu phần bụng.Mèo đi dáng bất thường, mất cân đối trọng 
lượng cơ thể khi bước, nằm hay ngồi trong tư thế bất thường đều có thể là dấu hiệu của 
sự bất an và là cách mèo vận dụng để bảo vệ phần cơ thể bị đau. Mèo được can thiệp 
giảm đau thành công thường thể hiện bình thường trên mặt và tư thế.  

Nhóm hình 1 cung cấp ví dụ về mèo đau và mèo bình thường theo nét mặt và tư 
thế của chúng.  

 

Hình 1.Hình ảnh giữa mèo có vẻ mặt và tư thế bình thường so với mèo mang trạng thái đau. 
(A) mèo có tư thế bình thường. (B) mèo nghỉ ngơi bình thường sau khi giải phẫu 

(C) mèo này hoàn toàn kiệt quệ và căng thẳng sau giải phẫu. 
(D) &(E) 2 mèo này trải qua giải phẫu vùng bụng với dấu hiệu đau. 

 

Mèo bị đau cấp tính sẽ thay đổi hành vi: giảm hoạt động, giảm ngon miệng, trở 
nên lặng lẽ, ẩn trốn, tạo một số âm thanh như rên rỉ tăng cường hành vi liếm trên một 

A  B C

D  E 
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số khu vực riêng biệt trên cơ thể (thường liên hệ đến khu vực bị giải phẫu), có hành vi 
tự vệ, ngừng chải chuốt, phẫy đuôi và hung dữ. Mèo bị đau trầm trọng sẽ rất trầm lặng, 
thường bất động.Chúng thường căng thẳng và giữ khoảng cách với chung quanh. 

“Bứt rứt” (dysphoria)hay đau? diễn tả trạng thái khác của đau trên mèo, chúng 
thường bồn chồn, lẩn trốn và tăng hoạt động một cách bất thường nhưng có thuộc tính 
“bứt rứt” hơn là đau. “Bứt rứt” thường là trạng thái diễn ra chừng 20 – 30 phút sau giải 
phẫu và / hoặc liên quan tới phục hồi kém sau gây mê (kiểu gây mê hô hấp) và / hoặc 
gây tê và / hoặc liều cao của opioids. Hạ nhiệt cùng với can thiệp “hydromorphone” và 
một số “opioids” dẫn tới dấu hiệu bồn chồn và lo sợ trên mèo.  
4. Nhận dạng và đánh giá đau cấp tính trên chó 

Đau cấp tính xuất hiện trên chó theo sau chấn thương, giải phẫu, bệnh lý bất 
thường, nhiễm trùng hay bệnh gây viêm. Mức độ đau thay đổi từ nhẹ đến cực đau.Thời 
gian đau thay đổi từ vài giờ đến nhiều ngày. Tuy nhiên, đau có thể can thiệp khá hiệu 
quả với thuốc giảm đau. Hiệu quả của quá trình can thiệp làm giảm đau tùy thuộc vào 
năng lực người thú y và người chăm sóc trong kỹ năng nhận dạng, đánh giá và định 
lượng đau một cách chính xác. Ngay cả khi chó được giao về với chủ, người chủ cần 
được hướng dẫn cẩn thận cách nhận dạng dấu hiệu đau và cách làm giảm thiểu đau. Dù 
các chỉ tiêu đánh giá như nhịp tim, huyết áp, cortisol huyết thanh và catecholamine có 
liên quan với triệu chứng đau cấp tính trên chó nhưng những thông số trên có thể bị 
làm sai lạc do tác động của stress, sợ hãi và thuốc gây mê. Do đó, đánh giá đau trên 
chó cần dựa trên chủ quan quan sát dấu hiệu từ hành vi của chúng.  
Nhận dạng đau 

Phản ánh đau mang tính đặc thù loài và mang ảnh hưởng của tuổi, giống, thuộc 
tính cá thể cùng với hiện diện của các yếu tố stress như sự sợ hãi hoặc căng 
thẳng.Bệnh gây suy nhược giảm rõ rệt các chỉ định thể hiện đau của chó, ví dụ chúng 
không kêu rên hoặc di chuyển trong nỗ lực tránh bị đau. Do vậy mà khi đánh giá đau 
trên chó, một chuỗi các yếu tố ảnh hưởng cần được quan tâm, bao gồm loại và vị trí và 
thời gian giải phẫu, tiền sử bệnh, hay dấu hiệu lan rộng của chấn thương. Như với 
mèo, kiến thức về hành vi bình thường của chó trong đánh giá dấu hiệu chó bị đau rất 
quan trọng, tuy nhiên dưới ảnh hưởng của gây mê hoặc thuốc an thần hành vi bình 
thường của chó có thể bị ảnh hưởng.  

Hành vi của chó bị đau bao gồm thay đổi tư thế hay vị trí cơ thể (hình 2, 3), thay 
đổi cách sinh hoạt thường ngày (hình 4). 

Phát âm 
Thay đổi phản ứng khi bị chạm vào 
Thay đổi tương tác với người (giảm tiếp xúc, trở nên hung dữ) 
Thay đổi sự di chuyển (cà nhắc, hạn chế di chuyển) 
Giảm độ ngon miệng 

Qui trình đánh giá đau  
Bước quan trọng nhất trong nhận dạng và đánh giá đau cấp tính trên chó là luôn 

chủ động thường xuyên tìm các dấu hiệu của đau kết hợp với dữ liệu về bệnh sử và 
tình hình giải phẫu để đánh giá đúng đau trên chó. Mỗi người chăm sóc chó nên 
chuyên biệt hóa qui trinh và sử dụng thường xuyên để đánh giá đau trên chó. Tình 
trạng “dysphoria” phải được kiểm soát ngay lập tức nếu sau khi can thiệp với 
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“opioids” mà chó có biểu hiện thở mạnh, choáng váng, ói hay kêu rên.  
Quan sát chó trong cũi / nơi ngủ của chúng để phát hiện bất thường trong sinh 

hoạt và tư thế 
Tiếp cận chó, tương tác với nó, gọi tên và đánh giá phản ứng 
Chạm vào chó ở khu vực xung quanh mô tổn thương hoặc vết mổ) và quan sát 

cách chó phản ứng (bình thường, hung dữ hay né tránh) 
Khi chó được nhận định là đang bị đau, cần được can thiệp ngay để giảm thiểu 

cơn đau. Mỗi 2 – 4 tiếng quan sát để đánh giá hiệu quả của qui trinh can thiệp.  
Công cụ định lượng đau 

Bộ công cụ cần sở hữu tính giá trị, tin cậy và nhạy với sự thay đổi quá trinh giảm 
đau.Đau thật ra là một quá trình trừu tượng, vì vậy khó mà xây dựng được bộ tiêu 
chuẩn vàng trong định lượng và liệt kê các thành phần thuộc về cảm xúc của đau. Tuy 
nhiên, một số thước đo đau như Numerical Rating Scale (NRS), Visual Analogue 
Scale (VAS) và Simple Descriptive Scale (SDS) (hình 5) đang được sử dụng. Những 
công cụ này đòi hỏi người sử dụng ghi chép cẩn thận nhận định chủ quan của mình về 
mức độ đau quan sát được. Khi sử dụng những thước đo này, đánh giá của người đo có 
thể bị tác động bởi tuổi, giới tính, sức khỏe cá nhân và kinh nghiệm lâm sàng. Tuy 
nhiên khi sử dụng một cách hệ thống và thống nhất, thước đo này có thể khá hiệu quả 
để đánh giá đau. Trong số 3 loại thước đo nêu trên, NRS (từ 0 – 10) được đề xuất sử 
dụng vì nó cho phép củng cố độ nhạy so với SDS, và độ tin cậy so với VAS. 

Thang đo kết hợp bao gồm “Glasgow Composite Measure Pain Scale” và hình 
thức ngắn của nó (CMPS-SF), và French Association for Animal Anaesthesia & 
Analgesia, và 4A-Vet. Thang đo CMPS-SF được chấp thuận sử dụng để đo lường đau 
cấp tính và được sử dụng kết hợp cùng với đánh giá lâm sàng. Trong thang đo này, cho 
phép người thú y quyết định mức độ đau nào thuốc giảm đau cần được cung cấp. Các 
công cụ này có thể được tải về từ website liên quan. Thước đo 4A-Vet, cùng có thể tải 
từ website, có thể sử dụng được cho chó mèo, dù giá trị và độ tin cậy chưa được biết. 
Đại học bang Colorado (CSU) sử dụng thang đo đau cho chó kết hợp thang đánh giá số 
cùng với quan sát hành vi cho thấy quan hệ rõ giữa hành vi của chó và đau. Thang đo 
sử dụng bởi đại học Melbourne kết hợp dữ liệu sinh lý và hành vi. Trong khi Japanese 
Society of Study for Animal Pain (JSSAP) sử dụng thang đo đau cấp tính trên chó 
(Canine Acute Pain Scale) (tiếng Nhật) là bộ thang đo kết hợp đánh giá số kết hợp 
quan sát hành vi (có thể tải về). Hầu hết thang đo kết hợp nêu trên đều dễ sử dụng và 
bao gồm các thành phần tương tác và liệt kê hành vi.  

 

 
Hình 2. (A) Sau phẫu thuật bụng (B) viêm da nặng 

A  B 
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5. Nhận dạng và đánh giá đau mãn tính trên mèo  

Đau mãn tính thường đi kèm sau bệnh mãn tính như thoái hóa khớp (DJD), viêm 
bao tử và bệnh đĩa cột sống. Nó cũng được thấy xuất hiện sau khi dấu hiệu đau cấp 
tính biến mất như đau thần kinh sau khi cắt bỏ “onychectomy”, chi, hay đuôi. Trên 
mèo già đau mãn tính xuất hiện cùng với một số điều kiện nhất định làm ảnh hưởng 
đến chất lượng sống (QoL) của chúng. Những năm gần đây, điều trị ung thư trở thành 
chọn lựa sống còn thay thế biện pháp “cái chết êm ái”, và quản lý đau mãn tính và tác 
động của qui trình điều trị tấn công trở nên quan trọng nhất là trong lĩnh vực “welfare” 
của mèo.  

Nhận dạng đau là chìa khóa quan trọng trong việc quản lý và định lượng đau. 
Thay đổi hành vi trong đau mãn tính phát triển chậm và khó nhận diện, do đó người 
chăm sóc gần gũi mèo (chủ yếu là người chủ) có vai trò quan trọng để phát hiện dấu 

i) Thang đo mô tả đơn giản - Simple Descriptive Scale (SDS) 
 
Không đau, đau vừa, đau nhiều 
 
Mức độ đau có thể được số hóa để tiện việc báo cáo, tuy chúng không mang giá trị số. 
 

ii)  Thang đánh giá số hóa - Numerical Rating Scale (NRS) 
 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
 
0: không đau; 10:đau cực độ 
 

iii) Thang mô tả tương đương - Visual Analogue Scale (VAS) 
 
|--------------------------x------------------------------------------------| 
không đau                           đau cực độ 
 
Sử dụng thang đo: người đánh giá mức độ đau của chó dựa trên quan sát và trên sự 
tương tác với chó cùng với đánh giá lâm sàng. 

Hình 5. Một số thang đo đơn hướng sử dụng trên chó 

Đau dạ dày – thực quản 

Viêm tụy, có đau       Viêm tụy, không đau 
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hiệu đau. Đánh giá của chủ nuôi đối với đau mãn tính trên mèo là chọn lựa chủ đạo, 
nhưng vẫn cần được hoàn thiện hơn.Hầu hết công cụ đánh giá đau mãn tính trên người 
dựa trên kết quả đánh giá QoL, bao gồm cả 2 khía cạnh thể hình và tâm lý, của họ. Dù 
có rất ít ứng dụng trên mèo, nhưng vẫn có một số nghiên cứu đánh giá QoL hay chất 
lượng sống –sức khỏe (HRQoL) trên mèo được điều trị với các tác nhân kháng virus, 
mèo với bệnh hệ mạch, ung thư, và tiểu đường. Trên mèo bị đau do bệnh cơ xương thể 
hiện đau của chúng liên quan tới thay đổi hành vi cũng được nghiên cứu. Trong mối 
quan hệ giữa chủ và mèo bị đau mãn tính, nghiên cứu gần đây cũng đi sâu vào công cụ 
tác-động-chủ-nuôi nhằm đánh giá đau mãn tính do bệnh cơ khớp trên mèo, cùng với 
khảo sát về phía chủ nuôi, những thông số gì họ xem là quan trọng có tác động đến 
QoL của mèo mà họ nuôi. Tuy những công cụ nêu trên đều chưa được khảo sát giá trị 
ứng dụng của chúng, tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyến cáo đánh giá hành vi trên các 
hạng mục mở rộng như sau: 

Vận động nói chung (dễ dàng, thuận lợi) 
Thể hiện hoạt động (chơi, săn đuổi, nhảy nhót, sử dụng hộp toilet) 
Ăn uống  
Chải lông (chà, gãi) 
Nghỉ ngơi, quan sát, thư giãn (mèo thể hiện những thuộc tính này tốt đến mức độ 

nào) 
Hoạt động xã hội liên quan người và các thú nuôi trong nhà khác 
Tâm trạng 
Danh sách các thông số này cần được đánh giá, xếp hạng (mô tả, đánh hạng số 

hóa, hay mô tả thị giác). Tái đánh giá theo thời gian cũng giúp hiểu biết tác động của 
đau và hiệu quả của can thiệp giảm đau.  
6. Nhận dạng và đánh giá đau mãn tính trên chó 

Như đối với đau mãn tính trên mèo, chó về già sẽ gặp phải các vấn đề sức khỏe 
dẫn đến đau mãn tính như bệnh viêm xương khớp, cũng như chó trải qua điều trị ung 
thư. Cộng với thể lực suy kém do tuổi già, hậu quả của điều trị ung thư theo liệu trình 
tấn công, giám sát và quản lý đau mãn tính thật sự là thách thức cho người thú y. 
Ngoài ra, để chọn được qui trinh điều trị phù hợp người thú y phải đối mặt với tính 
phức tạp của đau mãn tính vì nó tùy thuộc rất nhiều vào điều kiện đặc thù từng cá thể 
chó. Người thú y cần theo dõi sức khỏe chó một cách thường xuyên toàn diện nhằm 
xây dựng liệu trình phù hợp từng cá thể.  
Nhận dạng đau mãn tính 

Nhận dạng đau là chìa khóa quan trọng để quản lý đau hiệu quả. Hành vi thay đổi 
cùng với đau mãn tính diễn ra khá chậm và không rõ ràng, do đó, người có thể phát 
hiện được phải là người thường xuyên gần gũi chó (thường là chủ).  

Hầu hết công cụ đánh giá đau mãn tính trên người dựa trên kết quả đánh giá QoL, 
bao gồm cả 2 khía cạnh thể hình và tâm lý, của họ. Cũng dễ hiểu là trên người, nhiều 
công cụ đánh giá đã được phát triển để đánh giá tác động của đau mãn tính đến việc  
quản lý bệnh nhân. 

Trên chó, nhiều công cụ được phát triển nhằm đánh giá đau mãn tính trên chó, kết 
quả cho thấy trên chó đau mãn tính, một chuỗi thay đổi đã diễn ra trong sinh hoạt, tâm 
trạng và hành vi của chó.  
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Những thay đổi có thể được mô tả như sau: 
Sự linh hoạt và vận động: năng động, vui vẻ, tích cực hay thụ động, thoải mái, vui 

vẻ. Dễ dàng, uyển chuyển trong việc nằm, ngồi hay nhảy, trải qua tập luyện một cách 
bình thường 

Tâm trạng và tâm tính: nhạy bén, lo lắng, hay lẩn tránh, buồn, u ám, tự tin, có 
bình thường vui đùa và tiếp xúc với môi trường? 

Thể hiện sự buồn chán? (phát âm thanh lạ, rên rỉ), có bình thường trong sinh hoạt 
hay ủ rũ, có đáp ứng với các chó khác hay với người? 

Một số chỉ định của đau (mức độ thoải mái, cứng nhắc, đi lại khó khăn) 
Đo lường đau mãn tính 
        Đánh giá của người chủ là cơ sở chính của việc đánh giá đau mãn tính ở chó. 
Đánh giá về mặt chức năng, công cụ QoL và HRQoL đã được triển khai và sử dụng. 
Phương pháp QoL được sử dụng trong thú y thay đổi từ thang đo đơn giản gắn với bộ 
mô tả các hành vi cho đến đánh giá rộng rãi, không giới hạn. Bảng câu hỏi được triển 
khai để đánh giá HRQoL ở chó bị bệnh khớp thoái hóa, bệnh tim, ung thư, đau mãn 
tính, tổn thương cột sống và viêm da dị ứng. 

Nhiều công cụ chủ yếu tập trung vào đánh giá chức năng (ví dụ như CMIs) đã 
được triển khai trên chó bị viêm xương khớp và đã được công nhận có giá trị.  

Ở thời điểm hiện tại những công cụ có giá trị nhất là: 
- GUVQuest 
- Canine Brief Pain Inventory (viết tắt CBPI) 
- Helsinki Chronic Pain Index (viết tắt là HCPI) 
- Texas VAS Instrument 
- Liverpool Osteoarthritis in Dogs (viết tắt là LOAD) 
- JSSAP Canine Chronic Pain Index (viết tắt là JSSAP CCPI) 

      GUVQuest là một bảng câu hỏi dựa trên người chủ được triển khai bằng cách dùng 
nguyên tắc trắc nghiệm tâm lý để đánh giá tác động đau mãn tính trên HLQoL của chó 
và có giá trị ở chó bị bệnh khớp mãn tính và ung thư. CBPI đã sử dụng để đánh giá sự 
cải tiến về thang điểm đau ở chó bị viêm xương khớp và chó bị ung thư xương. HCPI 
cũng là một bảng câu hỏi dựa trên người chủ và đã được sử dụng để đánh giá đau mãn 
tính ở chó bị viêm xương khớp và cùng với CBPI đã đánh giá về giá trị, độ tin cậy và 
sự đáp ứng. LOAD CMI đã có giá trị ở chó bị viêm khớp khủy tay mãn tính và đã cho 
thấy là đáng tin cậy nhờ đáp ứng sự hài lòng. Gần đây giá trị của nó đối với viêm 
xương khớp ở chân trước và chân sau cũng đã được chứng minh. JSSAP CCPI là một 
bảng câu hỏi dựa trên người chủ được viết bằng tiếng Nhật và đã được dùng để đánh 
giá đau mãn tính ở chó viêm xương khớp.  
Vì công việc này mà một số thông điệp chính đã được gợi ý: 

- Thông tin từ chủ nuôi là một nguồn quan trọng khi đánh giá đau mãn tính. 
- Chủ nuôi có thể cần gợi ý và những câu hỏi đóng để trình bày những thay đổi về 

hành vi của chúng vì họ không thể kết hợp những thay đổi này với đau mãn tính. 
- Có một cơ sở dẫn chứng cho những hành vi làm thay đổi liên quan đến đau mãn 

tính (xem bên trên); những thay đổi này sẽ là cơ sở để khảo sát với người chủ. 
- Những thay đổi về hành vi của chó có thể khó phát hiện và xảy ra từ từ. BSTY 

cần đảm bảo rằng sẽ gợi ý chủ phản ánh tình trạng chó qua một thời gian (hằng tháng).  
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- BSTY có thể thấy hữu ích để nhận dạng những hành vi từ chủ nuôi mà có thể 
được sử dụng như hành vi đáng kể giúp xác định đáp ứng với điều trị 
Ví dụ về nhận dạng đau mãn tính - viêm xương khớp 

Đánh giá chó viêm xương khớp bao gồm việc kết hợp đánh giá hoặc khám của 
thú y và đánh giá của chủ nuôi. Đánh giá chung về tác động tiêu cực của viêm xương 
khớp trên bệnh nhân bao gồm 4 hạng mục: 

 Sự di chuyển (chất lượng của việc di chuyển tự do) 
 Sự hoạt động (khả năng thực hiện những hoạt động chuyên biệt)  
 Đau (trải nghiệm về cảm giác và xúc giác) 
 Tác động đến cảm xúc (tâm trạng, cảm xúc) 

Bốn mục này có sự liên kết với nhau. Đánh giá cẩn thận 4 mục này và tác dụng 
phụ của chúng sẽ giúp chọn chiến lược điều trị ưu tiên. Để đánh giá đầy đủ 4 mục này 
bác sĩ lâm sàng cần thu thập dữ liệu về 

- Cân bằng cơ thể, khối cơ, sức khỏe của cơ 
- Dễ vận động và di chuyển 
- Tư thế và việc sử dụng chân 
- Đau liên quan đến khớp và sự vận động. 
- Những yếu tố khác ảnh hưởng đến vận động (như là bệnh thần kinh, trật xương  

bánh chè, yếu dây chằng chéo, bệnh toàn thân). 
- Khả năng thực hiện các hoạt động chuyên biệt. 
- Mức độ háo hức, vui vẻ. 
Một sự đánh giá đầy đủ như vậy sẽ liên quan đến cả BSTY (khám thể chất và 

xương khớp) và chủ nuôi và tạo thành một cơ sở cho đánh giá cho tương lai. 

7. Đánh giá đáp ứng điều trị đau ở mèo và chó 
Đánh giá đáp ứng chiến lược điều trị/can thiệp đau là một phần cơ bản của xử trí 

đau hiệu quả. Nhiều trường hợp chó mèo được sử dụng giảm đau mà không hiệu quả. 
Phương pháp đánh giá đau ở chó và mèo cả trong trường hợp cấp tính và mãn tính 
được mô tả ở những chương khác. 

Nguyên tắc chính của đánh giá đáp ứng điều trị: 
-Chấp nhận một phác đồ nghiêm túc về đánh giá mức độ đau. Dù cho điều này 

dựa trên một trong những công cụ có sẵn để đánh giá đau hoặc dựa trên một phương 
pháp của địa phương thì đều cần có tương tác với thú và sử dụng kiến thức về hành vi 
bình thường và các dấu hiệu về đau để đánh giá chó và mèo  

-Chấp nhận phác đồ trên cho tất cả động vật 
-Sự liên đới của chủ nuôi trong đánh giá đau và đáp ứng điều trị qua kỹ thuật 

những câu hỏi mở hiệu quả 
-Thực hiện một đánh giá cơ bản về mức độ đau ở lần khám ban đầu 
-Lặp lại đánh giá đều đặn và đặc biệt là ở một thời điểm thích hợp sau điều trị. 

Khoảng cách giữa các lần đánh giá lặp lại sẽ tùy thuộc vào bản chất của đau (cấp 
tính/mãn tính), cường độ đau và sự thành công của liệu pháp. 
Đau cấp tính: 

Chó và mèo nên được đánh giá đều đặn sau phẫu thuật, vào đầu giai đoạn hồi 
phục mỗi 15 đến 30phút (tùy thuộc vào loại phẫu thuật) và hàng giờ sau đó trong 6-8 
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giờ đầu. sau đó nếu đau được kiểm soát tốt thì đánh giá sau 3-6 giờ. Khoảng cách thời 
gian chính xác tùy thuộc vào mức độ phẫu thuật, loại thuốc được dùng để xử trí đau và 
các yếu tố khác liên quan đến tình trạng sức khỏe của thú. Nếu nghi ngờ về tình trạng 
đau thì tái đánh giá thú trong 15phút 
Đau mãn tính: 

Chó và mèo nên được đánh giá đều đặn theo hướng dẫn bên dưới: 
-Chủ nuôi là nguồn thông tin quan trọng đối với thú bị đau mãn tính. 
-Chủ nuôi có thể cần gợi ý và những câu hỏi đóng để trình bày những thay đổi về 

hành vi của thú vì họ không thể liên hệ những thay đổi này với đau mãn tính. 
-Những thay đổi hành vi của chó và mèo có thể mơ hồ và xảy ra dần dần. Khi hỏi 

chủ nuôi nên gợi ý cho họ phản ánh các hành vi qua một giai đoạn (hàng tháng).  
Có một cơ sở dẫn chứng cho những hành vi chính làm thay đổi liên quan đến đau 

mãn tính. Đây sẽ là cơ sở của việc khảo sát chủ nuôi ở lần khám đầu và quá trình tái 
đánh giá sau này. 
8. Đau do nguyên nhân thần kinh 

Đau do nguyên nhân thần kinh (được định nghĩa là đau do hoặc khởi đầu từ một 
tổn thương hoặc rối loạn chức năng tiên phát ở hệ thần kinh ngoại vi và trung ương) 
liên quan đến tổn thương rễ thần kinh, tùng cánh tay và bệnh lý hệ TKTW. Bất kỳ tình 
trạng đau mãn tính nào sau đó thể hiện một yếu tố bệnh lý thần kinh do hàng rào cảm 
thụ đau liên tục và những thay đổi tiếp theo về chức năng của hệ thần kinh. Những vấn 
đề về hành vi mà người chủ mô tả như; nhai lặp lại, hoặc cắn hoặc cào ở cùng vị trí, 
kêu la tự phát và phản ứng khi chạm vào những nơi mà không thấy bệnh lý có thể là 
những chỉ báo của đau do yếu tố thần kinh. Sự nhạy cảm quá mức khi khám gợi ý một 
yếu tố bệnh lý thần kinh liên quan đến đau và sự đáp ứng kém đối với những thuốc 
giảm đau tiêu chuẩn có thể gợi ý sự hiện diện của đau do yếu tố thần kinh. Khám lâm 
sàng để nhận diện đau do nguyên nhân thần kinh nên bao gồm các thử nghiệm sau 

- Tăng cảm giác đau được xem là tồn tại khi thú đáp ứng tiêu cực và hung dữ hơn 
đối với một kích thích có hại (ví dụ như châm kim) hoặc trực tiếp lên vùng cơ thể mà 
đau xuất phát (tiên phát) hoặc ở vùng kế cận không bị tốn thương (kế phát). 

-Loạn cảm đau (đau gợi ra từ những mô không bị tổn thương bằng những kích 
thích không độc hại) được xem là tồn tại khi thú đáp ứng tiêu cực với việc chạm nhẹ 
lên mô bình thường (không bị tổn thương) cách xa vùng tăng cảm giác đau hoặc giảm 
nhạy cảm ban đầu. 
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9. Mức độ nhận thức về đau liên quan đến nhiều tình trạng bệnh lý 
Việc bố trí các tình trạng bệnh vào trong bảng phân loại bên dưới chỉ được dùng 

như là một hướng dẫn. Đau có thể thay đổi tùy theo bệnh nhân và tình trạng bệnh. Mỗi 
bệnh nhân nên được đánh giá riêng lẻ. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Nặng đến rất nặng  

Nhồi huyết hệ TKTW/khối u Viêm não  

Phẫu thuật gãy xương có tổn thương mô mềm Phẫu thuật cột sống  

Cắt kênh tai Phỏng 

Gãy xương hoặc bệnh lý xương  Cắt chi  

Viêm tụy hoại tử hoặc viêm túi mật  Huyết khối/thiếu máu cục bộ  

Ung thư xương Loạn dưỡng xương 

Huyết khối động mạch chủ  

Đau do bệnh lý thần kinh (viêm, thoát vị đĩa gian đốt sống cấp) viêm 
(viêm phúc mạc, viêm cân mạc – đặc biệt do streptococci, viêm tế bào) 

 

Đau vừa đến nặng (tùy theo mức độ bệnh hoặc tổnthương)  

 Viêm khớp do trung gian miễn dịch Viêm toàn xương 

Đau bao khớp do phì đại cơ quan  Căng tạng rỗng  

Rách cơ hoành do chấn thương Viêm màng phổi 

Chấn thương (xương khớp, mô mềm, đầu)  Ếch cắn 

Tắc niệu quản/niệu đạo/ống mật  

Glaucoma   

Viêm màng mạch nho  

Giai đoạn đầu của tổn thương mô mềm/viêm/bệnh  Trầy/loét giác mạc 

Xoắn màng treo ruột, dạ dày, dịch hoàn  

Viêm niêm mạc  Bệnh đĩa gian đốt sống  

Viêm vú Viêm phúc mạc nhiễm trùng  

Cắt bỏ và tái tạo khối u hoặc phẫu thuật chỉnh hình (phẫu thuật mở 
xương; phẫu thuật dây chằng chéo; mở khớp) 

Ung thư miệnh 
Đẻ khó 

Đau vừa phải  

Tổn thương mô mềm (nhẹ hơn phần liệt kê bên trên)  Tắc nghẽn niệu đạo  

Cắt tử cung buồng trứng Viêm bàng quang 

Nội soi chẩn đoán khớp và ổ bụng Viêm xương khớp 

Đau nhe đến vừa phải  

Bệnh răng miệng  Viêm tai 

Vết rách nông Viêm bàng quang nhẹ  

Dẫn lưu vùng ngực Mổ abscess 

Triệt sản thú đực  

 

Data from K Mathews.59 
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  10. Những quan niệm sai lầm về đau 
 “Opioid gây ức chế hô hấp ở chó và mèo”  

Sai. Quan niệm sai lầm này xuất phát từ thực tế rằng người rất nhạy cảm với tác động ức 
chế hô hấp của Opioid. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề trên chó mèo và Opioid có 
ngưỡng an toàn rộng rãi ở bệnh nhân khỏe mạnh. Ở thú bệnh Opioid nên được điều chỉnh 
liều đến mức có hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ về hô hấp.  

 “Thuốc kháng viêm không chứa steroid, viết tắt NSAIDs, thì độc đối với chó mèo” 
Sai. Vì phần lớn chứng đau có liên quan đến viêm nên NSAIDs là cơ sở chính để giảm đau 
cho những trường hợp đau cấp và mãn tính trên chó và mèo, được dùng rộng rãi và an toàn 
trên nhiều loài thú khắp thế giới. Lợi ích giảm đau thì trội hơn yếu tố rủi ro. Tuy nhiên mỗi 
bệnh nhân nên được khám sàng lọc về yếu tố nguy cơ trước khi dùng thuốc và phải được 
kiểm tra trong suốt quá trình điều trị. Nhiều loại NSAIDs được phép sử dụng trong nhân y 
có ngưỡng an toàn thấp trên động vật và nên cẩn thận khi dùng. Nên ưu tiên dùng những 
thuốc được chấp thuận nếu có sẵn. 

 “Nếu giúp thú bớt đau, nó sẽ di chuyển và làm đứt chỉ hoặc làm gãy xương mới mổ” 
Sai. Việc sử dụng sự đau đớn để kiểm soát di chuyển sau phẫu thuật là trái nguyên tắc. Khi 
cần kiểm soát hoạt động thì nên theo những phương pháp khác (ví dụ như: nhốt chuồng, đi 
bộ có dây dắt). Luyện tập đi bộ có kiểm soát thì cần thiết cho quá trình hậu phẫu chấn 
thương chỉnh hình để đảm bảo sức căng thích hợp cho sự lành xương và duy trì khối cơ để 
nâng đỡ chân. Việc không sử dụng dẫn đến bất triển cơ và xương. Nếu không sử dụng 
thuốc giảm đau thì thú sẽ rất đau khi di chuyển. Đau không được điều trị liên quan đến 
những vết mổ ở vùng ngực hoặc bụng ngăn ngừa sự thông khí bình thường. 

 “Thú sơ sinh không cảm thấy đau” 
Sai. Thú ở mọi độ tuổi đều cảm thấy đau. 

 “Thuốc giảm đau làm che mờ các dấu hiệu xấu của bệnh nhân” 
Sai. Việc giảm đau thích hợp sẽ loại trừ đau như là một nguyên nhân tiềm tàng cho những 
dấu hiệu xấu của bệnh nhân (ví dụ như tim đập nhanh) 

 “Thuốc gây mê là thuốc giảm đau và vì thế giúp phòng ngừa đau” 
Sai. Đa số thuốc gây mê (bay hơi, propofol, barbiturates) phong bế nhận thức đau nhưng 
không phải là thuốc giảm đau vì cảm giác đau vẫn xảy ra trong suốt giai đoạn mê. Đau 
được tạo ra trong suốt giai đoạn mê sẽ được thể hiện khi thú tỉnh. Tuy nhiên, ketamine có 
đặc tính giảm đau.   
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PHẦN 2: XỬ TRÍ ĐAU 
 

11. Tổng quan về điều trị đau 
Đau là một hiện tượng phức tạp, khác nhau ở mỗi cá thể và liên quan đến thành 

phần cảm thụ (thụ cảm đau) và hướng tâm (cảm xúc). Nhiều thập kỷ nghiên cứu về 
quản lý đau chỉ ra rằng đau được xử trí tốt nhất lúc ban đầu và phải tích cực; Khó 
chống lại cơn đau một khi nó đã hình thành hơn là xử trí cơn đau trước khi nó trở nên 
trầm trọng. Rõ ràng đây là việc không phải luôn luôn có thể thực hiện được nhưng khi 
xảy ra thì việc phòng ngừa nên tập trung vào kế hoạch giảm đau. Trong việc điều trị 
các cơn đau, mục đích là loại bỏ nó hoặc ít nhất là giảm thiểu đau đến mức thấp nhất. 

Thuật ngữ ưu tiên giảm đau được dùng để mô tả việc điều trị đau bằng cách dùng 
các thuốc giảm đau trước khi kích thích đau xảy ra; lý thuyết cơ bản đằng sau cách điều 
trị này dựa trên giả thuyết rằng bằng cách giảm lượng cảm thụ đau đến tủy sống, sự 
nhạy cảm ngoại vi và trung tâm giảm  và vì thế đau trong khi phẫu thuật và sự tăng cảm 
giác đau sẽ giảm. Tuy nhiên có một cái nhìn hơi hạn chế về vấn đề gây ra đau do 
viêm cấp tính và đau sau phẫu thuật. Tập trung vào vấn đề giảm đau phòng ngừa là 
giảm tác động của hàng rào cảm thụ đau ngoại vi liên quan đến kích thích có hại 
trước, trong và sau phẫu thuật. Những thuốc có tác dụng phòng ngừa đau trong nhân 
y gồm có NSAID, thuốc tê cục bộ và thuốc đối vận N-methyl-D-aspartate (NMDA) 
(ví dụ như ketamine). Những loại thuốc này không chỉ làm giảm mức độ đau cấp tính 
sau phẫu thuật mà trong nhiều trường hợp còn làm giảm tỷ lệ đau mãn tính (dai dẳng) 
sau phẫu thuật. 

Các thuốc giảm đau cũng có khả năng gây ra các tác dụng phụ. Khi đau ở mức 
độ trung bình hoặc nặng, BSTY nên cân nhắc phối hợp những loại thuốc có tác động ở 
nhiều vị trí khác nhau trong lộ trình đau để có sự giảm đau tối ưu; giảm đau đa chiều 
(đôi khi được coi là giảm đau cân bằng) là từ được dùng trong bài này để điều trị đau. 
Việc phối hợp các loại thuốc giảm đau khác nhau giúp BSTY tối ưu hóa việc quản lý 
cơn đau và hạn chế xảy ra tác dụng phụ. Các loại thuốc thường được dùng nhất trong 
giảm đau đa chiều là opioid, NSAID, thuốc tê cục bộ, thuốc đối vận NMDA và thuốc 
chủ vận alpha2 adrenoceptor. 

Việc chọn lựa thuốc để điều trị cơn đau sẽ tùy thuộc vào nguyên nhân, mức độ 
và độ dài của cơn đau.Việc làm dịu cơn đau mãn tính sẽ cần dùng những loại thuốc có 
thời gian tác động dài và có thể gồm nhiều liệu pháp bổ sung. Cần có kiến thức dược 
lý về các thuốc giảm đau ở mỗi loài để tối ưu hóa việc chọn lựa thuốc. Các yếu tố như 
độ tuổi, giống và tình trạng thể chất có thể ảnh hưởng đến tính chất dược lý của thuốc 
và hiệu quả và liều dùng của thuốc giảm đau. Ví dụ, khi so sánh với thú trưởng thành, 
thuốc ở thú non (chó con và mèo con dưới 12 tuần tuổi) và thú già (>75% tuổi thọ 
trung bình) thường có tính chất dược động học khác nhau mà có thể làm thay đổi liều 
hiệu quả và nhịp cấp thuốc. Thật không khôn ngoan để loại bỏ dữ liệu dược động học 
giữa loài này với loài khác; đặc biệt là giữa chó và mèo. 

Đối với việc quản lý cơn đau cấp tính hoặc mức độ của cơn đau mãn tính, thuốc 
nên được hiệu chuẩn cho đến khi có hiệu quả và nên sử dụng phương pháp đa chiều. 
Nhịp cấp thuốc bị ảnh hưởng bởi độ trầm trọng của cơn đau, các yếu tố bệnh nhân và sự 
phối hợp thuốc được sử dụng và nên được điều chỉnh theo đáp ứng của bệnh nhân. 
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Cơn đau cấp tính 
Cơn đau cấp tính được khởi đầu bởi một chấn thương, phẫu thuật hoặc nhiễm 

trùng và bắt đầu đột ngột và kéo dài một khoảng thời gian có thể dự đoán được, tương 
ứng với mức độ trầm trọng của chấn thương. 
 
Cơn đau trong khi phẫu thuật 

Có 4 mốc thời gian chính mà khi chọn lựa chiến dịch giảm đau sẽ ảnh hưởng 
đến tình trạng đau sau phẫu thuật của bệnh nhân; đó là thời điểm tiền phẫu, trong khi 
phẫu thuật, ngay sau khi phẫu thuật (‘tại bệnh viện’); và sau phẫu thuật (‘ở nhà’). 
Thời điểm quan trọng nhất cần lưu ý là tiền phẫu và trong khi phẫu thuật – khoảng 
thời gian mà cơn đau sau phẫu thuật có thể được phòng ngừa, hoặc giảm nhẹ rất 
nhiều, theo quan niệm về giảm đau phòng ngừa và giảm đau đa chiều. Để ngăn ngửa 
cơn đau tái phát thì nên điều trị liên tục cho đến khi giảm thiểu đáp ứng viêm. 

Một phương pháp xử trí đau trong phẫu thuật hiệu quả cần kết hợp chặt chẽ 
nhiều loại thuốc khác nhau. Cũng có thể sử dụng các liệu pháp giảm đau không dùng 
thuốc. Mặc dù còn thiếu những bằng chứng khoa học về liệu pháp này trong thú y 
nhưng hiện có nhiều cách giảm đau được sử dụng như hạ nhiệt tại chỗ (liệu pháp 
chườm lạnh) và tăng thân nhiệt; luyện tập duy trì tầm vận động; massage; vật lý trị 
liệu; thủy liệu pháp; kích thích bằng sóng siêu âm hoặc điện. Kỹ thuật phẫu thuật có thể 
có tác động quan trọng ảnh hưởng đến cơn đau trong khi phẫu thuật. Bất cứ  khi nào có 
thể thì nên thực hiện thao tác xử lý mô nhẹ nhàng (ví dụ như vết mổ nhỏ, nội soi khớp, 
nội soi ổ bụng) để giảm thiểu sang thương. Vị trí phẫu thuật cũng ảnh hưởng đến cơn 
đau; sau phẫu thuật xoang ngực hoặc xoang bụng, những cử động làm căng vết mổ (như 
là thở sâu và ho) sẽ làm tăng cường độ đau. Các khu vực như mặt, miệng và hậu môn có 
vẻ là những vị trí nhạy cảm cao và việc phẫu thuật ở những khu vực này có khả năng 
liên quan đến đau nhiều hơn. Khi có hiện tượng viêm, như trường hợp viêm tử cung 
hoặc viêm tử cung có mủ thì mức độ đau gặp phải trong và sau phẫu thuật cắt bỏ tử 
cung-buồng trứng có thể nặng hơn thủ thuật thường quy nên cần có liều lượng thuốc 
giảm đau cao hơn với thời gian tác động dài hơn. 
 
Cơn Đau mãn tính 

Đây là dạng đau kéo dài. Đau mãn tính ỏ người thường kèm theo lo âu, sợ hãi, 
trầm cảm và giận dữ, mà có thể làm bộc phát cơn đau  và tác động tiêu cực của nó đến 
chất lượng sống của bệnh nhân. Ước tính có khoảng tối thiểu 30% chó mèo mà các 
BSTY gặp có thể được phân loại ‘lớn tuổi’ và quần thể này có khả năng có tỷ lệ đau 
mãn tính cao. Tuy nhiên đau mãn tính thường không được chẩn đoán vì dễ nhầm lẫn 
là do ‘thú già’. BSTY điều trị thú bệnh mãn tính nên xem xét khả năng đau mãn tính 
kèm theo, ngay cả khi không có các dấu hiệu rõ ràng. Những thay đổi về hành vi đi 
kèm với đau mãn tính có thể âm ỉ khi khởi phát và khó phát hiện. 

Phương pháp điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân gây đau, thời điểm được chẩn 
đoán và cách điều trị trước đây. Bệnh mãn tính chưa được kiểm soát và những cơn đau 
cấp tình mà đã được kiểm soát tốt trước đây có thể xảy ra và điều này có thể là thách 
thức đặc biệt đối với việc điều trị.Liệu pháp đa chiều có lẽ là hiệu quả nhất và cần tư 
vấn cho chủ nuôi. Cơ sở chính của điều trị mãn tính là NSAID; tuy nhiên các liệu 
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pháp bổ sung khác (ví dụ như châm cứu, phẫu thuật) có thể đóng vai trò quan trọng 
trong việc xử trí đau. Hiện nay có nhiều loại thuốc NSAID được phép sử dụng dài 
ngày trên chó; chúng thường là những loại thuốc uống hoặc thuốc tiêm có thời gian 
tác động kéo dài. Loại NSAID duy nhất được chấp thuận sử dụng lâu dài trên mèo là 
meloxicam. 

Mặc dù nhiều liệu pháp không dùng thuốc được cho là có hiệu quả trong việc 
quản lý cơn đau mãn tính nhưng có rất ít bằng chứng về hiệu quả của chúng và hầu 
như không ai biết gì về tác dụng phụ của chúng. Hơn nữa, tác dụng phụ của thuốc, 
diễn tiến của bệnh hoặc những bệnh đi kèm có thể bị nhầm lẫn làm cơn đau nặng 
hơn dẫn đến việc điều trị bổ sung kém hiệu quả nhất. Ví dụ như một con chó bị viêm 
xương khớp rồii tiến triển sang bệnh lý thần kinh và được kê đơn thuốc bổ sung 
nhằm làm dịu bớt vấn đề khó khăn khi vận động được nghĩ là có liên quan đến cơn 
đau. Trong tất cả các trường hợp đau mãn tính, điều trị không dùng thuốc nên được 
áp dụng cùng với điều trị bằng thuốc và có sự đánh giá định kỳ để phát hiện những 
tác động có lợi và bất lợi cũng như tái đánh giá tình trạng đau của bệnh nhân. 

12.  Opioid (nhóm thuốc giảm đau dạng Opioid) 
Chúng là gì ?  
Opioid là những thuốc có hoạt tính giống như Opiate và là nền tảng của điều trị hiệu 
quả cơn đau. Chúng khác nhau về đặc tính thụ quan, hiệu lực và hiệu quả dẫn đến các 
tác động khác nhau. Opioid thường được chia thành 4 nhóm: chủ vận hoàn toàn 
(morphine, methadone, fentanyl và dẫn xuất của nó, pethidine [meperidine],…); chủ 
vận-đối vận (butorphanol và nalbuphine), chủ vận không hoàn toàn (buprenorphine) 
và đối vận (naloxone, nalmefene và naltrexone) mà nhìn chung không có hoạt tính 
của thuốc chủ vận. Chúng có hiệu quả cao và khá an toàn. Tuy nhiên, butorphanol và 
nalbuphine thể hiện một tác động kích trần mà khi tăng liều lên trên mức liều được 
đề nghị sẽ không tạo được tác dụng giảm đau nhiều hơn mà chỉ gây ra tác dụng phụ. 
Phần lớn các opioid là những chất được kiểm soát với lợi về khả năng phục hồi. 
Khác biệt cá thể sau khi cung cấp opioid có thể được quan sát do sự khác biệt về 
dược động học – dược lực học, giống, tuổi và kiểu gen. Ngoại trừ  remifentanil, các 
thuốc này được chuyển hóa ở gan thành dạng hoạt hóa và / hoặc bất hoạt. Tramadol 
được coi là một opioid. Không giống như mèo và người, chó không thể tạo nên số 
lượng chất hoạt hóa và tác động giảm đau có thể do sự ức chế tái hấp thu serotonin. 

Chúng hoạt động như thế nào 
Opioid gắn kết với các thụ quan opioid (µ, nociceptin và các subtype của chúng) ở 
hệ thống thần kinh trung ương và ngoại vi ức chế sự phóng thích các chất dẫn truyền 
thần kinh hưng phấn từ các sợi hướng tâm ở tủy sống vì thế ức chế sự truyền dẫn 
kích thích đau. Sau synap, sự thoát dòng K+ gây tăng khử cực neuron của các sợi 
neuron phóng chiếu ở tủy sống và ức chế lộ trình cảm thụ đau hướng tâm. Opioid 
không cản trở chức năng vận động. 
Chỉ định: Opioid có tác dụng giảm đau, phấn chấn, giãn đồng tử ở mèo hoặc co đồng 
tử ở chó, an thần hoặc kích động và nhiều tác động sinh lý khác tùy thuộc vào loài. 
Opioid là những thuốc giảm đau hiệu quả để điều trị những cơn đau mức độ vừa đến 
nặng. Tác động giảm đau của chúng tùy thuộc vào liều, đường cấp thuốc, hệ thống 



  23 

cấp thuốc và loài. Opioid được sử dụng rộng rãi trong phẫu thuật như là một phần của 
phác đồ phòng ngừa hoặc giảm đau đa chiều. Chúng cũng được sử dụng rộng rãi ở 
những bệnh nhân cấp cứu (ví dụ như viêm tụy, phỏng, chấn thương, viêm não). Cung 
cấp morphine qua màng cứng được sử dụng trong lâm sàng để giảm đau sau phẫu 
thuật. Opioid không gây kích động ở mèo nếu sử dụng liều và nhịp cấp thuốc phù 
hợp. Người ta ưa thích tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp, tuy nhiên, buprenorphine được 
dùng qua niêm mạc miệng cũng chứng minh có hiệu quả ở mèo. 
Tác dụng phụ: Tác dụng phụ phổ biến nhất thường liên quan đến quá liều bao gồm: 
ói mửa (tiền mê), bồn chồn, buồn nôn, lờ đờ, tim đập chậm và phóng thích histamine 
(morphine và pethidine, đặc biệt là khi tiêm tĩnh mạch), tiểu không kiểm soát/bí tiểu 
và suy hô hấp. Các tác dụng phụ ít phổ biến hơn là biếng ăn, táo bón và giảm hoặc 
tăng thân nhiệt (thường là sau khi tiêm hydromorphone ở mèo). Những tác dụng phụ 
này có thể được điều trị bằng naloxone (xem bảng 1).   
Chống chỉ định: Bác sĩ lâm sàng phải cân nhắc khi cung cấp opioid vì nhiều tác 
dụng phụ của chúng có thể không thích hợp về mặt lâm sàng khi vấn đề ưu tiên là xử 
trí đau.  
Tương tác thuốc: Opioid được kết hợp với benzodiazepines, thuốc chủ vận alpha2 
adrenoceptor hoặc acepromazine (giảm đau an thần) để giảm thiểu tác dụng phụ. 
Opioid có thể có tác động hiệp lực khi phối hợp với NSAID và thuốc tê cục bộ. Hòa 
chung các nhóm Opioid khác nhau (ví dụ như buprenorphine và butorphanol) có thể 
dẫn đến những tác động không lường trước được. 
Lưu ý đặc biệt: Sự dung nạp opioid đã được ghi nhận rộng rãi ở người nhưng là một 
vấn đề hiếm khi sử dụng ngắn hạn trong thú y. Có nhiều báo cáo về opioid gây tăng 
cảm giác đau ở người và chuột, tuy nhiên điều này chưa được ghi nhận trong thực 
hành thú nhỏ 

 
Bảng 1 :Liều đề nghị và nhịp cấp thuốc giảm đau nhóm opioid trên chó và mèo 

Thuốc giảm đau gây 
nghiện 

Chó (mg/kg) Mèo (mg/kg) Đường cấp thuốc Lưu ý 

Morphine 0.3-1,  2-4 
giờ/lần 

0.2-0.4, 4-6 
giờ/lần 

Tiêm bắp Cẩn thận khi tiêm tĩnh mạch do phóng thích 
histamine 

Pethidine 
(meperidine) 

3-5, 1-2 
giờ/lần 

3-10, 1-2 
giờ/lần 

Tiêm bắp Không tiêm tĩnh mạch do phóng thích histamine 

Methadone* 0.5-1, 3-4 
giờ/lần 

0.3-0.6, 4 
giờ/lần 

Tiêm bắp, tiêm 
tĩnh mạch (chó) 

Có đặc tính của NMDA receptor antagonist 

Oxymorphone 0,05-0,2, 4 
giờ/lần 

0,03-0,1, 4-6 
giờ/lần 

Tiêm bắp, tiêm 
tĩnh mạch 

 

Hydromorphone* 0,05-0,2, 2-6 
giờ/lần 

0,025-0,1, 4-6 
giờ/lần 

Tiêm bắp, tiêm 
tĩnh mạch 

Có thể gây tăng thân nhiệt trên mèo 

Tramadol 4-6, 6-8giờ/lần 2-4, 6-8giờ/lần Tiêm bắp, tiêm 
tĩnh mạch, cho 
uống 

Ái lực kém với receptor opioid 
Ức chế tái hấp thu noradrenaline và serotonine 
Có thể tăng liều do tác dụng giữ thuốc mê bay 
hơi hoặc giảm đau tối đa 

Fentanyl*: Tiêm nhanh 2-
5µg/kg + ổn 
định 2-
5µg/kg/h 

Tiêm nhanh 1-
3µg/kg + ổn 
định 2-
3µg/kg/h 

Tiêm tĩnh mạch Có thể tăng liều do tác dụng giữ thuốc mê bay 
hơi hoặc giảm đau tối đa 

Alfentanil: Tiêm nhanh 
20-50µg/kg + 
ổn định 30-

Tiêm nhanh 
10-30µg/kg + 
ổn định 20-

Tiêm tĩnh mạch Có thể tăng liều do tác dụng giữ thuốc mê bay 
hơi hoặc giảm đau tối đa 
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13. Thuốc kháng viêm không chứa STEROID (NSAID) 
Chúng là gì? 

NSAID là những thuốc có tác dụng hạ sốt, kháng viêm và giảm đau. NSAID là cơ sở 
chính để giảm đau mức độ từ nhẹ đến trung bình. Về mặt hóa học chúng được chia thành 
salicylate (ASA) và các dẫn xuất acid carboxylic. Dạng dẫn xuất gồm các thuốc: indoles 
(indomethacin), proprionic acids (carprofen), enolic acids (phenylbutazone), oxicams 
(meloxicam), fenamates (mefenamic acid) và coxibs (deracoxib, firocoxib, robenacoxib). 
Hiện nay các thuốc sẵn có được cấp phép trong thú y là dạng giữ COX-1 và dạng ức chế ưu 
thế COX-2 đã cải thiện độ an toàn của nhóm thuốc này. Phần lớn các thuốc thường được 
cung cấp theo đường uống nhưng một số thuốc thì ở dạng tiêm. NSAID thường được 
chuyển hóa ở gan và có thể ở dạng hoạt hóa.  
Chúng hoạt động như thế nào? 

NSAID ảnh hưởng đến sự biểu hiện của các dẫn xuất arachidonic acid trong cơ thể. 
Điều này liên quan nhiều đến việc sản xuất prostaglandins được xúc tác bởi enzyme 
cyclooxygenase (COX); tuy nhiên, sự ức chế salicylates của yếu tố nhân kappa-B (NF-κB) 
có thể có 1 vai trò quan trọng và chất ức chế kép (tepoxalin) ức chế lipoxygenase (LOX), 
làm giảm sự sản sinh leukotriene. 

COX tồn tại ở 2 dạng: COX-1 và COX-2. COX-1sản sinh nhiều prostaglandins (PGs) 
và thromboxanes liên quan đến nhiều quá trình sinh lý bao gồm hằng định nội môi, bảo vệ 
dạ dày,lưu lượng máu đến thận, đông máu, sinh sản, lành vết thương, biến dưỡng xương, 
phát triển và tăng trưởng thần kinh và đáp ứng miễn dịch trong khi các sản phẩm của 
COX-2 chủ yếu là PGE2 và  prostacyclin – 2 chất trung gian quan trọng của viêm, mặc dù 
cũng có chức năng cầm máu, dạ dày ruột và chức năng quan trọng liên quan đến thận. 

60µg/kg/h 30µg/kg/h 

Sufentanil: Tiêm nhanh 
0.2-0.5µg/kg + 
ổn định 0.3-
0.6µg/kg/h 

Tiêm nhanh 
0.1-0.3µg/kg + 
ổn định 0.2-
0.3µg/kg/h 

Tiêm tĩnh mạch Có thể tăng liều do tác dụng giữ thuốc mê bay 
hơi hoặc giảm đau tối đa. Không cần tiêm nhanh 
Tác dụng giảm đau bị hạn chế trên hầu hết các 
trường hợp đau vừa đến đau nặng 

Remifentamil 6-12µg/kg/h 4-6µg/kg/h Tiêm tĩnh mạch Tác dụng giảm đau bị hạn chế trên các trường 
hợp đau vừa đến đau nặng 

Butorphanol 0.2-0.4, 1-
2h/lần 

0.2-0.4, 1-
2h/lần 

Tiêm bắp, tiêm 
tĩnh mạch 

Tác dụng giảm đau bị hạn chế trên các trường 
hợp đau vừa đến đau nặng 
Có thể cho uống hoặc tiêm qua niêm mạc miệng 
của mèo 

Pentazocine 1-2, 2-4h/lần 1-2, 2-4h/lần Tiêm bắp, tiêm 
tĩnh mạch 

Pha loãng và điều chỉnh liều tiêm tĩnh mạch cho 
đến có hiệu quả  khi tác dụng phụ của opioid 
không còn. Pha 0.1ml (mèo, chó nhỏ) hay 0.25ml 
naloxone (0.4mg/ml) với 5-10ml nước sinh lý. 
Để tránh tác dụng phụ, điều chỉnh 1ml/phút cho 
đến khi tác dụng phụ giảm, dùng cách này sẽ duy 
trì tác dụng giảm đau. Cần lặp lại sau 20-30 phút. 
Nếu tiêm bắp dùng liều khởi đầu 0.01mg/kg và 
lặp lại mỗi 10 phút  đến khi tác dụng phụ của 
opioid không còn. Tác dụng giảm đau không 
được đảm bảo khi tiêm bắp. 

Nalbuphine 0.3-0.5, 2-
4h/lần 

0.2-0.4, 2-
4h/lần 

Tiêm bắp, tiêm 
tĩnh mạch 

Buprenorphine 0.01-0.02, 4-
8h/lần 

0.02-0.04, 4-
8h/lần 

Tiêm bắp, tiêm 
tĩnh mạch, OTM 
(mèo) 

Naloxone 
(antagonist) 

0.04, 0.5-
1h*/lần 

0.04, 0.5-
1h*/lần 

Tiêm bắp, tiêm 
tĩnh mạch 

Nalmefene 
(antagonist) 

0.25-0.3 
µg/kg, 1-
2h/lần 

0.25-0.3 
µg/kg, 1-
2h/lần 

Tiêm bắp, tiêm 
tĩnh mạch 

 

* Khuyến cáo liều thấp nhất ban đầu cho những con có vấn đề về sức khỏe. Khuyến cáo điều chỉnh liều để tránh tác 
dụng phụ. Cần lư ý khi tiêm nhanh để tránh tác dụng giảm nhịp tim bất chợt và hạ huyết áp. 
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Về mặt cấu trúc cả COX-1 và COX-2 đều được thể hiện nhưng cũng tạo ra nồng độ 
cao hơn ở thời điểm viêm và trong một số loại ung thư nhất định. COX-1 và COX-2 hiện 
diện trong tủy sống là nơi mà PGs sản sinh ra các chất dẫn truyền thần kinh cảm thụ đau 
không phụ thuộc vào một đáp ứng viêm. Tại cuống não, NSAID gây kháng cảm thụ đau 
bằng cách hoạt hóa lộ trình ức chế ly tâm ức chế việc truyền các tín hiệu đau ở sừng sau. 
Trong khi tính chọn lọc COX có thể có lợi để làm giảm tác dụng phụ và viêm (chỉ định 
chính của các thuốc này), điều quan trọng cần lưu ý là nên có cả 2 dạng enzyme này ở 
nồng độ nhất định cho chức năng cơ thể bình thường.  

Tính đặc hiệu của NSAID đối với COX-1 và COX-2 là theo loài. Tỷ lệ nồng độ ức chế 
50% (IC50COX-1: IC50COX-2) là một sự đo lường bao nhiêu thuốc phải cần để ức chế mỗi 
isoenzyme đến mức 50%. Tuy nhiên giá trị thực tế của tỷ lệ này tùy thuộc vào phương 
pháp, tình trạng test và bộ test được sử dụng và không có tiêu chuẩn vàng để so sánh sự ức 
chế NSAID của mỗi isoenzyme được thiết lập. Việc so sánh tính chọn lọc giữa từng loại 
thuốc trên cơ sở tỷ lệ này vẫn còn khó khăn. 

Paracetamol (acetaminophen) là một NSAID không acid mà có lẽ tác động trên một 
biến thể của COX-1 hiện diện ở hệ TKTW và nó có thể ảnh hưởng đến hệ thống 
opioidenergic, serotonergic và cannabinoid. Paracetamol có tác động giảm đau và hạ sốt  
nhưng ít có tác dụng kháng viêm. Nó được sử dụng cho trường hợp đau mãn tính ở chó 
như là một phần của biện pháp đa chiều với tác động tối thiểu đến dạ dày ruột. Dù 
Paracetamol là một lựa chọn điều trị đầy hứa hẹn do tác động giảm đau và hạ sốt tốt trên 
chó nhưng thuốc này không nên dùng trên mèo.  

Paracetamol nhanh chóng gây methaemoglobin huyết tương ở mèo. Dipyrone 
(metamizole) là một NSAID yếu có đặc tính giảm đau, hạ sốt và chống co thắt. Cơ chế tác 
động của nó dường như liên quan đến việc ức chế cả enzyme COX ngoại vi và trung tâm. 
Cung cấp metamizol (25–35 mg/kg 2 lần/ngày tiêm tĩnh mạch) đã cho thấy tác dụng giảm 
đau hậu phẫu sau khi cắt tử cung- buồng trứng trên chó. Vì đây là hợp chất phenolic nên 
phải cẩn trọng khi dùng trên mèo. 

Chỉ định 
NSAID là các thuốc giảm đau hiệu quả và có lợi ích đáng kể. NSAID được cung cấp 

trong giai đoạn phẫu thuật cũng như trong các trường hợp đau cấp tính và mãn tính khác 
như viêm xương khớp, ung thư và các tình trạng viêm khác. Trong những cơn đau mức độ 
trung bình đến nặng thì nên sử dụng chúng như là một phần của quy trình đa chiều. Khi 
được sử dụng cho trường hợp đau mãn tính (ví dụ như viêm xương khớp) chúng thường 
được điều chỉnh đến liều thấp nhất có hiệu quả mặc dù không có bằng chứng cho thấy việc 
giảm liều sẽ dẫn đến độ an toàn cao hơn.  

Tuy nhiên có những khác biệt cá thể về hiệu quả lâm sàng của thuốc và trong trường 
hợp thuốc có đáp ứng không mong muốn thì nên thay đổi NSAID và nên để qua một giai 
đoạn nhiều ngày (điều này chưa được chứng minh về mặt khoa học).  

Đặc biệt lưu ý khi chuyển đổi từ một thuốc không chọn lọc hoặc chọn lọc COX-1 
sang một thuốc chọn lọc COX-2 . Nếu có hoặc nghi ngờ có sự ăn mòn niêm mạc thì nên 
thận trọng khi dùng thuốc chọn lọc COX-2 vì chúng có thể làm niêm mạc chậm lành. 

 
 



  26 

Bảng 2 : Thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs) : liều lượng khuyến cáo trên chó, 
mèo 

Thuốc Chỉ định Loài, liều, đường tiêm Nhịp cấp thuốc 
Ketoprofend Đau do phẫu thuật 

và đau kéo dài 
Chó: 2,0mg/kg, IV, SC, IM 
1,0mg/kg PO 

1 lần sau phẫu thuật 
1 lần/ngày trong 3 ngày 

Meloxicamd Đau do phẫu 
thuật/đau cơ 
xương cấp tính 

Chó: 0,2mg/kg, IV, SC 
0,1mg/kg, PO 

Một lần 
Một lần/ngày 

Mèo: 0,3mg/kg, SC 
Hoặc 0,2mg/kg, SC 
0,05mg/kg, PO 

Một liều duy nhất 
1 lần/ngày trong 4 ngày 

Đau kéo dài Chó: 0,2mg, PO 
0,1mg/kg PO 

Một lần vào ngày đầu tiên 
1 lần/ngày tiếp theo. Dùng liều thấp nhất    

Mèo: 0,1mg/kg PO 
 0,05mg/kg, PO  

Một lần vào ngày đầu tiên 
1 lần/ngày tiếp theo. Dùng liều thấp nhất … 

Cimicoxibd Đau do phẫu thuật Chó: 2mg/kg, PO Mỗi ngày 1 lần trong 4-8 ngày 
Đau kéo dài Chó: 2mg/kg, PO Mỗi ngày 1 lần, dùng liều thấp nhất.  

Mavacoxibd Đau kéo dài Chó: 2mg/kg, PO Ngày 0, 14 rồi 1 lần/tháng cho đến 5 đợi điều trị 
Robenacoxibd Đau do phẫu 

thuật/ đau cơ 
xương cấp tính …. 

Chó: 2mg/kg SC 
1mg/kg PO 

1 lần rồi  cho uống 
1 lần/ngày 

Mèo: 2mg/kg, SC,  
1mg/kg, PO  

1 lần rồi cho uống 
1 lần/ngày, 6 ngày 

Đau kéo dài Chó : 1mg/kg, PO 1 lần/ngày, dùng liều thấp nhất 
Carprofend Đau do phẫu thuật  Chó:4-4,4mg/kg SC,IV,PO 

2-2,2 mg/kg SC, IV, PO 
1 lần/ngày,4 ngày 
2 lần/ngày, 4 ngày 

Mèo: 2-4 mg/kg SC,IV 1 liều duy nhất 
Đau kéo dài Chó:4-4,4mg/kg SC,IV,PO 

2-2,2 mg/kg SC, IV, PO … 
1 lần/ngày, dùng liều thấp nhất 
2 lần/ngày, dùng liều thấp nhất 

Etodolacd Đau kéo dài  Chó: 10-15mg/kg SC. PO 1 lần/ngày, dùng liều thấp nhất 
Deracoxibd Đau do phẫu thuật Chó: 3-4mg/kg PO 1 lần/ngày,7 ngày 

Đau kéo dài Chó: 1-2mg/kg PO 1lần/ngày, dùng liều thấp nhất 
Firocoxibd Đau do phẫu thuật Chó: 5mg/kg PO 1 lần/ngày,3 ngày 

Đau kéo dài Chó: 5mg/kg PO 1lần/ngày, dùng liều thấp nhất 
Tepoxalind Đau kéo dài Chó: 10mg/kg PO 1lần/ngày, dùng liều thấp nhất 
Tolfenamic acid Đau cấp và mãn Chó,mèo:4mg/kgSC,IM,PO 1 lần/ngày trong 3-5 ngày, lặp lại 1 lần/tuần 
Flunixin 
meglumine 

Sốt 
Đau do phẫu thuật 

Chó,mèo:0,25mg/kg SC  
Chó,mèo:0,25 - 1mg/kg SC  

1 lần 
1-2 lần/ngày cho 1 -2 đợt điều trị 

Ketorolac Đau do phẫu thuật  Chó: 0,3mg/kg IV, IM, SC Mỗi 12 giờ cho 1 -2 đợt điều trị 
Mèo:0,2mg/kgIM Mỗi 12 giờ cho 1 -2 đợt điều trị 

Viêm toàn xương 10mg/kg chó>30kg PO 
5mg/kg chó từ 20-30kg  PO 

1 lần/ngày trong 2-3 ngày 

Piroxicam Viêm đ niệu dưới Chó: 0,3mg/kg PO 1 lần/ngày cho 2 đợt điều trị rồi mỗi 2 ngày 
Paracetamol 
(acetaminophen) 

Đau do phẫu 
thuật, đau cấp và 
mãn tính 

Chỉ dùng cho chó, 10-
15mg/kg PO, 10mg/kg IV 
trong 15 phút 

Mỗi 8-12 giờ 

Aspirin Đau do phẫu 
thuật, đau cấp và 
mãn tính 

Chó: 10mg/kg PO Mỗi 12 giờ 

Chống chỉ định: Ở một vài bệnh nhân NSAID có thể gây tác dụng phụ: các tác dụng phụ 
này thường liên quan nhất đến đường dạ dày ruột và phần nào đó là thận. Các tác dụng phụ 
dường như thường đi kèm với giảm dung lượng máu, hạ huyết áp hoặc điều trị đồng thời với 
những thuốc ảnh hưởng đến chức năng thận và những viễn cảnh lâm sàng này nên được điều 
chỉnh hoặc làm cho ổn định trước khi sử dụng NSAID. Tương tự như vậy, nên sử dụng 
NSAID một cách cẩn thận ở thú đang có bệnh thận, nếu dự tính sử dụng thì nên đánh giá 
nguy cơ - lợi ích và cần kiểm tra chặt chẽ tình trạng bệnh nhân. Cần kiểm tra định kỳ khi sử 
dụng lâu dài. NSAID với các thuốc đối vận chọn lọc COX-1 (ví dụ như ketoprofen, aspirin, 
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ketorolac) được báo cáo là gây ức chế đông máu qua tác động kháng thromboxane. Loại 
NSAID này nên tránh sử dụng trước phẫu thuật và chỉ dùng trong hậu phẫu khi đã hình 
thành huyết khối (thường là sau khi hoàn thành ca mổ), điều này đặc biệt quan trọng đối với 
các phẫu thuật không chèn ép và nhổ răng. Trong khi không có bằng chứng rõ ràng nào về 
việc chống chỉ định hoàn toàn sử dụng NSAID ở thú có bệnh gan thì loét dạ dày thường 
thấy hơn ở thú bị bệnh gan. Paracetamol không nên dùng trên mèo. 
Tương tác thuốc: NSAID không nên dùng chung với các thuốc khác mà ảnh hưởng đến dẫn 
xuất của arachidonic acid và leukotrienes. Tỷ lệ cao về tác dụng phụ trầm trọng khi sử dụng 
cùng với corticosteroids. Thuốc ức chế COX-2 không nên dùng cùng lúc với aspirin do làm 
gia tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc dạ dày ruột. Nên sử dụng NSAID một cách cẩn thận 
khi có dùng các loại thuốc như ACE-inhibitors, lợi tiểu, warfarin, phenobarbitone hoặc hóa 
trị liệu. 

14. Thuốc chủ vận ALPHA2 ADRENOCEPTOR 
Chúng là gì? Thuốc chủ vận Alpha2 adrenoceptor là những thuốc không được kiểm soát 
(xylazine, romifidine và [dex] medetomidine) mà tạo cảm giác an thần và thôi miên, giảm 
đau và giãn cơ. Tác dụng giảm đau của nhóm thuốc này thì ngắn hơn tác dụng làm dịu. 
Chúng khác nhau về tính chuyên biệt của thụ quan và hiệu lực (xylazine < romifidine < [dex] 
medetomidine). Thuốc chủ vận Alpha2 adrenoceptor có lợi ích an thần thuận nghịch khi 
thuốc đối vận (atipamezole hoặc yohimbine) được dùng; tuy nhiên tác dụng giảm đau cũng 
được phục hồi. Về mặt dược lý Dexmedetomidine là đồng phân đối hình hoạt hóa được tìm 
thấy trong chất triệt quang của medetomidine và có hiệu lực gấp đôi medetomidine. Tác 
động làm dịu dao động từ 30 phút đến 90 phút tùy thuộc vào loại thuốc, đường cấp thuốc và 
liều sử dụng. Thuốc được chuyển hóa ở gan và bài thải qua thận. 

Chúng hoạt động như thế nào? Các thuốc này gắn kết với các thụ quan subtype alpha2 
adrenoceptor khác nhau ở sừng sau của tủy sống (giảm đau tủy sống), vỏ não và nhân lục 
(làm dịu và giảm đau trên gai) có trên các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm. 
Noradrenaline (norepinephrine) là phối tử nội sinh cho các thụ quan này. Các thuốc này ức 
chế sự phân tiết chất dẫn truyền thần kinh hưng phấn qua việc truyền tín hiệu phức tạp và cơ 
chế nội bào gây quá phân cực màng theo cách thức tương tự như opioid. Thuốc chủ vận 
Alpha2 cũng gắn kết với các thụ quan trong nội mạc mạch máu gây co mạch ngoại vi với sự 
gia tăng sức đề kháng toàn thân và mạch máu phổi trong khi làm giảm cung lượng tim theo 
cách thức phụ thuộc liều dùng. Hậu quả là có thể thấy một phản xạ hoặc tim đậm chậm hoặc 
loạn nhịp chậm qua trung gian trung tâm (phong bế nhĩ thất độ 1 và 2). 
Chỉ định: Thuốc chủ vận Alpha2 adrenoceptor được sử dụng rộng rãi để làm dịu trong các 
thủ thuật không xâm lấn (chụp X-quang, siêu âm, vết rách nhỏ, mở ổ vết thương, thay 
băng, sinh thiết …) và là một phần của giảm đau an thần và quy trình gây mê cân bằng. 
Chúng được coi là thuốc hỗ trợ giảm đau trong lâm sàng vì có thể hỗ trợ giảm đau trong 
khi làm giảm đáp ứng stress. Liều nhỏ có thể được dùng trong lúc hồi tỉnh thuốc mê, đặc 
biệt là trong trường hợp mê sảng và bồn chồn. Việc sử dụng thường được phục hồi đối với 
thú khỏe mạnh mà có thể dung nạp những thay đổi đáng kể về huyết động học và/hoặc với 
thú hoang dã và thú hung dữ. Những nghiên cứu sâu hơn có thể làm sáng tỏ những thuận 
lợi và bất lợi của thuốc này khi được cấp theo những cách khác (truyền liên tục, qua niêm 
mạc miệng, trên màng cứng, trong khớp và/hoặc là một phần của gây tê cục bộ). 
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Tác dụng phụ: Các tác dụng phụ phổ biến nhất là tăng và/hoặc hạ huyết áp, tim đập 
chậm, hạ thân nhiệt, giảm trương lực giao cảm và nhu động dạ dày ruột, tăng lợi tiểu, giảm 
insulin huyết thoáng qua và tăng đường huyết. Những tác dụng phụ khác ít gặp hơn là nôn, 
tiết nước bọt, loạn nhịp chậm. 

Chống chỉ định: Thú mắc bệnh tim phổi có hoặc không có loạn nhịp mạch hoặc rối loạn 
dẫn truyền, bệnh toàn thân, hạ huyết áp/tăng huyết áp có từ trước, bệnh tiểu đường và suy 
gan/thận. Cẩn thận khi sử dụng thuốc này ở thú bị chấn thương. Việc sử dụng thuốc kháng 
phó giao cảm kết hợp với thuốc chủ vận alpha2 có thể là chống chỉ định nếu thú bị co 
mạch ngoại vi và khả năng cao huyết áp. 
Tương tác thuốc: Sử dụng đồng thời thuốc chủ vận alpha2 adrenoceptor và Opioid có thể 
cải thiện tác dụng giảm đau do tác động hiệp lực. Những loại thuốc này có tác động giữ 
thuốc mê tiêm và thuốc mê bay hơi. Nhu cầu Opioid thường giảm khi sử dụng alpha2 
adrenoceptor. 
Lưu ý đặc biệt: Nhiều thú dường như không bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng thuốc chủ vận 
alpha2 adrenoceptor. 

15. Thuốc gây tê cục bộ 
Chúng là gì? 

Thuốc tê cục bộ (LA) là những thuốc gắn kết có thể phục hồi với kênh Na+ và phong 
tỏa dẫn truyền xung thần kinh. LA chứa một vòng thơm (có ái lực với chất béo) ở một đầu 
và một nhóm có khả năng ion ở đầu khác và một chuỗi trung gian ở giữa có thể là một 
ester (tetracaine, procaine, benzocaine) hoặc một amide (lidocaine, bupivacaine, 
ropivacaine, mepivacaine, prilocaine và mono-isomers). Hiệu lực thuốc liên quan trực tiếp 
đến khả năng hòa tan trong chất béo trong khi sự khởi phát thì liên quan nghịch với pKa và 
ưa chất béo làm tăng gắn kết với protein cũng như hiệu lực và hoạt động của thuốc tê tương 
quan với thời gian tác động tăng. Chuỗi trung gian quyết định sự chuyển hóa của chúng 
(amides, gan; esters, gan và pseudocholinesterases trong máu). LA là những thuốc được 
dùng để gây tê vùng và giảm đau. 
Chúng hoạt động thế nào? 

LA làm ổn định màng tế bào khiến cho nó không mẫn cảm với kích thích điện bằng 
cách làm thay đổi sự hình thành kênh Na+. LA phong bế các sợi C không có bao myelin và 
sợi Aδ có bao myelin trước các sợi cảm giác và vận động khác (Ay, Aβ và Aα không có 
bao myelin). Trong phong bế trục não tủy (trên màng cứng, nội tủy mạc) sự nhạy cảm với 
thuốc tê cục bộ từ ít nhất đến nhiều nhất là: tự động, đau, cảm thụ và các sợi vận động. Sự 
hồi phục cảm giác được kỳ vọng là theo thứ tự đảo ngược. Trái lại một sự phong bế thần 
kinh ngoại vi (tùng cánh tay) tính nhạy cảm sợi từ ít nhất đến nhiều nhất là: vận động, cảm 
giác gần, cảm giác xa. Khi được cung cấp toàn thân thì lidocaine phong bế hoạt động thần 
kinh hướng tâm lạc chỗ tại thụ quan NMDA trong sừng xa. 
Chỉ định 

Gây tê cục bộ: Để hỗ trợ đặt ống thông nội khí quản, dùng lidocaine dạng xịt. Để gây 
tê trên da và lớp dưới da cạn thì dùng hỗn hợp thuốc tê cục bộ dạng kem (viết tắt là 
EMLA) (lidocaine và prilocaine) (thường được sử dụng để hỗ trợ đặt catheter mạch). Có 
thể sử dụng lidocaine dạng gel để gây tê niêm mạc. Những nghiên cứu trên người và động 
vật đã cho thấy rằng miếng dán lidocaine giúp giảm đau trên da và mô dưới da và có thể 



  29 

thấm sâu vào mô giúp giảm đau trong phẫu thuật, ví dụ như phẫu thuật khớp và những vết 
thương lớn. 

Gây tê thấm: Tiêm thuốc tê cục bộ vào trong mô quanh vùng phẫu thuật hoặc quanh 
khớp. Phong bế sự dẫn truyền kích thích ở những dây thần kinh ngoại vi, chuyên biệt là 
những ví dụ tiêu biểu cho nhiều ứng dụng gây tê vùngg-cục bộ. Những kỹ thuật này có thể 
được thực hiện bằng cách sử dụng kiến thức về cơ thể học hoặc trong trường hợp phong bế 
chi sau, thậm chí là bằng cách sờ nắn dây thần kinh. LA cũng có thể được cấp qua catheter 
lan tỏa vào trong các vết thương lớn, đặc biệt là vị trí cắt chi. Kỹ thuật này cũng là một 
phần của quy trình giảm đau đa chiều. 

Phong bế trục não tủy có thể đạt được bằng cách gây tê cục bộ trên màng cứng hoặc 
nội tủy mạc. Các loại thuốc khác (opioid, thuốc chủ vận alpha2 và những thuốc khác) cũng 
có thể được áp dụng theo cách này, dùng một mình hoặc dùng với thuốc tê cục bộ. Lưu ý 
rằng việc dùng riêng morphine đã được thực hiện trên màng cứng mà không có vấn đề gì  – 
tránh lập lại liều dùng. 

Gây tê toàn thân: lidocaine có thể được tiêm nhanh vào tĩnh mạch hoặc truyền với tốc độ 
ổn định trên chó để tạo ra tác động  hỗ trợ nhu động ruột, chống loạn nhịp, giữ thuốc mê bay 
hơi và kháng viêm. 
Chống chỉ định 

Thuốc tê cục bộ dạng Ester (prilocaine, benzocaine) có thể gây phản ứng dị ứng ở 
nhiều thú và methaemoglobin trên mèo.Kỹ thuật gây tê cục bộ-vùng, đặc biệt là trục não 
tủy không nên được thực hiện nếu có nhiễm trùng da ở vị trí đâm kim. Những chống chỉ 
định đối với phong bế trục não tủy bao gồm rối loạn đông máu, chấn thương tủy sống, 
giảm dung lượng máu và nhiễm trùng huyết. Độc tính trước tiên thường là do nồng độ cao 
trong máu ảnh hưởng đến hệ TKTW (ngoại trừ bupivacaine) trước khi ức chế tim mạch và 
chết. Độc tính đối với hệ TKTW có thể biểu hiện như dụi đầu, mơ màng và với liều tăng sẽ 
có biểu hiện sững sờ và hôn mê. Do độc tính đối với tim nên không được sử dụng 
bupivacaine bằng đường tiêm tĩnh mạch. Những triệu chứng ngộ độc khác có thể là phản 
ứng dị ứng và thay đổi từ nổi mày đay đến shock phản vệ. Nếu có dấu hiệu ngộ độc xảy ra 
thì nên ngưng cung cấp thuốc ngay lập tức và trong trường hợp có triệu chứng ngộ độc tim 
nặng thì tiêm tĩnh mạch huyễn dịch lipid (tiêm nhanh 4 ml/kg, tiếp theo tiêm Intralipid® 0ꞏ5 
ml/kg/phút trong vòng 10 phút) để tăng cơ hội sống trong trường hợp ngưng tim do dùng 
bupivacaine quá liều. 

Lưu ý: Khi phối hợp các loại thuốc tê cục bộ khác nhau thì không nên dùng quá liều tối đa 
của các thuốc này. 
Tương tác thuốc: Adrenaline (epinephrine) có thể được thêm vào như là thuốc co mạch tại 
chỗ để làm giảm hấp thu mô (1:200,000 = 5 µg/ml; 1:400,000 = 2ꞏ5 µg/ml) và làm tăng thời 
gian tác động; Khi tiêm mạch bị trật có thể làm tim đập nhanh. Phương pháp này không nên 
tiêm vào tứ chi vì nguy cơ hoại tử mô. Liều khuyến cáo tối đa dựa trên kinh nghiệm lâm 
sàng và cần có những nghiên cứu biệt hóa theo loài để khẳng định liều trên chó và mèo. 
Nếu sử dụng lidocaine dạng xịt để đặt thông nội khí quản thì lượng thuốc sử dụng này phải 
được tính vào tổng liều lidocaine sử dụng. (Liều lượng xylocaine là 10 mg mỗi lần nhấn 
xịt và Intubeaze là 2-4 mg). 
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Bảng 3 : Thuốc gây tê cục bộ 
Khả năng hòa tan của thuốc  Hiệu 

lực 
pKa Khởi mê 

(phút) 
Gắn kết 
protein 

(%) 

Kéo dài 
(phút) 

Liều khuyến 
cáo tối đa 
(mg/kg) 
chó/mèo 

Hiệu lực kém, thời gian tác 
động ngắn 

       

Procaine 0,5-1%*1  1 8.9 Chậm 6 60-90 12/6 
Chloroprocaine 2*-3%1  1 9.1 Nhanh 7 30-60 12/6 
Hiệu lực và thời gian tác 
động trung bình 

       

Mepivacaine 1.5%2        
Prilocaine1  2 7.6 Nhanh (3-10) 75 120-240 4.5/3 
Lidocaine 1-2%3.6  2 7.7 Nhanh (1-4) 55 120-240 8/4 
Articaine52   2 7.7 Nhanh (5-10) 65 90-200 8/6 
Hiệu lực cao và thời gian 
tác động dài 

 4 7.8 Nhanh (2-5) 65 30-45 7/3 

Tetracaine*0.1-0.5%80        
Bupivacaine 0.25-0.75%30        
Levobupivacaine  8 8.6 Chậm (20-60) 80 180-600 3/1 

30 8 8.1 Bình thường 
(10-20) 

95 180-600 2/1.5 

0.125-0.75%        
Etidocaine 0.5-1.5%140  8 8.1 Bình thường 

(10-15) 
96 180-600 2/không rõ 

Ropivacaine0.75%14        
 6 7.7 Nhanh 95 180-600 8/4 
 4 8.1 Bình thường 

(15-20) 
94 90-360 3/1.5 

*Ester gây tê cục bộ 

Không có bằng chứng khoa học nào thuyết phục về lợi ích của việc hòa trộn 2 loại 
thuốc gây tê cục bộ và thậm chí còn có sự giảm thời gian tác động hoặc chậm khởi mê khi 
thêm một thuốc gây tê cục bộ khác. 

Liều dùng lập lại của thuốc tê cục bộ thường dựa trên thời gian tác động (ví dụ như  
bupivacaine là mỗi 6 giờ), nhưng liều tối ưu để sử dụng cho liều lập lại không được xác định 
hoặc dược động học của liều lập lại trong lâm sàng cũng chưa được làm rõ. 

Có sự khác biệt giữa liều tối đa được tính toán của thuốc tê cục bộ và liều lượng cần 
dùng. Liều lượng này có thể được tăng thêm bằng dung dịch NaCl 0ꞏ9%; tuy nhiên điều này 
làm loãng thuốc tê và làm giảm hiệu quả. Đối với lidocaine và bupivacaine, nồng độ được 
khuyến cáo theo thứ tự là <0ꞏ125% and <0ꞏ25%. 

 
16. Kỹ thuật và công cụ cấp thuốc gỉảm đau 

Phương pháp cấp thuốc có tác động đáng kể đến hiệu quả của chúng. Hệ thống cấp 
thuốc (DDS) rất quan trọng để giảm thiểu độc tính và cải thiện hiệu quả. 
Kỹ thuật: Hệ thống cấp thuốc được duy trì liên tục là những hệ thống cấp thuốc đạt được 
sự cấp thuốc chậm qua một thời gian dài. Những hệ thống như vậy cung cấp sự giảm đau, 
giảm thiểu tác dụng phụ toàn thân và tích tụ thuốc, giảm sự dao động nồng độ thuốc trong 
máu và không đòi hỏi phải có thiết bị truyền thuốc. 

Dung dịch fentanyl qua da có tác động kéo dài đã được chứng tỏ là tạo ra tác động 
giảm đau hậu phẫu trên chó tương tự như buprenorphine. Dược động học và độ an toàn của 
thuốc này trên chó đã được báo cáo. Miếng dán qua da (fentanyl, lidocaine và 
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buprenorphine) được đặt trên da để đưa một liều lượng thuốc đặc biệt qua da vào đi vào 
trong máu. Miếng dàn cung cấp một lượng thuốc được kiểm soát qua một màng xốp có chứa 
thuốc. Ở mèo, tác dụng giảm đau của miếng dán chứa fentanyl có thể dao động do sự khác 
biệt về dược động học của từng cá thể. Trên chó được phẫu thuật chỉnh hình thuốc này có 
vẻ như tạo được sự giảm đau hậu phẫu cần thiết khi được sử dụng với một NSAID. Miếng 
dán Fentanyl chậm phát huy tác dụng nên cần phải dán ít nhất 12 giờ (trên mèo) đến 24 giờ 
(trên chó) trước khi cần giảm đau. Do đó, cùng lúc nên có sẵn nhiều loại thuốc giảm đau 
khác. 

Truyền tốc độ ổn định: Truyền một lượng thuốc liên tục qua một thiết bị cấp thuốc điện 
tử để duy trì nồng độ thuốc ổn định trong máu. 

Truyền được kiểm soát đến điểm đích: dựa trên một lược đồ phức tạp, tốc độ truyền 
được cung cấp bởi một thiết bị cấp thuốc để đạt được nồng độ đặc biệt trong máu (vị trí tác 
động) nhằm tạo ra tác động mong muốn. 
Công cụ: Thiết bị truyền: Dụng cụ bơm truyền thuốc hoạt động với các hệ thống cấp thuốc 
khác nhau (bơm nhu động, piston). Chúng có thể cấp lượng lớn thuốc với độ chính xác thấp 
(±10%). Dụng cụ bơm syringe dùng một động cơ bước với một vít dẫn và phù hợp cho 
việc cung cấp thuốc giảm đau đậm đặc với độ chính xác cao (±5%). Một máy tính cho phép 
người sử dụng nhập các thông số thể trọng, nồng độ thuốc và tốc độ truyền. 

Đặt catheter truyền thuốc vào vết thương: đây là những catheter mềm được luồn vào 
gần hoặc bên trong vị trí phẫu thuật  để cấp thuốc gây tê cục bộ  cách quãng (truyền liên tục 
đã cho thấy là phân bố không đồng đều). 

Máy định vị thần kinh bằng điện (Electrical nerve locators, viết tắt là ENLs): Thiết bị 
này có thể được dùng để giúp phong bế thần kinh của tùng cánh tay, xương chày hoặc 
xương đùi, trên màng cứng cùng với những phong bế cục bộ khác. Ứng dụng lâm sàng của 
ENLs giúp đặt kim và có thể làm ngắn thời gian khởi phát, kéo dài thời gian tác động và 
làm giảm nguy cơ tổn thương thần kinh. Chúng gồm một máy phát điện ổn định (tần số và 
thời gian thấp) được nối với một kim cách điện và một điện cực riêng tiếp xúc với da. Kim 
được hướng về phía sợi thần kinh cho đến khi đạt được đáp ứng vận động mong muốn. 
Lượng thuốc tê cục bộ được tiêm dao động từ 0ꞏ05–0ꞏ3 ml/kg. Về mặt cơ học khi thuốc được 
tiêm, thần kinh bị di chuyển và mất đáp ứng vận động. 

Đặt catheter trên màng cứng: Đặt catheter thường được thực hiện bằng cách dùng bộ 
kit thương mại (kim kích cỡ 19, 20 và 24) gồm catheter và kim Tuohy có một cạnh cong 
giúp hướng catheter qua màng cứng. Những catheter này thường được chèn qua khoảng 
gian đốt sống thắt lưng –thiêng và cho phép truyền thuốc giảm đau liên tục hay cách quãng 
cho thời gian hậu phẫu kéo dài hoặc ở thú bị cơn đau nặng. Các biến chứng phổ biến nhất của 
kỹ thuật này là catheter bị bật ra, xoắn lại hoặc bị vấy nhiễm. 
17. Thuốc hỗ trợ giảm đau 

Có nhiều loại thuốc có thể được kết hợp chặt chẽ vào qui trình xử trí cơn đau mà 
không nằm vào các nhóm thuốc giảm đau truyền thống. Chúng bao gồm ketamine (ở liều 
bán mê), amantadine, gabapentin, imipramine và amitriptyline. Các thuốc này không được 
coi là thuốc giảm đau nhóm ‘standalone’ và thường được dùng cùng với opioid, NSAID, 
thuốc tê cục bộ và thuốc chủ vận alpha2 adrenoceptor. Ketamine dùng tiêm tĩnh mạch 
nhằm gây mê thời gian ngắn; amantadine, gabapentin, imipramine và amitriptyline được 
cho uống dài hạn.  Các thuốc này có thể đóng vai trò nổi bật hơn trong điều trị đau mãn tính 
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vì chúng tôi thu thập được nhiều thông tin dựa trên thử nghiệm lâm sàng và khoa học về 
việc sử dụng chúng trên chó và mèo. 
Ketamine 
Cơ chế tác động: Bằng cách gắn kết với các thụ quan NMDA, ketamine có thể điều hòa 
cảm giác trung tâm và thể hiện một tác động giảm đau. Ketamine cũng có thể hoạt động ở 
các thụ quan opioid, monoaminergic và thụ quan muscarinic và kênh Ca++. 
Chỉ định: Sử dụng để xử trí đau trong phẫu thuật trong các ca đại phẫu, ở bệnh nhân chấn 
thương hoặc là một phần của điều trị mất nhạy cảm đối với bệnh nhân đau mãn tính. Khi 
phẫu thuật, việc điều trị nên bắt đầu trước khi phẫu thuật và tiếp tục cho đến 24 giờ sau đó. 
Ketamine được cung cấp cùng với các các thuốc giảm đau khác như opioid và NSAID. Tác 
động có lợi như tính thèm ăn được cải thiện và thang điểm đau thấp hơn sau phẫu thuật mô 
mềm và chấn thương chỉnh hình. Ở thú bị chấn thương thì nên bắt đầu điều trị càng sớm càng 
tốt sau lựa chọn ban đầu. 
Liều khuyến cáo: Trên chó, tiêm nhanh (liều khởi đầu); 0ꞏ5–1ꞏ0 mg/kg IV tiếp theo là truyền 
với tốc độ ổn định (CRI) 0ꞏ12–0ꞏ6 mg/kg/giờ; trong suốt quá trình phẫu thuật thì tốc độ 
truyền cao hơn rồi giảm dần sau phẫu thuật và trong trường hợp đau nặng thì có thể cần liều 
>2mg/kg. Trên mèo, tiêm nhanh (liều khởi đầu); 0ꞏ5 mg/kg IV tiếp theo là truyền tốc độ ổn 
định 0ꞏ3–1ꞏ2 mg/kg/giờ; với liều này thì nhiều con mèo sẽ được an thần. 
Amantadine 
Cơ chế tác động: ức chế sự đáp ứng của NMDA; khiến cho các thụ thể NMDA đóng lại. 
Chỉ định: Chó bị đau do viêm xương khớp kéo dài khi việc điều trị chỉ dùng NSAID. 
Amantadine cũng có lợi ở những bệnh nhân có các hội chứng đau kéo dài khác liên quan đến  
yếu tố bệnh lý thần kinh. 
Liều khuyến cáo: Trên chó sử dụng liều 3–5 mg/kg cho uống mỗi ngày. Trên mèo hiện có 
sẵn những dữ liệu về dược động học nhưng không có dữ liệu lâm sàng nào được xuất bản 
về việc sử dụng nó làm thuốc hỗ trợ giảm đau; tuy nhiên có thể sử dụng liều tương tự như 
liều dùng trên chó. Amantadine được bài thải qua thận nên cần cân nhắc khi sử dụng ở thú 
có chức năng thận suy giảm. Liều cao (40 mg/kg và cao hơn) được biết là gây tai biến. 

Gabapentin 
Cách tác động: Chưa được giải thích rõ; gabapentin có thể điều chỉnh cơn đau bằng cách 
làm thay đổi sự di chuyển của tiểu đơn vị kênh alpha2(δ) calcium , bằng cách ức chế 
glutamate và chất P và điều hòa các thụ quan GABA nằm ở sừng sau của tủy sống. 
Gabapentin hoạt hóa lộ trình ức chế ly tâm bằng cách gây phóng thích norepinephrine mà 
sau đó gây giảm đau do kích thích alpha2 adrenoceptor ở tủy sống. 
Chỉ định: Được phát triển như là thuốc chống tai biến, gabapentin được sử dụng trong 
phẫu thuật ở thú thí nghiệm được gây tổn thương thần kinh, và là một phần của quy trình 
điều trị đa chiều trong nhân y đối với trường hợp đau kéo dài do yếu tố bệnh lý thần kinh. 
Có ít nghiên cứu được xuất bản đánh giá tác động giảm đau của thuốc này trên chó để điều 
trị đau cấp tính do phẫu thuật và việc dùng thuốc trên mèo bị cơn đau liên quan đến chấn 
thương mà không đáp ứng với các liệu pháp giảm đau truyền thống. Những nghiên cứu 
trong nhân y và thú thí nghiệm và bằng chứng trong thú y ủng hộ cho những nghiên cứu 
sâu hơn về phòng ngừa đau kéo dài với yếu tố bệnh lý thần kinh đã biết hoặc có thể xảy ra 
(ví dụ như bệnh lý thần kinh do tiểu đường, chấn thương vùng chậu, cắt chi, IVDD) trên cả 
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chó và mèo. 
Liều khuyến cáo: Bắt đầu điều trị cho uống liều 10mg/kg mỗi 8-12 giờ trên chó, liều 
5mg/kg  cho uống mỗi 12 giờ trên mèo và tăng hoặc giảm liều tùy thuộc vào đáp ứng điều 
trị. Liệu trình điều trị thường là vài tuần và ngưng thuốc từ từ. Tác dụng phụ có thể là an thần 
và mất điều vận. 
Imipramine và amitriptyline 
Cách tác động: Tricyclic antidepressants (TCAs) phong bế sự tái hấp thu catecholamines, 
do đó làm tăng sự dẫn truyền adrenergic. Amitriptyline cũng có đặc tính đối vận thụ quan 
NMDA và ít có khả năng gây ngộ độc serotonin khi so sánh với imipramine. 
Chỉ định: TCAs có thể là  thuốc hỗ trợ giảm đau hiệu quả cho nhiều tình trạng bệnh lý thần 
kinh và cũng có thể được dùng cùng với yếu tố môi trường để điều trị bệnh viêm ruột và 
bệnh đường niệu dưới ở mèo (FLUTD). Bổ sung imipramine hoặc amitriptyline có thể 
chứng tỏ thành công trong việc xử lý cơn đau mãn tính. 
Liều khuyến cáo: Amitriptyline, chó: cho uống liều 1–2 mg/kg mỗi 12–24 giờ; mèo: cho 
uống liều 2ꞏ5–12ꞏ5 mg/con mỗi 24h. Imipramine, chó: cho uống 0ꞏ5–1 mg/kg mỗi 8 giờ; 
mèo: cho uống 2ꞏ5–5 mg/con mỗi 12 giờ. Nhiều thuốc loại này có mùi vị khó chịu nên cần 
có phương pháp cấp thuốc. Có thể thấy sự cải thiện về lâm sàng trong vòng 48 giờ tính từ 
lúc điều trị bằng amitriptyline khi phối hợp với các thuốc giảm đau khác hoặc khi dùng kết 
hợp với corticosteroid trong bệnh viêm ruột ở mèo và theo thời gian sẽ tiếp tục thấy sự cải 
thiện. Có thể cần đến 2–4 tuần để những thuốc này đạt hiệu quả tối đa. Tuy nhiên việc điều 
trị cần có sự bổ sung yếu tố môi trường. 
Duloxetine 
Cách tác động: Đây là hợp chất hỗn hợp vừa ức chế tái hấp thu Serotonin vừa ức chế tái hấp 
thu noradrenaline (norepinephrine). 

Chỉ định: Duloxetine được chấp thuận dùng trong nhân y để điều trị bệnh lý thần kinh do 
tiểu đường và tác dụng giảm cơn đau do viêm và do nguyên nhân thần kinh đã được chứng 
minh. Nhiều báo cáo cho rằng dạng hỗn hợp có lợi ích trong việc điều trị cơn đau do nguyên 
nhân thần kinh trong khi dạng hợp chất có ái lực lớn hơn đối với sự tái hấp thu 
noradrenaline (norepinephrine) có lợi hơn trong việc điều trị cơn đau ở các tạng. Vì các 
thuốc này khá phổ biến trong nhân y để điều trị cơn đau do nguyên nhân thần kinh nên chúng 
có khả năng được sử dụng rộng rãi hơn trên động vật, tuy nhiên, nên cẩn thận khi ngoại suy 
từ người sang động vật và nên thực hiện những nghiên cứu tính chuyên biệt theo loài. 

Nhiều loại thuốc giảm đau hoặc thuốc hỗ trợ giảm đau mà có khả năng ức chế tái hấp thu 
serotonin (ví dụ như tramadol, imipramine, duloxetin) khi dùng kết hợp có thể gây ngộ độc 
serotonin. Điều này càng cần phải quan tâm hơn khi thú bệnh cũng được kê đơn các loại 
thuốc như fluoexitine [Reconcile, Prozac], TCAs, selegiline [L-Deprenyl, Anipryl]) để điều 
trị lo âu trên chó. Hội chứng serotonin có biểu hiện đặc trưng là tăng hoạt động thần kinh cơ, 
sốt, tim đập nhanh, thở nhanh và lo âu. 
PLT (Prednoleucotropin) 

PLT là một hỗn hơp của 2 thuốc; cinchophen là một NSAID và prednisolone là một 
corticosteroid. Ở Anh thuốc được cấp phép để điều trị viêm xương khớp trên chó. 
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18. Thuốc không có tác dụng giảm đau trong điều trị bệnh nhân đau 
Glucocorticosteroid (GCs) 

GCs là một trong những thuốc thường được sử dụng sai trong thú y. Có rất ít y học 
chứng cứ ủng hộ việc cung cấp thuốc này trong lâm sàng để làm giảm đau. Những thuốc này 
rất hữu ích trong việc điều trị thiểu năng tuyến thượng thận, các rối loạn dị ứng và tự miễn và 
các trường hợp viêm chuyên biệt. Những bệnh này thường phải sử dụng thuốc giảm đau. 
Chống chỉ định phối hợp GCs và NSAIDs do tỷ lệ tác dụng phụ gia tăng. 
Thuốc mê bay hơi 

Thuốc được sử dụng cho gây mê toàn thân trên động vật. Chúng có đặc tính dược động 
học với sự điều chỉnh mức độ mê nhanh chóng và có thể dự báo được. Các thuốc phổ biến là 
halothane, isoflurane và sevofurane nhưng các thuốc này đều không có đặc tính giảm đau. 
Maropitant 

Maropitant là một thuốc đối vận thụ quan neurokinin-1 (NK-1) được sử dụng để điều 
trị và phòng ngừa nôn trên chó bằng cách phong bế thụ quan NK-1 trong vùng kích hoạt hóa 
thụ quan ở hệ TKTW. Thụ quan  NK-1 và phối tử của nó là chất P hiện diện trong các sợi 
thần kinh hướng tâm ở tủy sống liên quan đến cảm thụ đau và túi chất P có trong sự phóng 
chiếu hướng tâm của tủy sống đến vùng não được sử dụng cho quá trình cảm thụ đau. Nghiên 
cứu trên chuột và thỏ đã chứng minh rằng thuốc đối vận thụ quan NK-1 gây giảm đau do 
kích thích có hại đến các tạng. Maropitant có thể làm giảm nhu cầu thuốc mê bay hơi sau khi 
tiêm tĩnh mạch trên chó. Hiện không có chứng cứ rõ ràng nào cho rằng nên dùng maropitant 
làm thuốc giảm đau trong lâm sàng. 
Acepromazine (ACP) 

ACP là một trong những thuốc an thần được dùng rộng rãi nhất trong thú y; nó không 
có đặc tính giảm đau. Việc cung cấp  ACP làm giảm nhu cầu thuốc mê tiêm và thuốc mê 
bay hơi trong khi cũng làm hạ huyết áp, cung lượng tim và thể tích tâm thu. ACP được 
dùng rộng rãi trong giai đoạn phẫu thuật (giảm đau an thần) và có thể làm giảm thân nhiệt. 

19. Phục hồi chức năng sinh lý: 
Phục hồi chức năng sinh lý là việc đánh giá mục tiêu, chẩn đoán và điều trị những tổn 

thương hệ cơ xương và thần kinh kể cả những cơn đau cấp tính, bán cấp tính và mãn tính 
trong mô như trong khớp, bao khớp, dây chằng, cơ, mô TKTW và ngoại vi. Đánh giá tái 
phục hồi chức năng sử dụng việc đánh giá cẩn thận về cử chỉ, tư thế, chức năng, sức mạnh, 
khả năng duỗi cơ, tầm vận động và hoạt động khớp để lập ra danh sách các vấn đề và triển 
khai đánh giá việc điều trị. 

Việc điều trị cơn đau có thể bao gồm phương thức vật lý, liệu pháp xoa nắn và liệu 
pháp luyện tập phục hồi. Việc chọn lựa biện pháp can thiệp nên dựa trên đáp ứng chữa 
lành mô đích và sự kéo dài của tổn thương để quyết định tần suất, cường độ và thời gian 
điều trị. Mỗi đợt điều trị nên có tái đánh giá việc đáp ứng điều trị. Nhìn chung việc luyện 
tập và phương pháp chườm lạnh có hiệu quả cao nhất. 

Luyện tập phục hồi: 
Việc luyện tập cải thiện dòng máu và bạch huyết, làm tăng sự trợ giúp của mô mềm đối 

với cấu trúc xương và cột sống, tăng độ dẻo của gân và dây chằng. Cách luyện tập đơn giản 
như giữ trọng lương ổn định thường được sử dụng trong giai đoạn cấp tính của tổn thương và 
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mức độ khó tăng dần  khi tiến trình lành và sức mạnh được cải thiện  Ở người việc luyện tập 
đã chứng tỏ là có mức độ giảm đau đáng kể và khi sử dụng NSAID cùng với tập luyện thể 
dục dưỡng sinh thì tác dụng giảm đau còn lớn hơn nữa . 
Vật lý trị liệu: 

Vật lý trị liệu có thể được dùng để làm giảm đau, kích thích sự lành mô mềm, cải 
thiện sự duỗi cơ và giúp tăng cơ bắp. Vật lý trị liệu đã được nghiên cứu trên người và động 
vật bao gồm những cách sau. 
Liệu pháp nhiệt: Tác động nhiệt đến mô làm tăng sức căng và tăng lưu lượng máu để giúp 
chữa lành. Nhiệt hoạt hóa thụ cảm thể đau nhạy cảm với nhiệt và có thể là tiền thụ cảm 
đau sớm trong trạng thái bệnh, nhưng có thể có tác động giảm đau sau khi tình trạng viêm 
đã giảm, khi sự thu hẹp cân cơ vượt trội. 
Liệu pháp làm lạnh: Kỹ thuật làm lạnh thì rẻ tiền, luôn sẵn có, liên quan đến bằng chứng 
giảm đau và về cơ bản có thể làm giảm mức độ hư hại trong tổn thương cấp tính. Cơ chế 
cho các tác động này bao gồm giảm chảy máu và giảm sưng do co mạch cục bộ, giảm đau 
qua tác động cục bộ cũng như tạo thuận lợi cho cơ chế ức chế ly tâm. 
Laser: Ứng dụng liệu pháp laser công suất thấp (660 nm, 9 J/cm2) đã cho thấy làm giảm  
những dấu hiệu cơn đau do nguyên nhân thần kinh và gia tăng chức năng trong bệnh lý thần 
kinh do chèn ép thần kinh ngoại vi. 
Kích thích điện: Trong nhân y kích thích thần kinh qua da bằng điện (Transcutaneus 
electrical nerve, viết tắt làTENS) làm giảm cơn đau trên khoảng 50% bệnh nhân có triệu 
chứng đau vừa phải. 
Điều trị bằng sóng siêu âm: Ứng dụng siêu âm điều trị cho sự hấp thu lidocaine qua da làm 
tăng tác động giảm đau khi so sánh với siêu âm liên tục. 
Liệu pháp xung điện từ: Áp dụng liệu pháp điện từ không xâm lấn, không dùng nhiệt có thể 
làm giảm đau ở người bị bệnh viêm xương khớp đầu gối. 
Liệu pháp sóng xung: Làm biến dạng mô bằng cách dùng sóng âm thanh cường độ cao dẫn 
đến một loạt tác động có lợi như sự tạo mạch mới, phục hồi của viêm mãn tính, kích thích 
collagen và giảm đau và ở người bị đau lưng phần thấp. 
Kỹ thuật xoa bóp: 

Về mặt cơ học việc xoa bóp có thể tác động đến mô và về mặt sinh lý sẽ làm giảm 
đau, tăng tuần hoàn, giảm sưng, tăng độ giãn mô mềm và làm khớp cử động bình thường: 

Vận động khớp: Trong nhân y và trên chuột xoa bóp bằng tay qua các khớp bị viêm 
và không viêm làm gia tăng ngưỡng cảm thụ đau cơ học. 

Nhấn điểm kích hoạt: Liệu pháp điểm kích hoạt có thể có tác động có lợi, tuy nhiên ở 
người khỏe mạnh, sự kích thích điểm kích hoạt gây ra sự nhạy cảm trung tâm và hoạt động 
cơ đối vận. Điều trị xoa bóp điểm kích hoạt nên dùng bổ sung với các biện pháp điều trị 
đau khác. 

Massage: Xem phần 23. 

20. Khẩu phần và dược phẩm bổ sung 
Dựa trên phần hướng dẫn đánh giá dinh dưỡng của WSAVA cho thấy các yếu tố khẩu 

phần và dược phẩm bổ sung có tác động có lợi cho xử trí đau. Lưu ý rằng dược phẩm bổ sung 
khẩu phần không đòi hỏi sự kiểm chứng về độ an toàn, hiệu quả hoặc kiểm soát chất lượng 
sản phẩm được bán ngoài thị trường. Do đó điều quan trọng là lựa chọn cẩn thận loại thực 
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phẩm, liều lượng và nhãn hiệu để tránh ngộ độc và kém hiệu quả. 
Tối ưu hóa thể trạng (4-5/9): 

Giảm cân trên chó và mèo có dấu hiệu thừa cân nhẹ có thể làm giảm đáng kể cơn đau 
do viêm xương khớp và các tình trạng bệnh lý xương khớp khác. Đây là một trong những 
lý do mà việc đánh giá dinh dưỡng tổng quát là một tiêu chí quan trọng khi khám một con 
thú cưng, đặc biệt là những con thú mà đau được nhận diện. Khi đó cần đánh giá dinh 
dưỡng kỹ hơn để xác định nguyên nhân của tình trạng thừa cân. Dựa trên thông tin này có 
thể triển khai một kế hoạch đặc biệt cho thú để đạt được thể trạng tối ưu. 
Dinh dưỡng tối ưu (đặc biệt là ở thú non đang tăng trưởng): 

Tốc độ tăng trưởng nhanh có thể làm tăng nguy cơ bệnh lý xương do phát triển, đặc 
biệt là ở những giống chó có tầm vóc lớn. Những bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến thú 
non mà còn góp phần gây bệnh viêm xương khớp và đau ở những năm sau của cuộc đời. 
Khẩu phần không cân bằng về mặt dinh dưỡng thì đặc biệt bất lợi trong suốt giai đoạn tăng 
trưởng vì thế cần hết sức lưu ý đến tiền sử dinh dưỡng của thú trong suốt giai đoạn này. 
Chó và mèo nên được nuôi bằng một khẩu phần đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cho đến ít 
nhất 1 năm tuổi (lên đến 18 tháng ở giống chó vóc lớn). 
Dược phẩm bổ sung trong khẩu phần có lợi cho việc quản lý cơn đau:  

Acid béo Omega-3: 
• Acid béo omega-3, eicosapentaenoic acid (EPA) và docosahexaenoic acid (DHA) 

có tác động kháng viêm có thể làm giảm viêm và đau trong bệnh viêm xương khớp 
• Chỉ định – điều trị bổ sung cho cơn đau mãn tính. Những nghiên cứu trên chó và 

mèo đã chứng tỏ lợi ích của EPA và DHA  trên cơn đau do viêm xương khớp. Liều cao 
acid béo omega-3 có thể làm thay đổi chức năng tiểu cầu và có thể gây tác dụng phụ ở dạ 
dày ruột trên nhiều thú. 

• Liều tối ưu không được xác định nhưng những nghiên cứu về acid béo omega-3 
trong khẩu phần ở liều 0ꞏ41 g/100 kcal EPA và  0ꞏ34 g/100 kcal DHA (khoảng 170 mg/kg 
EPA và 140 mg/kg DHA từ những nghiên cứu trên chó) đã cho thấy có lợi. Khẩu phần được 
sản xuất cho chó mắc bệnh viêm xương khớp rất giàu acid béo omega-3 nhưng hàm lượng 
khác nhau tùy sản phẩm. Acid béo Omega-3 (như EPA+DHA) cũng có thể được dùng như 
dược phẩm bổ sung. 

• Tổng liều lượng EPA+DHA là yếu tố đầu tiên được xem xét; tỷ lệ omega-3/ omega-
6 có vẻ là ít quan trọng hơn 

• Lưu ý rằng có các acid béo omega-3 khác (ví dụ như omega-3 thực vật, alpha-
linolenic acid) không có tác dụng tương tự như EPA và DHA. Do đó việc đánh giá tổng 
liều lượng EPA và DHA thì quan trọng hơn là chỉ nói đến liều tổng acid béo omega-3. 

Glucosamine và chondroitin 
• Glucosamine và chondroitin có thể hữu ích trong điều trị viêm xương khớp do tác 

động kháng viêm của chúng. Không có dẫn chứng về tác động bảo vệ của chondroitin. 
• Chỉ định – điều trị bổ sung đối với cơn đau mãn tính. Những nghiên cứu về 

glucosamine và chondroitin có mâu thuẫn liên quan đến tác động có lợi đến cơn đau; tác 
động dường như là thấp đến vừa phải. Glucosamine là một đường amino, và mặc dù không 
có tác dụng phụ nào về  việc điều chỉnh glucose trong những nghiên cứu trên chó và mèo 
khỏe mạnh, nhưng cũng không có báo cáo nào về việc bổ sung glucosamine trên thú bị tiểu 
đường 
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• Liều tối ưu không được xác định.  
Green-lipped mussels (Perna canaliculus) 

• Thành phần của  green-lipped mussels gồm có acid béo omega-3 (EPA, DHA và 
eicosatetraenoic acid [ETA]), chondroitin, glutamine, kẽm, đồng, manganese, vitamins C 
và E. Mặc dù không rõ cơ chế tác động chính xác, green-lipped mussels dường như có tác 
động kháng viêm 

• Chỉ định – điều trị bổ sung đối với cơn đau mãn tính. Cả green-lipped mussels 
trong khẩu phần và trong dược phẩm bổ sung đều đã được nghiên cứu trên chó. Không phải 
mọi nghiên cứu đều cho kết quả tích cực nhưng điều này có thể do vấn đề bố trí nghiên cứu 

• Tác dụng phụ không chắc sẽ xảy ra 
• Hiện không rõ liều tối ưu. Liều 11mg/kg thể trọng/ngày không cho thấy tác dụng đáng 

kể trong khi liều khoảng 17–75 mg/kg thể trọng/ngày cho kết quả tích cực. Nhiều thực phẩm 
thú y và một số thực phẩm không cần kê đơn đều có chứa green-lipped mussels. 

• Những loại dược  phẩm bổ sung khác có ít bằng chứng về lợi ích của chúng lên vấn đề 
đau và vận động (hydroxycitric acid, chiết xuất turmeric (P54FP), beta-1,3/1,6 glucans, 
gelatin hydrosylate, undenatured type II collagen, hàm lượng protein sữa đặc biệt). Avocado 
và Soy unsaponifiables là những hợp chất dầu đã được đánh giá trên chó, người và ngựa. Các 
dược phẩm bổ sung này được chuẩn hóa theo tỷ lệ 1/3 avocado và 2/3 soy. Trong nghiên 
cứu tiền lâm sàng việc ức chế IL-1β và kích thích sự tổng hợp collagen bằng chondrocytes 
đã được ghi nhận. Trong những dữ liệu lâm sàng còn hạn chế trên chó và ngựa dường như có 
tác động làm giảm nhẹ bệnh nhưng ít có dẫn chứng về tác dụng giảm đau. 

21. Chăm sóc và hỗ trợ bệnh nhân 
Chăm sóc bệnh nhân chất lượng (quan tâm yêu thương) nên được áp dụng đối với thú 

nhỏ như là biện pháp bổ sung cho các liệu pháp khác trong việc xử trí cơn đau và stress. Tạo 
nên một môi trường thoải mái về mặt cảm xúc và thể chất cho con thú là điều rất quan trọng. 

Đánh giá toàn diện thú – không chỉ có phần bị đau. Những vị trí đau khác sẽ thường 
được tìm thấy.  Stress và lo âu có thể  làm tăng cơn  đau. Tất cả những hành động sau đây 
có thể làm giảm stress và lo âu: ngồi lại với thú, giảm bớt ánh sáng, giảm tiếng ồn, cách ly 
chó và mèo. Môi trường có thể ảnh hưởng đến cơn đau. 
Kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân: 

Xoa bóp: Vuốt nhẹ, ấn nhẹ có thể xoa dịu bệnh nhân cả về sinh lý và tâm lý nếu thú 
quen với việc gần gũi với con người. 

Chườm nóng hoặc lạnh: chườm lạnh trong tổn thương cấp tính có thể làm giảm sưng 
và bớt đau. Chườm lạnh thường cần đặt trong vòng 15–20 phút để có hiệu quả. Chườm ấm  
thường dễ chịu hơn sau khi thú đã qua giai đoạn cấp tính nhưng có thể hỗ trợ hồi phục mô. 
Chườm ấm thường cần đặt trong 10–15 phút. 

Xử lý bệnh nhân: khi xử lý và di chuyển một con thú nên tránh những vùng bị đau 
(phẫu thuật/vị trí chấn thương, khớp bị viêm ...), ngay cả khi thú được gây mê hoặc làm dịu 
để tránh gây ra một kích thích đau mà có thể bắt đầu một đợt đau mới. Tổn thương xương dài 
luôn luôn được cố định bằng bột hoặc nẹp trước khi di chuyển bệnh nhân. 

Lót nệm và đặt vị trí: Tạo một bề mặt mềm, lót nệm cho thú nghỉ ngơi sẽ giúp ngăn 
ngừa thú bị đau thêm. Nằm lâu dài trên một bề mặt cứng hoặc lạnh sẽ rất không thoải mái và 
có khuynh hướng lo âu, làm tăng thêm cảm giác đau và khả năng loét tư thế nằm. Mền cuộn 
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tròn hoặc gối có thể  giúp bệnh nhân có khả năng chọn tư thế thoải mái. Hơn nữa bệnh nhân 
có thể được hỗ trợ  đặt tư thế khuyến khích nâng chân tổn thương để giảm phù nề hoặc giúp 
thông khí. 

Thay đổi vị trí: Lật bệnh nhân mỗi 4 giờ để phòng ngừa cứng cơ, lở loét tư thế nằm, 
xẹp phổi và tạo cơ hội cho việc đánh giá đau và điều chỉnh thuốc giảm đau nếu cần. 

22. Châm cứu 
Chúng là gì 

Châm cứu là đặt những cây kim tại vị trí được xác định trên cơ thể nơi có nhiều mạch 
thần kinh hoặc cấu trúc cơ để kích thích một đáp ứng nội sinh nhằm giảm đau, chữa lành 
và điều hòa miễn dịch. Châm cứu là việc áp dụng ấn tại cùng định vị điểm chuyên biệt cho 
các chỉ định tương tự. 
Cách tác động 

Phương pháp cơ thể học thần kinh: Do sự phức tạp về diễn giải các khảo nghiệm 
trong châm cứu, thực hàng châm cứu dựa nhiều vào dữ liệu sinh lý cho thấy những thay 
đổi có thể đo lường được về cơ chế giảm đau nội sinh. Có những chứng cứ đáng quan tâm 
về tác động sinh lý có thể đo lường được, ví dụ như: enkephalins, endorphins, serotonin, 
norepinepherine, purines, glutamate, neurokinin, cannabinoid, chất điều hòa kênh ion, sự 
thay đổi dẫn truyền và sự thay đổi của các dạng tế bào liên quan như các nơ ron trng gian, 
tiểu thần kinh đệm và tế bào hình sao. Tác động của châm cứu là điều hòa thần kinh. Từ dẫn 
chứng này một phương pháp điều trị có thể được thực hiện bằng cách dùng định vị điểm dựa 
trên cơ thể học thần kinh đã biết và tác động được đo qua fMRI, những thay đổi hóa học và 
khiếm khuyết cấu trúc mô mềm qua kính hiển vi.  Trong khi những điểm này thường xảy ra 
ở cùng vị trí như điểm thiên đỉnh, lý do căn bản cho việc sử dụng chúng thường khác nhau 
khi tiếp cận châm cứu từ triển vọng dựa trên chứng cứ và đã cho thấy là hiệu quả hơn và có 
thể lập lại giữa các bác sĩ thực hành. 

Phương pháp siêu hình (trừu tượng): Việc châm cứu theo phương pháp này liên quan 
đến sự di chuyển năng lượng vô hình, gọi là chi hoặc xi. Phương pháp này làm tăng thêm sự 
thành thục của việc điều trị đau bằng châm cứu nhưng không được chứng thực qua nghiên 
cứu vì theo định nghĩa thì chi không thể đo lường được. 
Chỉ định 

Đau thân thể gồm có: tình trạng cột sống, sau phẫu thuật, chấn thương, các vết thương, 
đau mãn tính như là viêm xương khớp. 

Đau tạng: Có thể nhằm điều trị bề mặt như là châm cứu do sự chồng chéo của phân bố 
dây thần kinh chạy dọc theo cơ nguyên tiết, khúc bì.. 

Đau điểm kích hoạt cân cơ: Thường được các chuyên gia vật lý trị liệu mô tả là ‘dry 
needling’. 
Tác dụng phụ: Rủi ro do châm cứu thường rất thấp và gồm có đâm kim không chủ tâm 
vào các cơ quan sống (đặc biệt là phổi), nhiễm trùng (đặc biệt là khi sử dụng kim không vô 
trùng) và đưa ngoại vật vào. Việc cố ý đưa vật lạ vào (như là xâu chuỗi vàng hoặc mảnh kim 
loại) không được khuyến cáo và đã cho thấy là gây tổn hại lâu dài đến bệnh nhân. 
Lưu ý đặc biệt: Châm cứu là một biện pháp can thiệp phức tạp và cần phải được huấn 
luyện. Tuy nhiên châm cứu hiếm khi được điều chỉnh theo kiểu giống như kiểm soát đau 
bằng thuốc. 
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Cần phải sử dụng kim vô trùng. Hiện có những khóa đào tạo nâng cao về châm cứu ở 
nhiều nơi trên thế giới. Châm cứu có thể được đưa vào điều trị đau trong thú y nhưng cần 
phải hiểu biết về chức năng và cơ thể học của cơ, chức năng và cơ thể học của thần kinh. 

Nhiều nghiên cứu trên người đã cho thấy hiệu quả của châm cứu, một phương pháp 
không hạn chế đối với những người đã được đào tạo về đặt kim. 

Châm cứu là một biện pháp bổ sung có giá trị cho phương pháp dùng thuốc khi được 
sử dụng hợp lý và trong mọi hoàn cảnh không nên dùng đơn lẻ biện pháp này. 

23. Xoa bóp chữa tri 
Chúng là gì: Thao tác xoa bóp mô mềm để tạo ra một thay đổi về kết cấu, tính di động, 
lưu lượng máu và dẫn lưu bạch huyết; làm dịu stress, âu lo và đau. 
Cách tác động: Lực do vuốt ve xoa bóp tạo ra những thay đổi về nhiều hiện tượng sinh lý 
có thể đo lường được trên mô và tế bào, trong chuỗi phản ứng điện hóa ở khu vực xoa bóp 
cũng như toàn bộ cơ thể. 

Tác động trên mô: sự biến dạng collagen làm giảm sự hạn chế cân cơ và cải thiện lưu 
lượng máu khu vực. Ấn trực tiếp làm giảm điểm kích hoạt cân cơ trong nhóm cơ bị ảnh hưởng 
và nhóm bù trừ. Kỹ thuật vuốt và ấn nhẹ huy động phù nề và dịch bạch huyết. 

Tác động trên tế bào: Khi ấn cơ học trực tiếp, tín hiệu được truyền nhanh chóng từ các thụ 
quan bề mặt tế bào đến các cấu trúc riêng biệt trong tế bào và trong nhân như kênh ion, nuclear 
pores, nucleoli, chromosomes, và có lẽ là gene nữa, không phụ thuộc vào cơ chế truyền tín 
hiệu hóa học liên tục. Hơn nữa kích thích cơ học (xoa bóp hoặc vận động mô mềm) đã cho 
thấy kích thích chữa lành qua chức năng sợi nguyên bào và phục hồi. 

Tác động cân bằng nội môi: Xoa bóp và vận động mô có thể làm giảm hormone stress 
và tăng endorphins, serotonin, norepinepherine. 
Chỉ định: Sau khi thực hiện đánh giá chi tiết cân cơ và đau, khi biện pháp điều trị thích hợp 
đã được bắt đầu, bác sĩ và các điều dưỡng có thể áp dụng xoa bóp chữa trị đối với các trường 
hợp sau: 

- Stress và âu lo: Chạm, vuốt ve nhẹ nhàng, ép nhẹ 
- Loạn cảm giác đau: Ép nhẹ, đặt tay lên đầu 
- Hậu phẫu: tập trung vào các cơ bù  
- Bệnh/khó chịu dạ dày ruột: tác động lên các cơ vùng lưng 
- Cắt chi: Tập trung vào cơ bù trừ, xoa bóp chân đối diện 
- Thú già: xoa bóp nhẹ nhàng để giúp giảm nhẹ cơn đau do các bệnh liên quan đến tuổi già, 
ngay cả khi sự căng thẳng không liên quan trực tiếp đến nguyên nhân nhập viện. 

- Tiền đình: Tập trung vào các cơ vùng cổ, đánh giá và xoa bóp cơ bả vai nếu cần 
- Hô hấp (liệu pháp tùy thuộc vào mức độ stress của bệnh nhân). Có thể thực hiện xoa bóp 
làm dịu (đặt tay lên đầu, ép nhẹ) hoặc tác động trên cơ bù trừ. 

- Viêm phổi: vỗ nhẹ (khum tay thành hình chén và luân phiên vỗ nhẹ) qua lồng ngực, xoa 
bóp cơ lưng lớn. 

Chống chỉ định 
- Thân nhiệt tăng (> 104º F [39ꞏ5º C]) 
- Xoa bóp một chân sưng sau phẫu thuật có thể phóng thích huyết khối vào tuần hoàn. 
- Shock, vết thương mở hoặc chảy máu, bong gân hoặc chấn thương cấp tính – rách cơ, 
xuất huyết nội, bệnh của hệ thần kinh, kích ứng thần kinh cấp tính, thú mang thai, ung 
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thư, tình trạng viêm, nấm da, các giai đoạn cấp tính của bệnh do virus, bệnh nhân không 
có phản hồi tích cực (gây mê, không thích hợp về mặt tinh thần, mất cảm giác do tổn 
thương thần kinh….) 

- Việc xoa bóp phải được điều chỉnh thận trọng theo nhu cầu của từng cá thể. Xoa bóp quá 
mạnh có thể dẫn đến căng cơ và cân mạc nhiều hơn và làm tăng đáp ứng stress. 

24. Thủ thuật phẫu thuật bảo tồn 
Trong nhiều trường hợp một quyết định phẫu thuật để làm dịu cơn đau là một lựa 

chọn tốt. Điều này nên được chọn vì các liệu pháp dược lý và hỗ trợ như châm cứu, phục 
hồi chức năng và can thiệp khẩu phần đã thất bại, ví dụ như bệnh thoái hóa khớp nặng. Ví dụ 
về kỹ thuật này được liệt kê bên dưới. Nhiều bệnh nhân trải qua thủ thuật này sẽ phải chịu 
đau đớn trong một thời gian đáng kể và nên thực hiện kỹ thuật giảm đau toàn diện để phòng 
ngừa cơn đau cấp tính lên đến đỉnh điểm của cảm giác và tăng cường điều chỉnh cơn đau mãn 
tính sau phẫu thuật như đã thấy trong nhân y. 
Cắt chi 
Chỉ định: gãy chi không thể chỉnh sửa,  osteosarcoma xương, hoặc là ung thư không thể 
phẫu, thay thế cho phẫu cố định gãy chi trong hoặc bên ngoài phức tạp, để phòng ngừa tổn 
thương đến chi xa sau khi  nhổ tùng cánh tay, sau thất bại của việc chỉnh sửa gãy xương. 
Trong nhiều trường hợp thời gian bình phục sẽ nhanh và thú thích nghi tốt với việc có 3 
chi. Cắt chi được bảo tồn tốt nhất ở thú không có bệnh về cơ-xương ở các chi khác và không 
bị béo phì. 
Thay thế khớp 
Chỉ định: Để giảm đau trên khớp có bệnh. 
Thủ thuật này (thay khớp háng, thay khuỷu, thay khớp gối) là những kỹ thuật nâng cao và 
đòi hỏi trang thiết bị chuyên biệt. Nếu thực hiện chính xác có thể loại trừ đau ở khớp. 
Chỉnh hình khớp 
Chỉ định: Để giảm đau trên khớp có bệnh. 
Các tình trạng gây đau ở khớp gồm có bệnh thoái hóa khớp, trật khớp nhẹ, trật khớp và gãy 
trong khớp. Phần lớn thường được thực hiện trong khớp háng (cắt vùng cổ và đầu xương 
đùi), thủ thuật này ít đòi hỏi về mặt kỹ thuật hơn thủ thuật thay thế khớp và có thể được 
thực hiện để giảm đau ở khớp háng trên chó (đặc biệt là chó tầm vóc nhỏ và trung bình) và 
mèo với sự thành công cao. Tuy nhiên cần có kỹ thuật giảm đau hiệu quả trong phẫu thuật 
và phục hồi chức năng tích cực để tối ưu hóa kết quả. 
Thủ thuật làm cứng khớp 
Chỉ định: Giảm đau trên khớp có bệnh lý 
Kỹ thuật làm cứng khớp nhằm để loại vĩnh viễn chuyển động của một khớp và cơn đau liên 
quan đến nó; tuy nhiên, thủ thuật này thường dẫn đến khập khiễng cơ học (chức năng). 
Cắt dây thần kinh 
Chỉ định: để giảm đau khi điều trị nội khoa thất bại, thay cho thủ thuật làm cứng khớp. 
Cắt dây thần kinh cảm giác đã được mô tả trên khớp chậu đùi ở chó. Trong hầu hết các 
trường hợp kỹ thuật này được thực hiện để làm giảm cơn đau liên quan đến bệnh thoái hóa 
khớp ở những khớp này khi những cách điều trị khác như nội khoa, phẫu thuật vả điều trị hỗ 
trợ thất bại. Chức năng vận động thường được duy trì tốt khi thủ thuật này được thực hiện 
chính xác. 
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Các thủ thuật liệt kê trên đây là những phẫu thuật lớn với khả năng gây đau trầm trọng 
(cấp tính và dai dẳng) nếu giảm đau trong phẫu thuật không được cung cấp đầy đủ. Phương 
pháp đa chiều được đề nghị trong đó nhấn mạnh đến giảm đau cục bộ. 

 
PHẦN 3: QUY TRÌNH XỬ TRÍ ĐAU 

 
25. Triệt sản mèo đực và mèo cái 

Triệt sản mèo đực và mèo cái được thực hiện trên mèo liên quan đến đau nhiều 
cấp độ mà bị ảnh hưởng bởi mức độ sang thương do phẫu thuật. Vì lý do đó khi phẫu 
thuật cần xử lý mô thật cẩn thận và tuân thủ nguyên tắc phẫu thuật tốt. Cần thực hiện 
kỹ thuật gây mê toàn diện và giảm đau phòng ngừa/đa chiều. Hiện có nhiều lựa chọn 
cho việc quản lý đau trong phẫu thuật. Qui trình bên dưới là một ví dụ. Điều trị giảm 
đau sau phẫu thuật có thể cần đến 3 ngày. 

Triệt sản mèo đực  
Tiền phẫu: 
• Giảm đau an thần gồm có opioid + acepromazine (0ꞏ01–0ꞏ05 mg/kg) hoặc alpha2 

+/- ketamine (5–10 mg/kg IM: đối với những con mèo khó cầm cột thì sử dụng liều cao 
hơn) 

• Khởi mê: Ở nhiều con mèo thì một opioid, một thuốc chủ vận alpha2 adrenoceptor 
và ketamine sẽ cung cấp sự mê và giảm đau đủ cho một ca triệt sản 

º Tiêm TM: Propofol (3–10 mg/kg), ketamine (3–5 mg/kg) + diazepam hoặc  
midazolam (0ꞏ25 mg/kg), hoặc alfaxalone (3–5 mg/kg). Lưu ý: Nếu tiền phẫu đã sử 
dụng một thuốc chủ vận alpha2 adrenoceptor thì những thuốc trên cần giảm liều 

º Tiêm bắp: alpha2 adrenoceptor + ketamine (5–10 mg/kg) hoặc 
tiletamine/zolazepam (3–4 mg/kg). 

Duy trì mê: Gây mê bay hơi hoặc ketamine hoặc propofol hoặc alfaxalone tiêm tĩnh 
mạch cho đến khi có hiệu quả. Lưu ý: Trong nhiều trường hợp một ca phẫu thuật triệt sản 
có thể hoàn thành mà không cần duy trì thuốc mê; tuy nhiên, nên có một kế hoạch kéo dài 
thời gian mê khi mèo trở nên phản ứng lại hoặc biến chứng xảy ra. Nên chuẩn bị sẵn dụng 
cụ đặt nội khí quản. 

Kỹ thuật gây tê cục bộ: phong bế trong dịch hoàn và gây tê thấm bằng lidocaine 
trước và /hoặc sau phẫu thuật. Gỉảm đau hậu phẫu:NSAID. 

Quy trình nếu không có những thuốc được kiểm soát: 
Tiền phẫu: kết hợp một  NSAID và một  alpha 2 drenoceptor . Hoặc là như trên. 
Quy trình trong trường hợp ít có sẵn thuốc giảm đau: 
Tiền phẫu: Thuốc chủ vận Alpha2 adrenoceptor  ± NSAID. 
Khởi mê và duy trì mê: Bất kỳ thuốc khởi mê nào sẵn có; dạng tiêm hoặc bay hơi. 
Kỹ thuật gây tê cục bộ: phong bế trong dịch hoàn và gây tê thấm bằng lidocaine 

trước và /hoặc sau phẫu thuật. Gỉảm đau hậu phẫu:NSAID. 
Triệt sản mèo cái 
Tiền mê: 
• Gỉảm đau: Opioid ± ketamine (5–10 mg/kg IM: đối với những con mèo khó cầm 

cột thì sử dụng liều cao hơn) 
• An thần: Acepromazine (0ꞏ01–0ꞏ05 mg/kg IM) hoặc alpha2 adrenoceptor 
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• Khởi mê: 
º Tiêm TM: Propofol cho đến khi có hiệu quả (3–10 mg/kg), ketamine (3–5 mg/kg) 

+ diazepam hoặc midazolam (0ꞏ25 mg/kg), hoặc alfaxalone (3–5 mg/kg). Nếu tiền phẫu 
đã sử dụng một alpha2 adrenoceptor agonist thì những thuốc trên cần giảm liều  

º Tiêm bắp: alpha2 adrenoceptor agonist + ketamine (5–10 mg/kg) hoặc 
tiletamine/zolazepam (3–4 mg/kg). 

Duy trì mê: Gây mê bay hơi hoặc tiêm TM ketamine hoặc propofol hoặc alfaxalone 
IV cho đến khi có hiệu quả (1/3 hoặc 1/2 liều ban đầu). Lưu ý: Trong nhiều trường hợp 
một ca phẫu thuật cắt bỏ triệt sản cái có thể hoàn thành mà không cần duy trì thuốc mê; 
tuy nhiên, nên có một kế hoạch kéo dài thời gian mê khi mèo trở nên phản ứng lại hoặc 
biến chứng xảy ra. Nên tiêm tĩnh mạch. 

Kỹ thuật gây tê cục bộ: Phong bế vết cắt và trong phúc mạc/dây chằng buồng 
trứng bằng lidocaine. Gỉảm đau hậu  phẫu: NSAID.  

Quy trình nếu không có những thuốc được kiểm soát: 
Tiền phẫu: Kết hợp một NSAID và một alpha2 adrenoceptor agonist. Hoặc là như 

trên. 
Quy trình trong trường hợp ít có sẵn thuốc giảm đau: 
Tiền phẫu: Alpha2 adrenoceptor agonist ± NSAID. 
Khởi mê và duy trì mê: Bất kỳ thuốc khởi mê nào sẵn có; dạng tiêm hoặc bay hơi. 
Kỹ thuật gây tê cục bộ: Phong bế trên màng cứng hoặc vết cắt và trong phúc 

mạc/dây chằng buồng trứng bằng lidocaine. Gỉảm đau hậu phẫu: NSAID. 
Gỉảm đau có thể được bổ sung sau kỹ thuật phẫu thuật bằng cách áp dụng phương 

pháp không dùng thuốc như là liệu pháp chườm lạnh, liệu pháp tia laser, châm cứu, 
chăm sóc y tế, vận động nhẹ và xoa bóp. 

 
26. Triệt sản chó đực và chó cái 

Triệt sản đực và cái được thực hiện trên chó liên quan đến đau nhiều mức độ mà 
bị ảnh hưởng bởi mức độ sang thương do phẫu thuật. Vì lý do đó khi phẫu thuật cần xử 
lý mô thật cẩn thận và tuân thủ nguyên tắc phẫu thuật tốt. Cần thực hiện kỹ thuật gây 
mê toàn diện và giảm đau phòng ngừa/đa chiều. Hiện có nhiều lựa chọn cho việc quản 
lý đau trong phẫu thuật. Phác đồ bên dưới là một ví dụ. Điều trị giảm đau sau phẫu thuật 
có thể cần đến 5 ngày. Trước và sau phẫu thuật nên dùng cùng một NSAID. 

Quy trình cho phẫu thuật triệt sản chó đực 
Tiền phẫu: 
• Giảm đau: Opioid 
• An thần: Acepromazine và/hoặc benzodiazepines (midazolam hoặc diazepam 

0ꞏ25–0ꞏ4 mg/kg IM; diazepam tốt nhất là nên tiêm TM); alpha2 adrenoceptor agonist 
• Khởi mê: 
º Tiêm TM: Propofol cho đến khi có hiệu quả (3–5 mg/kg), ketamine (3–5 mg/kg) 

+ diazepam hoặc midazolam (0ꞏ25 mg/kg), hoặc alfaxalone (1–2 mg/kg) 
º Tiêm bắp: Alpha2 adrenoceptor agonist + ketamine (3–5 mg/kg) hoặc 

tiletamine/zolazepam (3–4 mg/kg). 
Duy trì mê: Gây mê bay hơi hoặc propofol, alfaxalone hoặc ketamine (1/ 3 hoặc 

1/2 liều ban đầu) cho đến khi có hiệu quả; Nên tiêm TM. Cũng nên chuẩn bị sẵn dụng 
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cụ đặt nội khí quản. 
Kỹ thuật gây tê cục bộ: Phong bế trong dịch hoàn, phong bế vết mổ. Gỉảm đau hậu 

phẫu: NSAID. 
Quy trình nếu không có những thuốc được kiểm soát: 
Tiền phẫu: Kết hợp một NSAID và một alpha2 adrenoceptor agonist ± tramadol 

(2–5 mg/kg IM). Hoặc là như trên. 
Quy trình trong trường hợp ít có sẵn thuốc giảm đau: 
Tiền phẫu: Alpha2 adrenoceptor agonist ± NSAID. 
Khởi mê và duy trì sự mê: Bất kỳ thuốc khởi mê sẵn có nào; dạng tiêm hoặc bay 

hơi; nên tiêm TM. 
Kỹ thuật gây tê cục bộ: phong bế trong dịch hoàn, phong bế vết mổ. 
Gỉảm đau hậu phẫu: NSAID. 
Qui trình cho triệt sản chó cái 
Tiền phẫu: 
• Giảm đau: Opioid 
• Sedation: Acepromazine và/hoặc benzodiazepines hoặc alpha2 adrenoceptor 

agonist 
• Khởi mê: 
º Tiêm TM: Propofol cho đến khi có hiệu quả (3–5 mg/kg), ketamine (3–5 mg/kg) + 

diazepam/midazolam (0ꞏ25 mg/kg) hoặc alfaxalone (1–2 mg/kg) 
º Tiêm bắp: Alpha2 adrenoceptor agonist + ketamine (5ꞏ0–7ꞏ5 mg/kg) hoặc  

tiletamine/zolazepam (3–4 mg/kg). 
Duy trì mê: Gây mê bay hơi hoặc propofol, alfaxalone hoặc ketamine (1/ 3 hoặc  1/2 

liều ban đầu) cho đến khi có hiệu quả; nên tiêm TM. 
Kỹ thuật gây tê cục bộ:phong bế vết cắt và trong phúc mạc/dây chằng buồng trứng.  
Giảm đau hậu phẫu: NSAID. 
Quy trình nếu không có những thuốc được kiểm soát: 
Tiền phẫu: Kết hợp một NSAID và một alpha2 adrenoceptor agonist ± tramadol (2–5 

mg/kg IM). Hoặc là như trên. 
Quy trình trong trường hợp ít có sẵn thuốc giảm đau: 
Tiền phẫu: Alpha2 adrenoceptor agonist ± NSAID. 
Khởi mê và duy trì sự mê: Bất kỳ thuốc khởi mê nào có sẵn; nên tiêm TM. 
Kỹ thuật gây tê cục bộ: phong bế màng cứng hoặc vết cắt và trong phúc mạc/dây 

chằng buồng trứng. 
Gỉảm đau hậu phẫu: NSAID. 
Giảm đau có thể được bổ sung sau phẫu thuật bằng cách áp dụng các phương thức 

không dùng thuốc như liệu pháp chườm lạnh, liệu pháp tia laser, châm cứu, vận động nhẹ, 
điều dưỡng và xoa bóp. 

27. Phẫu thuật chỉnh hình 
Phẫu thuật chỉnh hình có thể gây nên đau sau phẫu thuật mức độ trung bình đến trầm 

trọng. Nên thực hiện phẫu thuật trong điều kiện gây mê toàn thân cùng với giảm đau tích cực 
trong phẫu thuật. Thực hiện kỹ thuật giảm đau phòng ngừa và đa phương thức đối với tất cả 
các trường hợp phẫu thuật chỉnh hình. Sự cân bằng giữa việc giảm đau trước, trong và sau 
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phẫu thuật sẽ tùy thuộc vào mức độ trầm trọng của tình trạng tiền phẫu, vị trí và mức độ của 
sang thương do phẫu thuật. Nên thực hiện đánh giá đau thường xuyên và khi đau không 
được kiểm soát thành công thì nên thay đổi kỹ thuật cũng như thuốc giảm đau để cải thiện 
tình trạng thoải mái của bệnh nhân. Nếu không có chống chỉ định thì nên sử dụng NSAID 
vì thuốc có tác dụng giảm đau trong phẫu thuật rất tốt. Quá trình hậu phẫu cũng nên sử dụng 
cùng một loại NSAID như tiền phẫu, nên tránh thay đổi thuốc. Cắt ngang dây thần kinh (ví 
dụ như trong phẫu thuật cắt chi) hoặc thao tác mạnh có thể dẫn đến đau mãn tính trầm trọng 
(đau do nguyên nhân thần kinh). 

Trong những trường hợp như vậy gabapentin và một biện pháp giảm đau đa chiều có 
vai trò trong việc phòng ngừa đau mãn tính do nguyên nhân thần kinh; tuy nhiên, hiện 
không có nghiên cứu lâm sàng phù hợp nào về điều này.  

Lưu ý: Lựa chọn sử dụng opioid, thuốc chủ vận alpha2 adrenoceptor hoặc NSAID sẽ 
thay đổi dựa trên tính sẵn có, sở thích cá nhân và chống chỉ định. Kỹ thuật gây tê vùng 
như  phong bế trong khớp , vết mổ và các dây thần kinh chuyên biệt, đặt catheters vào vết 
thương trước và/ sau phẫu thuật được đề xuất trong mọi trường hợp. Những kỹ thuật như 
vậy là điều bắt buộc khi không có sẵn opioid và các thuốc giảm đau có kiểm soát khác. 
Những loại thuốc gây tê cục bộ như bupivacaine hoặc ropivacaine được đề nghị do thời 
gian tác động kéo dài. Chống chỉ định sử dụng lidocaine toàn thân trên mèo do tác động ức 
chế tim mạch của thuốc này. 

Quy trình cho phẫu thuật chỉnh hình 
Tiền phẫu: Kết hợp một opioid và một NSAID, ± alpha2 adrenoceptor agonist, ± 

ketamine (mèo). 
Trong khi phẫu thuật: Tiêm nhanh và/hoặc truyền opioid, alpha2 adrenoceptor 

agonists, ketamine và/hoặc lidocaine. Những loại thuốc này có thể không cần dùng nếu đã 
thực hiện gây tê cục bộ có hiệu quả. 

Ngay sau phẫu thuật (24 giờ): Phối hợp một NSAID (nếu chưa sử dụng trước phẫu 
thuật) và truyền liên tục trong khi phẫu thuật hoặc tiêm nhanh với liều giảm dần. Áp dụng 
thêm liệu pháp giảm đau không dùng thuốc (đặc biệt là liệu pháp chườm lạnh, đặt tư thế 
bệnh nhân cẩn thận và xoa bóp nhẹ những khu vực bù trừ (lưng và chân không phẫu thuật) 

Những ngày hậu phẫu sau đó: cung cấp Opioid (tiêm, qua da, cho uống, qua niêm 
mạc) với liều lượng cho đến khi có hiệu quả và ngưng dần và/hoặc NSAIDs. Làm lạnh 
vùng bị ảnh hưởng nên được tiếp tục tối thiểu 3 ngày rồi chuyển sang liệu pháp nhiệt 
trước khi kéo dãn và giữ trọng lượng nhẹ (với việc chườm lạnh sau những liệu pháp này). 
Những biện pháp giảm đau khác gồm sử dụng miếng dán chứa lidocaine và các liệu pháp 
không dùng thuốc, cung cấp thuốc tê cục bộ qua catheter có thể được thực hiện nếu cần 
thiết. 

Ví dụ về quy trình cho chó phẫu thuật gãy xương đùi 

Tiền phẫu: NSAID (liều 24 giờ; loại lý tưởng cho chó), morphine 0ꞏ5 mg/kg IM, 
acepromazine 0ꞏ05 mg/kg IM. Khởi mê: propofol tiêm IV cho đến khi có hiệu quả. 

Duy trì mê: Gây mê bay hơi, gây tê trên màng cứng vùng thắt lưng thiêng bằng 
bupivacaine 0ꞏ5% (1 ml/5 kg trước khi phẫu thuật).  

Ngay sau phẫu thuật (trong vòng 24 giờ): Morphine 0ꞏ3–0ꞏ5 mg/kg IM (mỗi 4–6 giờ 
tùy theo đánh giá hoặc khi cần), chườm lạnh, vận động hạn chế và kỹ thuật không dùng 
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thuốc khác. 
Những ngày hậu phẫu tiếp theo: Buprenorphine 0ꞏ01 mg/kg IM, mỗi 6–8 giờ cho đến 

3 ngày và NSAID (cùng loại thuốc dùng lúc tiền phẫu, bắt đầu 24 giờ sau liều dùng lúc tiền 
phẫu), mỗi 24 giờ cho đến 7 ngày sau phẫu thuật và tiếp tục kỹ thuật không dùng thuốc. 

Ví dụ về quy trình cho mèo phẫu thuật gãy xương đùi 
Tiền phẫu: NSAID (liều 24 giờ; loại lý tưởng cho mèo), morphine 0ꞏ3 mg/kg IM, 

medetomidine 0ꞏ01 mg/kg IM. Khởi mê: propofol tiêm IV cho đến khi có hiệu quả. 
Duy trì mê: Gây mê bay hơi, gây tê trên màng cứng vùng thắt lưng thiêng bằng 

bupivacaine 0ꞏ5% (1 ml/5 kg trước khi phẫu thuật).  
Ngay sau phẫu thuật (trong vòng 24 giờ): Morphine 0ꞏ2–0ꞏ3 mg/kg IM (mỗi 4–6 giờ 

tùy theo đánh giá hoặc khi cần), chườm lạnh, vận động hạn chế và kỹ thuật không dùng 
thuốc khác. 

Những ngày hậu phẫu tiếp theo: Buprenorphine 0ꞏ02 mg/kg IM  hoặc OTM, mỗi 6–8 
giờ cho đến 3 ngày và NSAID (cùng loại thuốc dùng lúc tiền phẫu, bắt đầu 24 giờ sau liều 
dùng lúc tiền phẫu), mỗi 24 giờ cho đến 7 ngày sau phẫu thuật. Xem kỹ nhãn để chọn loại 
NSAID dùng được trên mèo. Tiếp tục kỹ thuật không dùng thuốc. 

Quy trình nếu không có những thuốc được kiểm soát: 
Xem bên trên, nếu không có opioid. Cung cấp tramadol dạng tiêm trong giai đoạn phẫu 

thuật. Sử dụng kỹ thuật gây tê cục bộ, đặc biệt phong bế vùng, truyền tĩnh mạch lidocaine 
trong và sau phẫu thuật, liệu pháp không dùng thuốc kết hợp với NSAID trở nên then chốt 
khi không có sẵn opioid. 

Quy trình khi có ít thuốc giảm đau: 
Xem bên trên, nếu không có opioid. Liệu pháp không dùng thuốc, ketamine và truyền 

lidocaine và châm cứu có thể được sử dụng trong lúc phẫu thuật. Phối hợp alpha2 
adrenoceptor agonist liều thấp, tramadol, NSAID (không dùng nếu giai đoạn tiền phẫu đã 
dùng), liệu pháp không dùng thuốc, phong bế vùng hoặc phong bế vết thương liên tục 
(đặt catheter vết thương) được thực hiện ngay sau khi phẫu thuật. Truyền thuốc tê cục bộ 
trong khớp liên tục thì chống chỉ  định vì có thể gây tổn hại sụn đáng kể và nguy cơ vấy 
nhiễm dẫn đến nhiễm trùng. Với những ngày hậu phẫu tiếp theo thì cung cấp NSAID khi 
cần với các thuốc như paracetamol (acetaminophen) (không dùng trên mèo) hoặc dypirone, 
amantadine và/hoặc gabapentin, các liệu pháp không dùng thuốc. 

Nếu cơn đau trầm trọng, không thể kiểm soát với các biện pháp có sẵn và có khả năng 
kéo dài thì nên cân nhắc an tử. 

28. Phẫu thuật mô mềm 
Phẫu thuật mô mềm có thể gây đau nhẹ, trung bình và nặng sau phẫu thuật. Nên thực 

hiện kỹ thuật giảm đau đa chiều và phòng ngừa cũng như gây tê cục bộ bất cứ khi nào có thể. 
Sự cân bằng về giảm đau trước, trong và sau phẫu thuật tùy thuộc vào tình trạng trước phẫu 
thuật, vị trí và phạm vi sang thương do phẫu thuật. Khi mà đau sau phẫu thuật không được 
khống chế thành công bằng NSAID, các kỹ thuật giảm đau bổ sung nên được thực hiện. Đa 
số phẫu thuật mô mềm có thể dẫn đến đau mãn tính mà có thể có yếu tố bệnh lý thần kinh. Cho 
đến nay không có nghiên cứu thú y nào được thực hiện để đánh giá lợi ích của việc bổ sung 
gabapentin vào quy trình gây mê và giảm đau tiền phẫu thuật trong các ca mổ có tổn thương 
thần kinh đáng kể. Tuy nhiên, dựa trên công dụng của nó trong nhân y thuốc này có thể có 
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giá trị để sử dụng trong việc phòng ngừa đau do bệnh lý thần kinh. 
Lưu ý: Việc chọn lựa opioid, alpha2 adrenoceptor agonist hoặc NSAID để sử dụng sẽ 

dựa trên tính sẵn có và chống chỉ định.  
Kỹ thuật gây tê cục bộ - vùng như phong bế trong khớp, phong bế vết mổ và thần kinh, 

đặt catheter vết thương trước và/hoặc sau phẫu thuật được đề xuất trong mọi trường hợp. 
Những kỹ thuật như vậy trở nên bắt buộc khi không có sẵn opioid và các thuốc giảm đau 
được kiểm soát khác. 

Tiểu phẫu mô mềm: 
Trước và trong phẫu thuật: Phối hợp opioid, NSAID ± alpha2 adrenoceptor agonist ± 

ketamine (mèo). Kỹ thuật gây tê cục bộ. 
Giảm đau hậu phẫu: NSAID (không dùng nếu giai đoạn tiền phẫu đã dùng) ± opioid 

và/hoặc liệu pháp không dùng thuốc. 
Quy trình nếu không có những thuốc được kiểm soát: tương tự như trên nếu không có 

opioid. 

Quy trình khi có ít thuốc giảm đau: 
Trước và trong phẫu thuật: Phối hợp alpha2 adrenoceptor agonists, tramadol, NSAID 

và gây tê cục bộ. 
Ngay sau phẫu thuật và hậu phẫu (24 giờ): NSAID (không dùng nếu giai đoạn tiền 

phẫu đã dùng), paracetamol (acetaminophen) (không dùng trên mèo) hoặc dypirone và liệu 
pháp không dùng thuốc. 

Đại phẫu mô mềm: 
Tiền phẫu: tương tự như tiểu phẫu mô mềm. 
Trong phẫu thuật: Tiêm nhanh hoặc truyền opioid ± alpha2 adrenoceptor agonists ± 

ketamine ± lidocaine. Những loại thuốc này có thể không cần dùng nếu đã thực hiện gây tê 
cục bộ có hiệu quả. 

Ngay sau phẫu thuật và hậu phẫu  (24 giờ): NSAID (không dùng nếu giai đoạn tiền 
phẫu đã dùng), truyền liên tục hoặctiêm nhanh thuốc được dùng trong phẫu thuật khi cần ± 
các loại thuốc hỗ trợ khác và liệu pháp không dùng thuốc như chườm lạnh và châm cứu. 

Ví dụ về qui trình cho trường hợp chó phẫu thuật hernia chậu  
Tiền phẫu: NSAID (liều 24 giờ; loại lý tưởng cho chó), morphine 0.5 mg/kg IM, và 

acepromazine 0.02 mg/kg IM. Khởi mê: ketamine 5 mg/kg và diazepam 0.25 mg/kg IV 
hoặc đến khi có hiệu quả. 

Duy trì mê: gây tê trên màng cứng vùng thắt lưng thiêng bằng bupivacaine 0ꞏ5% (1 ml/5 
kg trước khi phẫu thuật). 

Ngay sau phẫu thuật (trong vòng 24 giờ): Morphine 0ꞏ3 mg/kg IM (mỗi 4–6 giờ tùy 
theo đánh giá hoặc khi cần), kỹ thuật không dùng thuốc như chườm lạnh. 

Những ngày hậu phẫu tiếp theo: NSAID (cùng loại thuốc dùng lúc tiền phẫu, bắt đầu 
24 giờ sau liều dùng lúc tiền phẫu), mỗi 24 giờ cho đến 7 ngày sau phẫu thuật và 
buprenorphine 0.01 mg/kg IM, mỗi 8 giờcho đến 3 ngày sau phẫu thuật. 

Ví dụ về qui trình phẫu thuật cắt bỏ sarcoma vị trí tiêm trên mèo 
Tiền phẫu: NSAID (liều 24 giờ; loại lý tưởng cho mèo), morphine 0.2 mg/kg IM, 

ketamine 5 mg/kg và midazolam 0.25 mg/kg IM. 
Khởi mê: Tiêm TM Propofol cho đến khi có hiệu quả. 
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Duy trì mê: Gây mê bay hơi với tốc độ truyền ổn định thuốc fentanyl 10 µg/kg/giờ sau 
liều khởi đầu 2 µg/kg IV và ketamine 0.6 mg/kg/giờ. Gây tê thấm bằng thuốc tê cục bộ. 

Ngay sau phẫu thuật (trong vòng 24 giờ): Truyền tốc độ ổn định thuốc fentanyl 1–3 
µg/kg/giờ và ketamine 0.12 mg/kg/giờ. Chườm lạnh ± châm cứu. Đặt catheter vết thương 
cùng với cung cấp bupivacaine 0.5% (lên đến 2 mg/kg). 

Những ngày hậu phẫu sau đó: NSAID (cùng loại thuốc dùng lúc tiền phẫu, bắt đầu 24 
giờ sau liều dùng lúc tiền phẫu) và buprenorphine 0.02 mg/kg IM, mỗi 6–8 giờ cho đến 3 
ngày sau phẫu thuật. 

Quy trình nếu không có những thuốc được kiểm soát:  
Xem phần trên, nếu không có opioid. Thuốc tiêm tramadol có thể được cung cấp trong 

giai đoạn phẫu thuật. Sử dụng kỹ thuật gây tê cục bộ, đặc biệt là phong bế vùng, truyền 
lidocaine trong và sau phẫu thuật, kỹ thuật không dùng thuốc kết hợp với  NSAID trở nên 
quan trọng khi không có opioid. 

Quy trình khi có ít thuốc giảm đau: 
Xem phần trên, nếu không có opioid. Một sự phối hợp của alpha2 adrenoreceptor 

agonist liều thấp, NSAID (trừ khi đã sử dụng tiền phẫu), gabapentin, paracetamol 
(acetaminophen) (không dùng trên mèo) hoặc dipyrone, amantadine, liệu pháp không dùng 
thuốc, phong bế vùng hoặc phong bế vết thương liên tục. 

Những ngày hậu phẫu sau đó: NSAID, liệu pháp không dùng thuốc, phong bế vùng 
hoặc phong bế vết thương liên tục. 

Nếu không thể kiểm soát cơn đau hoặc được cải thiện với những kỹ thuật hiện có và 
tiên lượng kém thì nên cân nhắc giải pháp an tử. 

29. Kỹ thuật gây tê cục bộ - vùng 
Đối với tất cả những kỹ thuật gây tê vùng được mô tả ở đây, cần duy trì kỹ thuật tiêm 

vô trùng (cạo lông và sát trùng vị trí tiêm). Kỹ thuật được mô tả sau đây được thực hiện trên 
thú được gây mê hoặc an thần sâu. Sau khi đặt kim và trước khi tiêm thuốc gây tê cục bộ, 
hãy thử rút máu. Nếu máu chảy ra thì không được tiêm thuốc và nên đâm kim lại. Trong 
khi nhiều điểm mốc và các sợi thần kinh có thể được sờ nắn qua da, việc sử dụng thiết bị 
kích thích thần kinh hoặc kỹ thuật định vị siêu âm có thể làm giảm nguy cơ phong bế không 
hoàn toàn và tổn thương đến thần kinh, mạch máu và các cấu trúc khác. Bất cứ nơi nào có 
sẵn, việc sử dụng thiết bị kích thích thần kinh có thể gây nên co cơ và duỗi chân và hỗ trợ 
đặt kim chính xác. Thông tin được khuyến cáo trong bài này phản ánh kinh nghiệm sưu 
tầm của tác giả dựa trên dữ liệu đã được xuất bản và việc đâm kim chính xác. Vùng chi 
được gây tê là vùng có màu trên hình. 

Gây tê thấm 

Phong bế trong dịch hoàn 
Vị trí: Bất cứ nơi nào trên cơ thể có đủ lớp bề 

mặt hoặc mô mềm để thấm thuốc: Phong bế 
đường mổ, cắt bỏ toàn bộ một khối u nhỏ, đặc biệt 
hữu ích cho cắt buồng trứng khi trong phẫu thuật 
tiêm thuốc vào mép trước của dây chằng buồng 
trứng (0ꞏ2–0ꞏ3 ml/bên ở mèo; 0ꞏ5–2 ml/bên ở 

Picture courtesy of Dr Paulo 
VM Steagall 
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chó) và trong mổ cắt dịch hoàn (0ꞏ2–0ꞏ3 ml/bên ở 
mèo; 0ꞏ5–1 ml/bên ở chó). 

Thuốc: Lidocaine có hoặc không có adrenaline 
(epinephrine), bupivacaine, mepivacaine, 
ropivacaine, Thêm NaCl vô trùng hoặc nước tiêm 
để tăng thể tích. 

Kỹ thuật: Tiêm hình chữ V ngược xung 
quanh/xung quanh vị trí mổ. 

Gây tê: Vùng mô hình chữ V ngược ở vị trí 
tiêm hoặc dịch hoàn hoặc buồng trứng 

 

Phong bế trường 
Vị trí: Chân sau hoặc đuôi. 
Thuốc: Lidocaine, bupivacaine, mepivacaine, 

ropivacaine, có thể thêm nước muối sinh lý vô 
trùng hoặc nước tiêm để tăng thể tích. Không 
dùng  adrenaline (epinephrine). 

Kỹ thuật: Tiêm sâu 0ꞏ3–0ꞏ6 mm xung quanh 
chân để thuốc thấm quanh thần kinh cảm giác. 

Gây tê: Chân trước, xương trụ, xương quay, N. 
medianus.  

Gây tê trong phúc mạc 
Phong bế trong phúc mạc là một sự bổ sung 

hữu ích cho các biện pháp giảm đau khác sau 
phẫu thuật xoang bụng và  đau liên quan đến bệnh trong 
xoang bụng , đặc biệt là khi không thể dùng opioid 
do luật cấm. Khuyến cáo gây tê toàn thân để tránh 
rách hoặc chọc kim vào nội quan và viêm phhúc 
mạc. 

Vị trí: Trong phúc mạc thời điểm trong hoặc 
sau phẫu thuật vùng bụng như cắt tử cung buồng 
trứng hoặc đau vùng bụng như viêm tụy. 

 

Thuốc: Bupivacaine 0ꞏ5% (2 mg/kg trên chó; 1 
mg/kg trên mèo). 

Cách thức: Bupivacaine được pha 2 ml/kg và có thể 
được nhỏ giọt trực tiếp vào phúc mạc trước khi đóng 
ổ bụng trên chó hoặc mèo được phẫu thuật vùng bụng. 
Cần áp dụng kỹ thuật vô trùng. 

Lưu ý: Trong trường hợp không mở ổ bụng thì cần 
theo hướng dẫn ở địa chỉ www.wsava.org trước khi 
thực hiện kỹ thuật này vì cần chuẩn bị thuốc tê, điểm 
mốc, loại catheter và bệnh nhân bất động để tránh làm 
rách các cơ quan trong xoang bụng do sơ xuất. 

Gây tê: Phúc mạc, các tạng trong xoang bụng. 
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Phong bế thần kinh chi 
Đối với phong bế thần kinh ngoại vi thì có thể dùng lidocaine, bupivacaine, 

mepivacaine, ropivacaine theo liều lượng được gợi ý ở bảng; có thể pha thêm nước sinh lý 
hoặc nước cất để tăng thể tích khi tiêm. Lidocaine có thể được sử dụng với adrenaline hoặc 
không (epinephrine) (1:200,000), trừ khi có chỉ định khác. 

N. Xương quay 
Vị trí: chân trước, mặt bên của khuỷu.  
Lượng thuốc: Khoảng 0ꞏ1 ml/kg. 
Kỹ thuật: Kiểm soát tiêm qua sờ nắn dây thần 

kinh (hình trên, 10) và điểm mốc (hình giữa: cơ 
tam đầu hướng lưng-đuôi [8], cơ duỗi cổ tay về 
phía trước [16], cơ nhị đầu [12] và cơ cánh tay 
[13], chấm xanh), lưu ý tránh tĩnh mạch đầu gần 
vị trí tiêm  (hình dưới, mũi tên đen); đặt kim 
chính xác đầu kích thích thần kinh sẽ gây duỗi 
khuỷu/cổ tay. 

 

 

 
Gây tê – vùng màu đỏ trong hình. 
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Nn. Đường giữa, xương trụ 
Vị trí: chân trước, mặt giữa của khuỷu.    

Lượng thuốc: khoảng 0ꞏ1 ml/kg. 
Kỹ thuật: Kiểm soát tiêm thuốc qua sờ nắn dây 

thần kinh (hình trên [7,11], hình dưới) và điểm 
mốc (hình trên: cơ tam đầu [7,8] về  mặt  lưng, cơ 
tam đầu [6] phia bụng trước, chấm xanh). Vị trí 
tiêm là mũi tên đen trong hình dưới. Lưu ý tránh 
cấu trúc động mạch và tĩnh mạch gần vị trí tiêm. 
Đặt kim chính xác đầu kích thích thần kinh dẫn 
đến  gấp và xoay cổ tay, duỗi ngón. 

 

 

 
Nơi gây tê: vùng màu xanh trong hình. 
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Nn. Xương đùi, tĩnh mạch nổi 
Vị trí: chân sau, mặt giữa đùi, gần. 
Lượng thuốc: khoảng 0ꞏ1 ml/kg. 
Kỹ thuật: thú nằm nghiêng với một chân sau 

trên bàn, chân còn lại giang và kéo ra. Kiểm soát 
vị trí tiêm bằng sờ nắn vùng tam giác đi qua 
điểm mốc (cơ may (12), cơ lược (15) và cơ đai 
xương chậu (5)). Lưu ý tránh cấu trúc động 
mạch và tĩnh mạch gần vị trí tiêm. Đặt kim chính 
xác đầu kích thích thần kinh sẽ gây duỗi khớp 
gối. 

 

 
Gây tê: vùng màu đỏ trong hình. 

Phong bế thần kinh ngón (RUMM) 
Vị trí: ở chân trước: các nhánh của xương quay, 

các nhánh mặt lưng và nhánh gan bàn tay của 
xương trụ, dây thần kinh cơ-da, đặc biệt hữu ích 
trong phẫu thuật cắt ngón. 

Lượng thuốc: 0.1–0.2 ml mỗi vị trí tiêm. 
Kỹ thuật: Kiểm soát vị trí tiêm bằng sờ nắn dây 

thần kinh (đường màu vàng) hoặc siêu âm.  
Vị trí tiêm (chấm đỏ, xanh và tím) là mặt bên 

và gần với đệm cổ tay, hoặc mặt lưng-giữa của 
cổ tay gần. 

Gây tê: gan bàn chân, ngón và móng  
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Gây tê vùng bằng đường tiêm tĩnh mạch
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Vị trí: ở chân, cách xa khớp khuỷu hoặc khớp gối. 

Kỹ thuật: cạo lông chân được phong bế và vị trí đặt 
catheter được sát trùng (hình 1). 

 
Catheter được luồn vào tĩnh mạch chân (hình 2). 

 

 
Vùng chân xa được làm giảm máu tuần hoàn 

bằng cách băng ép từ xa đến gần (hình 3) và dùng 
garô xoắn để ngăn dòng máu mới đi vào chân. 

 

Garô xoắn được đặt gần khớp khuỷu hoặc 
khớp đầu gối (hình 4) rồi sau đó được tháo ra. 
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Máu tuần hoàn ở phần chân này được thay 
bằng lidocaine (hình 5). 

 
Dùng máy kích thích thần kinh qua da để kích 

thích các sợi thần kinh vùng xa của chân sẽ không 
gây nên co giật cơ (hình 6). 

 
Thuốc tê: 5–15 ml ở chó có hoặc không có NaCl để tăng lượng thuốc được tiêm vào 

catheter đã đặt trước đó. Quan sát liều tối đa. Lidocaine sẽ được truyền ngược dòng vào 
mô và phong bế toàn bộ vùng chân cho đến garô xoắn. Chân không có máu tuần hoàn giúp 
dễ quan sát hơn khi phẫu thuật, đặc biệt là trong khi phẫu thuật gan bàn chân. Gây tê: 
Vùng chân kéo dài đến garô xoắn. 

Lưu ý: Không để garô xoắn lâu hơn 90 phút hoặc ít hơn 30 phút. Mở garô xoắn từ từ vì  
lidocaine tràn vào tuần hoàn toàn thân có thể gây tác dụng phụ. 

Tác dụng phụ: hiếm gặp. Phần lớn tác dụng phụ là do phong bế không đúng vị trí hoặc 
dùng sai thiết bị. Tăng và hạ huyết áp có thể do quấn/nới lỏng garô xoắn. Tuy nhiên có thể 
xảy ra ngộ độc toàn thân sau khi nới lỏng garô xoắn. 
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Đặt catheter vết thương 
Vị trí: bất cứ nơi nào, catheter có thể cấy vào bên 

trong hoặc dọc theo vị trí mổ. Kỹ thuật này đặc biệt 
hữu ích cho cắt chi, cắt bỏ kênh tai, cắt bỏ khối u 
tuyến vú hoặc khối u lớn. Gây tê cục bộ có hoặc 
không có thuốc hỗ trợ. Catheter đươc thiết kế đặc biệt 
để phân bố thuốc tê qua các mô bao quanh chiều dài 
của catheter. 

Cách thức: Trong khi phẫu thuật hoặc trong điều 
kiện phẫu thuật vô trùng catheter có thể được đưa vào 
trong vết thương hoặc dọc theo đường mổ hoặc quanh 
các sợi thần kinh và mô bị ảnh hưởng. 

        Thuốc: Gây tê cục bộ bằng cách tiêm nhanh 
Lidocaine hoặc mepivacaine ở liều 1–2 mg/ kg. 
Ropivacaine và bupivacaine có thể được tiêm cách 
quãng ở liều 1–2 mg/kg. Để catheter tại chỗ trong 
vòng 1-3 ngày và hết sức lưu ý về việc vô trùng. Hiếm 
có tác dụng phụ. 

Gây tê: vết thương chuyên biệt 

 

Phong bế trong khớp 
Vị trí: Tác động vào bao của tất cả các khớp chân. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc 

giảm đau trong phẫu thuật ở những bệnh nhân trải qua phẫu thuật khớp hoặc nội soi khớp. Tuy 
nhiên, ứng dụng này cũng rất hữu ích ở bệnh nhân đau mãn tính và chẩn đoán chứng đi khập 
khiễng ở ngựa. Giảm đau trong phẫu thuật có thể kéo dài 24 giờ. 

Kỹ thuật: Quan tâm chi tiết về một kỹ thuật vô trùng (cạo lông, chuẩn bị phẫu thuật, 
trải drap và găng tay vô trùng được sử dụng). Tiêm cẩn thận vào trong xoang khớp mà 
không làm tổn thương bề mặt khớp. Chi tiết của kỹ thuật này phụ thuộc nhiều vào khớp  

Thuốc: Lidocaine 1 mg/kg, bupivacaine 0ꞏ5 mg/kg, morphine 0ꞏ1 mg/kg. Những loại 
thuốc khác chưa được tìm hiểu rõ. Khi nhiều khớp được tiêm tổng liều không nên vượt quá 
liều tối đa của thuốc đó và loài. 

Gây tê: Khớp riêng lẻ và mô quanh khớp, có thể do rò rỉ hoặc lan tỏa. 
Phong bế trục não tủy 
Lưu ý: Chống chỉ định hoàn toàn với kỹ thuật gây tê trục não tủy là nhiễm trùng (kể cả 

da) ở vị trí đâm kim, nhiễm khuẩn, tổn thương đông máu đặc biệt là giảm tiểu cầu và thay 
đổi về điểm đánh dấu cơ thể học (ví dụ như gãy xương chậu) khi không thể thực hiện kỹ 
thuật chẩn đoán hình ảnh (X- quang, siêu âm). Quan tâm chi tiết việc chuẩn bị vô trùng vị 
trí đâm kim và tất cả vật liệu sử dụng. Chống chỉ định tương đối: Thú béo phì và mang thai, 
kích thước của màng cứng và tủy sống có thể thay đổi và việc đâm kim sẽ khó khăn hơn. 

 
 
 
 
 

Phong bế trục não tủy phải do những người được đào tạo thích hợp thực hiện 
và thuốc sử dụng phải vô trùng và không có chất bảo quản. Tiêm morphine trên 
màng cứng đã được sử dụng với ít biến chứng nhưng không có chất bảo quản thì 
cần thiết hơn cho việc tiêm lặp lại. 
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Trên màng cứng 
Vị trí: Tại mối nối thắt lưng thiêng, 

giữa dây chằng vòng và màng cứng hoặc ở 
mèo cũng gọi là mối nối cùng-cụt. Mối nối 
thắt lưng thiêng có thể được sờ nắn với 2 
mấu lồi xương ngồi 2 bên và mỏm lưng trên 
đường giữa như hình x- quang. 

Thuốc: 0ꞏ2 ml/kg cho đến tổng 6 ml 
bằng cách dùng kim có kích thước và độ dài 
thích hợp. Lượng thuốc sử dụng là hết sức 
quan trọng đối với việc lan tỏa về phía trước 
của thuốc. Lượng thuốc theo chỉ định ở đây 
sẽ lan đến đốt sống lưng L1-L2. Tiêm chậm 
rất quan trọng để có được sự phân bố đồng 
nhất của thuốc trong khoang trên màng cứng 
và không gây ra sự giảm đau rải rác. Thuốc 
gây tê cục bộ; có thể cộng thêm  0ꞏ1 mg/kg 
morphine hoặc buprenorphine 0ꞏ012 mg/kg 
hoặc medetomidine 0ꞏ001 mg/kg hoặc 
ketamine (0ꞏ4–2 mg/kg), NaCl hoặc nước 
cất pha tiêm có thể được bổ sung để tăng thể 
tích thuốc được tiêm, có hoặc không có 
adrenalin (1:200,000). 

 

 
Cách thức: Khó xác định khoang trên màng cứng vẫn còn là yếu tố khiến sự phong bế 

thất bại. Có thể sử dụng nhiều kỹ thuật để xác định việc đặt kim chính xác vào khoang 
trên màng cứng: 



  57

Kỹ thuật “giọt treo” là một cơ chế kiểm 
soát tích cực, theo đó 1 giọt NaCl được đặt 
vào giữa kim và khoang trên màng cứng. 

Kỹ thuật ‘mất sức cản’ sử dụng sức cản 
khác nhau (dùng NaCl hoặc không khí) mà 
những lớp mô riêng biệt cản lại sự đẩy kim 
về trước khi đầu kim đẩy qua. Kỹ thuật này 
có thể thực hiện bằng tay,, nó thậm chí còn 
hiệu quả hơn nếu áp lực được đo và được 
hiển thị. Đỉnh điểm áp lực đầu tiên gặp phải 
là khi kim đi qua da, mô dưới da gây giảm 
áp lực, tiếp theo là trạng thái ổn định khi kim 
được đẩy qua lớp cơ rồi sau đó là đỉnh điểm 
thứ hai về áp lực khi kim đụng phải dây 
chằng liên qai sau. Sau đó sự mất lực cản 
cho biết đầu kim đã vào trong khoang trên 
màng cứng. Nếu kim được đẩy vào sâu hơn, 
áp lực gia tăng chống lại việc đi qua màng 
cứng vào trong khoang dưới màng cứng/nội 
tủy mạc/xương sống. 

Đối với người dùng có kinh nghiệm thì 
siêu âm có thể giúp tăng độ an toàn của 
phong bế. 

 

Gây tê 

 
Tác dụng phụ: Hạ huyết áp, hạ thân nhiệt,bí tiểu (đặc biệt là ở thú đực), nhiễm trùng, 

lông mọc lại chậm. 

30. Thủ thuật nhãn khoa 
Các thủ thuật về mắt, mi mắt và mô xung quanh thường liên quan đến đau mức độ vừa 

đến nặng. Kỹ thuật gây tê vùng trong nhãn khoa rất quan trọng để đạt được sự giảm đau tốt 
trong giai đoạn trong và ngay sau phẫu thuật và làm mất trương lực cơ. 

Khi cần mắt không cử động thì người ta ưa thích phong bế thần kinh cơ hơn với điều 
kiện là có sẵn những phương tiện thích hợp để thông khí. Việc phong bế thần kinh cơ có thể 
được thực hiện bằng cách gây tê thần kinh gò má, tuyến lệ và thị giác như trong hình 6. 
Chèn kim theo mặt bụng đến mấu gò má, mỏ đến bờ trước của nhánh hàm trên và đẩy kim 
theo hướng sau-giữa-lưng cho đến khi đầu kim chạm đến hốc mắt. Tiêm lidocaine 2% (0ꞏ25–
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0ꞏ5 ml) có hoặc không có 1:200,000 adrenaline (epinephrine). Điều này sẽ gây tê và bất động 
mắt. Thủ thuật này chỉ nên được thực hiện bởi những người đã được đào tạo. 

Kết mạc và giác mạc cũng có thể được gây tê bằng cách nhỏ thuốc tê tại chỗ 
(proxymetacaine, tetracaine, proparacaine). Số lần nhỏ nên hạn chế vì việc sử dụng lặp lại, 
đặc biệt là với tetracaine có thể gây viêm kết mạc biểu mô hay mô đệm. Gây tê cục bộ thường 
kéo dài khoảng 15 phút. Trong khi việc nhỏ thêm thuốc tê sẽ làm mức độ giảm đau sâu hơn 
thì nó cũng làm gia tăng nguy cơ viêm giác mạc. Vì thế cần sử dụng nước mắt nhân tạo. 

Khi thực hiện cắt bỏ nhãn cầu thì có thể áp dụng phong bế bằng bupivacaine để tạo 
được thời gian giảm đau riêng phần lên đến 6 giờ một khi nhãn cầu được khoét bỏ và xuất 
huyết được kiểm soát. Cần sử dụng NSAID và/hoặc opioid để giảm đau tối ưu. Gây tê sau 
nhãn cầu có thể được thực hiện để gây tê cục bộ ở mắt (Nn. Opticus, cơ đảo mắt, cơ ròng 
rọc, cơ hàm và cơ vận nhãn). Kỹ thuật tiêm không liên quan đến tỷ lệ biến chứng cao vì 
đâm kim vào nhãn cầu, thể mi hoặc các mạch máu của củng mạc hoặc thần kinh thị giác 
hiếm khi được quan sát. Tuy nhiên sức phản kháng cao với việc tiêm thuốc có thể là chỉ định 
cho việc tiêm nội thần kinh vào thần kinh thị giác và phải ngừng tiêm ngay lập tức rồi đặt lại 
kim: kim cong nên được dùng và 1–3 ml lidocaine hoặc lidocaine với 1:200,000 adrenaline 
(epinephrine) được tiêm chậm sau khi đã đảm bảo rằng (qua chọc dò) không có mạch máu 
nào bị đâm. 

 

 
FIG 6. Motor blockade by anaesthetizing the zygomatic, lacrimal and ophthalmic nerve. Picture 

reprinted with permission by Isabelle Iff. www.vas-int. com 
 
Lidocaine (tiêm tĩnh mạch nhanh 1 mg/kg rồi truyền tốc độ ổn định 0ꞏ025 mg/kg/phút) 

có thể giúp giảm đau trong phẫu thuật tương tự như morphine trên chó được phẫu thuật mắt. 
Tuy nhiên nên thận trọng khi phối hợp truyền lidocaine tốc độ ổn định với các thuốc gây tê 
cục bộ để tránh ngộ độc. Truyền Lidocaine tốc độ ổn định không được khuyến cáo trên mèo. 

Sử dụng NSAID toàn thân (bắt đầu 24 giờ trước phẫu thuật) trong thủ thuật nhãn khoa 
được chỉ định vì chúng làm giảm đau và giảm nguy cơ viêm sắc tố mắt và sự sản xuất thể dịch-
PGE  dẫn đến phản ứng ban đỏ hậu phòng. Cũng phải luôn chú ý để tránh tác dụng phụ do 
NSAID gây ra. 
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Cung cấp opioid trong và sau phẫu thuật và/hoặc  alpha2 adrenoceptor agonists có thể 
cải thiện tác động giảm đau của thuốc gây tê cục bộ và NSAID. Morphine gây co đồng tử ở 
chó và giãn đồng tử ở mèo. Opioid (ví dụ như methadone và buprenorphine) thường được ưa 
dùng hơn vì không gây ói mửa và tăng áp lực nội nhãn (IOP). 

Sử dụng ketamine (0ꞏ5–1 mg/kg) liên quan với tăng áp lực nội nhãn do tăng trương lực 
cơ ngoại nhãn. Trong khi có những khác biệt rõ ràng về loài và nhiều kết quả mâu thuẫn, nên 
sử dụng cẩn thận ở bệnh nhân mà sự tăng áp lực nội nhãn có thể dẫn đến việc trục các thành 
phần của mắt ra ngoài (ví dụ như chấn thương giác mạc) hoặc bất cứ thủ thuật nào khác mà 
có thể làm tăng áp lực nội nhãn (ví dụ như dây đeo cổ). Nếu sử dụng ketamine thì cũng nên 
dùng đồng thời các thuốc khác (như benzodiazepines hoặc alpha2 agonists) để giảm bớt tăng 
áp lực nội nhãn do ketamine. 

Túi chườm lạnh có thể được dùng để làm giảm sưng. Để giảm đau hậu phẫu có thể 
dùng NSAID (toàn thân và /hoặc tại chỗ) hoặc nếu cơn đau trầm trọng hoặc dai dẳng hơn 
thì có thể bổ sung tramadol (4 mg/kg cho uống mỗi 8 giờ). Nên sử dụng nước mắt nhân tạo 
trong vòng 1–3 ngày sau phẫu thuật vì sự mê toàn thân và opioid làm giảm sản xuất nước 
mắt. 

31. Thủ thuật nha khoa 
Các thủ thuật trong xoang miệng – kể cả vệ sinh răng nên được thực hiện trong điều 

kiện gây mê toàn thân và đường thở được bảo đảm (đặt nội khí quản). Áp dụng tất cả những 
lưu ý, độ an toàn, nguyên tắc và tiêu chuẩn kiểm tra. Trong khi việc vệ sinh răng đơn giản 
chỉ liên quan đến mức độ đau nhẹ thì việc cắt bỏ nướu, nhổ răng và can thiệp mô mềm và cấu 
trúc xương trong xoang miệng đều liên quan đến đau mức độ vừa đến nặng. Tham khảo bảng 3 
về hướng dẫn liều dùng. 

Đối với thủ thuật giảm đau trong xoang miệng thì kỹ thuật gây tê vùng rất quan trọng 
và là sự phong bế nha khoa phổ biến nhất được mô tả. Điểm mốc để chèn kim có thể được 
sờ nắn qua niêm mạc hoặc qua da. Nếu qua da thì bắt buộc phải thực hiện kỹ thuật tiêm vô 
trùng. Sau khi chọc dò đặt kim, với syringe được gắn vào, được thực hiện để chắc chắn 
không chèn kim vào mạch máu. Nếu máu được rút vào syringe thì không tiêm thuốc, nhẹ 
nhàng rút kim và thử lại. Nếu thú phản ứng việc đâm kim, đừng tiếp tục vì điều này có thể 
liên quan đến tiêm quanh dây thần kinh với khả năng tổn thương thần kinh. 

Phong bế dưới ổ mắt 
Phong bế: dưới ổ mắt và lỗ chân răng. Gây 

tê: môi trên và da của môi trên từ điểm cuối của 
mỏ đến hố dưới ổ mắt, phần lưng của xoang mũi 
cùng bên. Khi ấn ngón tay qua hố trong vòng 1 
phút thì thuốc tê cục bộ sẽ lan tỏa về phía sau 
đến hố chân bướm-khẩu cái và phong bế toàn bộ 
góc phần tư. 

Kỹ thuật: Kim được chèn qua niêm mạc 
(trong miệng), ngay đỉnh tiền hàm gò má thứ 3 
qua tiền đình chỉ một vài mm vào trong hố dưới 
ổ mắt theo hướng lưng-sau và giữa. Lưu ý không 
đẩy kim quá xa vì có thể gây tổn thương đến mắt, 
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mạch máu và cấu trúc thần kinh. 
Lượng thuốc: 0ꞏ2–1ꞏ5 ml mỗi bên. 

 

 
Phong bế dưới lỗ chân răng. 
Gây tê: hàm dưới và răng cùng bên với 

niêm mạc miệng và môi, da của môi dưới. 
Kỹ thuật – qua niêm mạc, trong miệng: Thú 

nằm và miệng mở ra, ở chó vóc lớn hố hàm dưới 
có thể được sờ nắn qua hàm dưới, kéo về phía 
sau đến răng hàm dưới cuối cùng và thuốc tê có 
thể được đưa vào trong niêm mạc. 

Kỹ thuật – qua da, ngoài miệng: trên mặt 
giữa của phần hàm dưới, mấu góc có thể được sờ 
nắn và kim được chèn về phía trước và song song 
với hàm dưới được đẩy tới 0ꞏ5–2 cm. 

Kim nên được đặt vào giữa qua rãnh ở mặt 
bụng của nhánh trên chó và hướng đến điểm giữa 
của cung gò má ở cả chó và mèo. 

Cẩn thận tránh làm hại thần kinh lưỡi và 
dưới lưỡi có thể gây mất chức năng vận động của 
lưỡi và sau đó sẽ bị câm. 
Lượng thuốc: kỹ thuật trong miệng: 0ꞏ2–1ꞏ5 ml 
mỗi bên; kỹ thuật ngoài miệng: 0ꞏ2–1ꞏ5 ml. 
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Phong bế cằm: 
Phong bế: lỗ chân răng, hàm dưới.  
Gây tê: cùng bên. 
Kỹ thuật: kim được chèn qua niêm mạc 

(trong miệng) vuông góc với hướng kênh và thần 
kinh; ở mèo và chó vóc nhỏ dù hố cằm lớn hơn 
cũng không thể sờ nắn được và điểm mốc có thể 
là môi mép và răng tiền hàm số 1 và 2 giữa nơi 
mà kim được chèn sâu đến 2/3 chiều cao của 
hàm dưới. Ở chó vóc lớn thì có thể sờ nắn được 
hố cằm. Không nên chèn kim vào trong hố cằm ở 
thú nhỏ để tránh tổn thương thần kinh. 

Lượng thuốc: 0ꞏ2–1 ml mỗi bên. 

 

Phong bế hàm trên. 
Gây tê: hàm trên và răng hàm trên cùng bên, 

vòm xoang mũi, da phần bên của mũi và môi trên. 
 

 
Kỹ thuật trong miệng: đằng sau răng hàm 

cuối cùng: Kỹ thuật qua niêm mạc, trong miệng 
này dễ thực hiện nhất khi thú nằm ngửa miệng mở 
rộng, có thể sờ thấy niêm mạc bị lệch đi ngay sau 
răng hàm cuối cùng. 

Chèn kim vào trong niêm mạc ở điểm bị 
lệch theo hướng mặt lưng. Kỹ thuật này an toàn 
nhưng không thể gây tê răng hàm trên cuối cùng. 

Kỹ thuật ngoài miệng: tại hố chân bướm-
khẩu cái. Kỹ thuật qua niêm mạc, ngoài miệng này 
đòi hỏi sự thành thạo để tránh tổn thương mắt, 
mạch máu và thần kinh và được thực hiện tốt 
nhất khi thú nằm nghiêng. Kim được chèn vuông 
góc với da chạy dọc theo bờ mấu gò má và được 
đẩy vào giữa hướng đến hố chân bướm-khẩu cái. 
Kỹ thuật này có thể được thực hiện với ít rủi ro 
hơn kỹ thuật trong miệng. 
Lượng thuốc: kỹ thuật trong miệng: 0ꞏ2–0ꞏ5 ml 
mỗi bên; kỹ thuật ngoài miệnh: 0ꞏ2–2 ml/ bên. 

 



  62

Hơn nữa, việc gây tê cục bộ bằng kim nhỏ (kim 26G và cao hơn) thuốc tê cục bộ có thể 
được tiêm vào dây chằng bên quanh răng nhưng tính khả thi trên chó và mèo thì hơi thấp hơn 
người. Sử dụng túi chườm lạnh để giảm sưng do sang thương trong phẫu thuật và trong khi 
bệnh nhân được gây mê nên được lưu tâm. 

32. Cấp cứu và hồi sức tích cực 
Cùng với việc giảm đau để kiểm soát cơn đau, nhiều thú bệnh hoặc thú bị chấn thương 

cũng cần được giảm đau để giúp cầm cột, chẩn đoán và cấp cứu. Vì mỗi thú có mức độ tổn 
thương hoặc bệnh khác nhau, mức độ đau khác nhau nên việc lựa chọn thuốc theo cá thể và 
chọn liều cho đến khi có hiệu quả là cần thiết hơn là đưa ra một phương thức chuẩn cho tất cả 
bệnh nhân. Thú đau đớn cũng có thể hung dữ và việc cầm cột hóa học là cần thiết để bảo vệ 
nhân viên và thú bệnh khỏi những tổn thương nặng hơn và giúp khám lâm sàng. Những thú 
này có vẻ ổn định ngay cả khi tổn thương hoặc bệnh nặng (đặc biệt là mèo) do đáp ứng  
‘tranh đấu hay bỏ chạy’. Khi có hoặc nghi ngờ mất máu và dịch thì cần truyền dịch trước 
khi chỉnh liều opioid cẩn thận để tránh khả năng xảy ra tác dụng phụ với liều tiêu chuẩn. 

Việc sử dụng NSAID ở thú cấp cứu nên được ngưng cho đến khi tình trạng tiết niệu, tim 
mạch của thú bệnh được xác định là trong giới hạn bình thường và không có khả năng xấu 
hơn. Không nên dùng NSAID cho thú bệnh có bằng chứng/khả năng xuất huyết. 

Do sự đa dạng về chẩn đoán, thú được đưa vào diện hồi sức tích cực trải qua nhiều 
mức độ đau, góp phần vào tình trạng dị hóa của những bệnh nhân này. Cùng với vấn đề tiên 
phát, có những tác động gây đau nữa của việc đặt kim luồn TM, thông đường tiểu, đặt catheter 
vùng ngực và bụng cũng như dẫn lưu. Nhiều thú bệnh trải qua thăm khám và thủ thuật 
thường xuyên cũng góp phần vào tình trạng đau chung. Khi xem xét chọn thuốc giảm đau 
nên giảm thiểu các tác dụng phụ do chức năng cơ quan của những thú bệnh này thường bị 
tổn thương. Thuốc giảm đau Opioid và ketamine vẫn có thể được sử dụng ở bệnh nhân suy 
gan và suy thận. Liều thấp ban đầu của thuốc giảm đau cần được điều chỉnh cho đến khi có 
hiệu quả để đạt nồng độ điều trị và tránh tác dụng phụ; tuy nhiên việc điều chỉnh liều sẽ tùy 
thuộc vào từng cá thể vì sự chuyển hóa và bài tiết sẽ bị giảm (xem bên dưới). Thuốc giảm đau 
phải được ngưng từ từ để tránh tình trạng tăng cảm giác đau trở lại đột ngột khiến tình trạng 
đau vẫn còn. Khi đau tái xuất hiện, sử dụng lại liều trước đó trong nhiều giờ và rút chậm. Mục 
tiêu là giảm đau và nghỉ ngơi. Truyền tốc độ liên tục rất có lợi để đạt được điều này. Những 
thuốc sau đây, liều dùng và việc phối hợp xấp xỉ được đề nghị cho cơn đau mức độ trung 
bình đến nặng. Khởi điểm thì dùng opioid liều thấp. Nếu cần giảm đau thêm thì dùng 
lidocaine (không dùng cho mèo) hoặc ketamine. Ở nơi mà còn hạn chế về thuốc thì có thể 
chọn 1 phác đồ dựa trên những thuốc có sẵn sau: 

Đối vời cơn đau trầm trọng thì một mình opioid sẽ không đủ và cần dùng liều cao hơn 
được đề nghị trong bảng 4. Nếu bắt đầu có tác dụng phụ nhưng đau chưa được kiểm soát thì 
dùng thêm ketamine. Nếu ketamine vẫn không thể kiểm soát đau thì cần thêm lidocaine. 

•Liều khởi đầu: Trước tiên điều chỉnh liều opioid từ từ cho đến khi có hiệu lực, nếu cần 
thì bổ sung ketamine, nếu vẫn cần thêm thì dủng lidocaine 2 mg/kg 

•CRI (truyền tốc độ liên tục): Phác đồ truyền liều liên tục dựa trên liều khởi đầu và thời 
gian tác động mong muốn. Kinh nghiệm lâm sàng cho thấy rằng liều khởi đầu fentanyl và 
ketamine có thể được sử dụng truyền hàng giờ dù thời gian tác động mong muốn của 1 liều 
đơn là ~30 mins. Đối với hydromorphone, methadone và morphine, liều khởi đầu hiệu quả 
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có thể được dùng CRI trong thời gian 4 giờ với đánh giá và bổ sung thường xuyên vì thời 
gian tác động có thể kéo dài, đặc biệt là khi có rối loạn chức năng thận hoặc gan. Nếu bệnh 
nhân có vẻ quá liều ở bất kỳ thời điểm nào thì CRI có thể được dừng trong 30 phút hoặc ít 
hơn nếu triệu chứng giảm rồi lại tiếp tục cung cấp thuốc với tốc độ liều giảm một nửa so với 
trước. Hoặc có thể điều chỉnh cẩn thận liều naloxone để khắc phục tác dụng phụ (trừ khi liều 
cấp cứu < 0.002mg/kg có thể là đủ; liều cao hơn có thể dẫn đến tăng cảm giác đau, tăng sự 
kích động, loạn nhịp tim và hung dữ. Tham khảo hướng dẫn ở bảng 1). Nếu không có chống 
chỉ định/ chức năng cơ quan bị tổn thương do sử dụng NSAID thì có thể thêm thuốc khi đau 
không thể được kiểm soát. 
Bảng 4 
Thuốc Liều khởi đầu : điều 

chỉnh đến khi có hiệu 
quả 

Tốc độ truyền ổn 
định/thời gian dựa trên 

liều khởi đầu 
Fentanyl 2-5+ μg/kg 3-5+ μg/kg/h 
Hydromorphone 0.04-0.05+ mg/kg 0.01-0.015+ mg/kg/h 
Methadone 0.2-1.0 mg/kg 0.05-0.2 mg/kg/h 
Morphine 0-3 mg/kg 0.1 mg/kg/h 
Ketamine 0.2-2+ mg/kg 0.2-2+ mg/kg 
Lidocaine Chỉ trên chó 2 mg/kg 1-2 mg/kg/h 

 
Khi không có opioid, lidocaine và ketamine như trên, gây tê trên màng cứng, gây tê cục 

bộ trong màng phổi hoặc trong xoang bụng nơi được chỉ định, đặt catheter lan tỏa thuốc và 
phong bế nhiều vùng để giảm đau sau phẫu thuật có thể được sử dụng. 

Châm cứu được sử dụng như một sự bổ sung hợp lý cho bệnh nhân nguy kịch. Châm 
cứu có ít rủi ro hoặc tác dụng phụ mặc dù rất nhiều bệnh nhân suy nhược cần ít kim hơn. 

Những phương pháp khác áp dụng cho bệnh nhân nguy kịch là sử dụng chườm ấm 
thích hợp cho co thắt cơ hoặc đau, chườm lạnh cho những vùng chấn thương cấp tính hoặc 
viêm, ấn nhẹ cho những vùng bụng bị đau. Ngoài ra, lót nệm và sắp đặt tư thế thích hợp, vận 
chuyển và chăm sóc bệnh nhân là yếu tố cần thiết cho sự thoải mái ở những bệnh nhân này. 

33. Đau nội khoa 
Đau y khoa được nói tới ở đây là những tình trạng tiên phát không liên quan đến 

phẫu thuật hay chấn thương (ví dụ bên dưới); tuy nhiên chúng có thể xảy ra kế phát. Điều 
trị những vấn đề đi kèm làm giảm sự khó chịu; tuy nhiên cần có thuốc giảm đau trong suốt 
quá trình lành bệnh. 

Đau các tạng vùng bụng, vùng chậu và vùng ngực xảy ra liên quan đến sự căng 
và/hoặc viêm của các cơ quan rỗng, thiếu máu cục bộ, huyết khối ở phổi, sự căng to cấp tính 
của các cơ quan rắn dẫn đến sự căng ra của bao và viêm của mọi cơ quan (ví dụ như viêm tụy, 
tổn thương thận cấp, viêm phổi/viêm màng phổi). Về bản chất đau tạng có xu hướng lan tỏa; 
tuy nhiên đau có thể khu trú ở một khu vực trong xoang khi ấn từ bên ngoài. Đau các tạng 
vùng ngực có thể được gợi ra khi sờ nắn vùng bụng hoặc đau ở vị trí dưới da. 

Bệnh da gây viêm dẫn đến đau mức độ nhẹ đến nặng (ví dụ như viêm mạc hoại tử). 
Liệu pháp chuyên biệt để điều trị vấn đề cơ bản sẽ làm dịu sự khó chịu nhưng cần có thuốc 
giảm đau để xử trí đau một cách hiệu quả. 
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Phương pháp giảm đau gợi ý: 
Opioid là thuốc chọn lựa đầu tiên ở nhiều bệnh nhân cấp cứu và nguy kịch. 
Đau nặng ở bệnh nhân nguy kịch  

1. mu agonist opioid (bảng  4) khởi đầu ở liều trung bình - cao và điều chỉnh liều đến 
khi có hiệu lực. 

2. NSAID, khi ổn định về mặt huyết động học và không có chống chỉ định, phối hợp 
với bất kỳ thuốc nhóm opioid nào bên trên 

3. Kỹ thuật gây tê vùng 
4. CRI ketamine và/hoặc lidocaine (chỉ dùng trên chó) 
5. Phong bế trong màng phổi và trong phúc mạc cho các trường hợp đau tạng 

(www.wsava.org) 
 

         Đau vừa phải 

1. Liều thấp-trung bình mu agonist opioid, IV tiếp theo CRI: fentanyl, hydromorphone , 
methadone hoặc morphine. (xem liều dùng ở bảng 4). Nếu chỉ có pethidine (meperidine): 5–
10 mg/kg IM hoặc SC; Tiêm IM hoặc SC nhanh sẽ gây đau và stress và nên tránh khi có thể. 
HOẶC LÀ 

2. NSAID  khi ổn định về huyết động học và không có chống chỉ định, dùng một mình 
hoặc phối hợp với opioid  HOẶC LÀ 

3. Buprenorphine 0ꞏ02–0ꞏ04 mg/kg IV hoặc OTM mỗi 4-8 giờ trong 3–5 ngày ở mèo, 
0ꞏ01–0ꞏ02 mg/kg IV mỗi 4-8 giờ ở chó, 0ꞏ02–0ꞏ04 mg/kg OTM trên chó nhỏ (<10kg) trong 
3–5 ngày HOẶC LÀ 

4. Butorphanol 0ꞏ2–0ꞏ4 mg/kg IV mỗi 1–2 giờ trên mèo và chó hoặc CRI ở 0ꞏ2 
mg/kg/giờ sau liều khởi đầu 

 
Đau nhẹ đến trung bình (bệnh nhân ngoại trú hoặc nội trú) 

1. Lựa chọn NSAID nếu không có chống chỉ định VÀ/HOẶC 
2. Buprenorphine 0ꞏ02-0ꞏ04 mg/kg OTM mỗi 6-8 giờ trong 3–5 ngày trên mèo, 0ꞏ02-

0ꞏ04 mg/kg OTM mỗi 6–8 giờ trên chó nhỏ (<10kg) trong 3–5 ngày HOẶC 

3. Tramadol 5mg/kg cho uống 8-12 giờ cho chó, 2 mg/kg cho uống trên mèo mỗi 12 
giờ có thể có lợi, mặc dù có ít dẫn chứng ủng hộ điều này. 

4. Lidocaine 2% viscousa 1:1 to aluminium hydroxide 64 mg/ml, (liều tối đa 0ꞏ4ml/kg 
mỗi 8 giờ) hiệu quả trong việc điều trị tổn thương miệng và thực quản. 

 

Liệu pháp bổ sung (được dùng với tất cả mức độ đau khi được chỉ định): 
• Thuốc chống nôn được chỉ định khi có buồn nôn và ói 
• Châm cứu rất hữu ích cho trường hợp dạ dày ruột và tiết niệu. Châm cứu cũng có lợi 

khi sử dụng như là kỹ thuật chống nôn. 
• Xoa bóp y khoa và chườm ấm được khuyến cáo. 
• Tăng cường môi trường để giảm stress và âu lo. Liệu pháp pheromon có thể hữu ích 

trên chó và mèo. 
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34. Thú mang thai và đang cho sữa 
Có rất ít thông tin về dược lý học của thuốc giảm đau ở chó và mèo trong suốt thời kỳ 

mang thai và tiết sữa; Một số thông tin có được từ nghiên cứu trên người và thú thí nghiệm. 
Sự mang thai 
Những thay đổi sinh lý liên quan đến mẹ-nhau-thai làm thay đổi dược động học, dược 

lực học và phân bố thuốc đến bào thai. Yếu tố từ mẹ mà có thể làm thay đổi sự hấp thu thuốc 
là dạ dày ruột giảm nhu động, phản xạ thực quản và ói mửa; lưu lượng máu dưới da tăng, mà 
có thể làm tăng sự hấp thu của thuốc được cấp qua da. Lượng nước cơ thể tăng, lượng mỡ cơ 
thể tăng, albumin huyết thanh giảm, hoạt động men gan thay đổi và chức năng thận tăng là 
những yếu tố có thể làm thay đổi đáp ứng của thú mang thai đối với thuốc giảm đau. 

Hàng rào nhau thai là 1 lipoprotein, do đó những thuốc có khả năng hòa tan cao trong 
lipid có thể thấm qua được. Những thuốc có cực, được ion hóa, gắn kết với protein hoặc hòa 
tan trong nước thì ít có khả năng đi qua nhau để vào bào thai. 

Opioid: Hiện nay opioid thường được dùng để giảm đau trên chó và mèo mang thai. 
Methadone, morphine và hydromorphone  được dùng trong lúc mang thai ở người. Fentanyl, 
pethidine (meperidine), butorphanol và nalbuphine thì dễ tan trong mỡ hơn và do đó có thể 
đạt đến nồng độ cao hơn trong bào thai. Opioid thường được dùng trước phẫu thuật trong mổ 
lấy thai và hầu hết chó con và mèo con được lấy ra thành công và khỏe mạnh. Nếu chó con và 
mèo con bị trầm cảm sau khi lấy ra, song song với việc sưởi ấm, kích thích và cung cấp oxy 
và áp dụng hút dịch ối là những việc cần thiết, một giọt naloxone đặt dưới lưỡi sẽ cải thiện 
các tác động này; tuy nhiên có thể cần lập lại liều. Trong những nghiên cứu trên thú 
buprenorphine gây mất sữa và đây là một vấn đề sau mổ lấy thai. 

NSAID: Do có thể có tác động sinh quái thai và ảnh hưởng đến sự phát triển nên người 
ta khuyên không dùng NSAID cho thú mang thai. 

Ketamine: Ketamine nhanh chóng đi qua nhau thai; tuy nhiên không có tác động nào đến 
thai được quan sát trong suốt giai đoạn tạo cơ quan và lúc gần sinh ở chuột, thỏ và chó. 
Ketamine làm tăng trương lực cơ tử cung và nên tránh dùng trong suốt thai kỳ.  

Alpha2 adrenoceptor agonists: Làm giảm lưu lượng máu tử cung. Không nên dùng 
Xylazine trong thai kỳ. Không có bằng chứng đề cập đến việc dùng medetomidine và 
dexmedetomidine trên chó và mèo trong thai kỳ. 

Thuốc gây tê cục bộ: Thường được khuyến cáo vì chúng được coi là an toàn và không 
gây quái thai. Thuốc giảm đau có nguồn gốc thảo dược: Nên tránh sử dụng vì còn thiếu 
thông tin. 

Mổ lấy thai 
Những thay đổi sinh lý liên quan đến sự mang thai được vạch ra bên trên ảnh hưởng 

đến việc chọn lựa thuốc mê và thuốc giảm đau cho mổ lấy thai trên chó và mèo. Tất cả thuốc 
gây mê và giảm đau đều đi qua hàng rào nhau thai. 

Có nhiều thông tin có cơ sở về mổ lấy thai và khả năng sống của chó mèo sơ sinh. Tiền 
mê thường được khuyến cáo để làm giảm stress và lo âu cho thú mẹ và giảm liều các thuốc 
khởi mê và duy trì mê; ngoài ra sử dụng opioid giúp giảm đau dự phòng. Nhu động dạ dày 
ruột giảm và tử cung nở lớn làm tăng nguy cơ ói mửa và nuốt trở vào. Việc nuốt các chất 
chứa trong dạ dày được nghĩ là góp phần vào tỷ lệ chết ở thú mẹ. Vì lý do này nếu dùng 
opioid trước phẫu thuật thì nên chọn loại thuốc ít có khả năng gây nôn (ví dụ như 
buprenorphine, butorphanol, methadone và pethidine); đặt ống thông nội khí quản để bảo vệ 
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đường thở và cũng giúp cung cấp oxygen. Kiểm soát nhanh đường thở là việc cần thiết do đó 
không khuyến cáo dẫn mê bằng thuốc mê bay hơi với mặt nạ. Việc cung cấp opioid trước khi 
sinh không cho thấy có tác dụng phụ đến sức khỏe đàn con. Nếu opioid đã được cung cấp 
cho chó mẹ và chó con có dấu hiệu tim đập chậm thì có thể cung cấp naloxone theo tĩnh 
mạch rốn hoặc dưới lưỡi. 

Do nhu cầu oxygen cao và khả năng của phổi giảm, thú mang thai gặp nguy cơ giảm 
oxy trong máu và giảm độ bão hòa oxy có thể xảy ra nhanh chóng tại thời điểm khởi mê. 
Dùng mặt nạ cung cấp oxy sớm (3–5 phút) được khuyến cáo. Nhiều thú trải qua mổ lấy thai 
bị mất nước và thậm chí là trong tình huống lựa chọn, có thể mất dịch nhiều do đó truyền 
dịch vào tĩnh mạch được khuyến cáo và  nên được bắt đầu trước khi khởi mê. 

Loại thuốc được biết là làm tăng tỷ lệ chết ở thú mẹ và/hoặc thú sơ sinh là  thuốc chủ 
vận alpha2- adrenergic xylazine và thuốc mê bay hơi methoxyflurane. Không có dữ liệu về 
tác động của các thuốc chủ vận alpha2-adrenoceptor mới hơn như medetomidine và 
dexmedetomidine đến rủi ro do thuốc mê khi mổ lấy thai. Tuy nhiên do khả năng gây nôn và 
ức chế tim mạch nên tốt nhất là tránh dùng các thuốc này. 

Có một số tranh cãi liên quan đến việc dùng NSAID trong mổ lấy thai do khả năng hấp 
thụ và ảnh hưởng tiêu cực đến lứa con đang bú. Tuy nhiên chỉ một phần nhỏ liều NSAID ở 
chó mẹ được bài thải qua sữa và một liều duy nhất sau phẫu thuật được xem là phù hợp. Chỉ 
nên dùng NSAID nếu đã khắc phục tình trạng giảm lượng máu và hạ huyết áp. 

Khả năng sống của thú sơ sinh: Trong một nghiên cứu tần số hô hấp (RR) và phản xạ 
thần kinh của chó con được so sánh sau khi chó mẹ đã được tiêm ketamine/midazolam, 
thiopentone, propofol hoặcthuốc gây tê cục bộ trên màng cứng. RR thì cao hơn và phản xạ 
thần kinh cũng là tốt nhất sau khi sử dụng thuốc gây tê trên màng cứng, tiếp theo là 
propofol, thiopentone và ketamine/midazolam. Xem bên dưới về lưu ý khi sử dụng giảm đau 
trên màng cứng là kỹ thuật duy nhất. Moon cũng báo cáo rằng mặc dù ketamine không làm 
tăng tỷ lệ chết chó con nhưng nó làm giảm sức khỏe của chó con mới sinh, vì thế cần phải hồi 
sức tích cực nếu dùng ketamine. Không có sự khác biệt về khả năng sống giữa chó con mà mẹ 
được tiêm propofol hoặc alfaxalone. Tuy nhiên bằng cách dùng chỉ số Apgar (chỉ số theo dõi 
khả năng sống của chó con) thì thấy rằng khả năng sống của chó con cao hơn ở những chó 
mẹ được tiêm alfaxalone. Ít có thông tin về khả năng sống của mèo con sau mổ lấy thai. 

Tình huống lựa chọn: 
Tiền phẫu: IM hoặc IV opioid ± acepromazine (liều thấp [0ꞏ01-0ꞏ03 mg/kg IM or IV] 

thường là đủ). Bình thường opioid tạo ra sự an thần đủ cho lấy tĩnh mạch tuy nhiên có thể sử 
dụng acepromazine nếu chó mẹ khó cầm cột và cần an thần nhiều hơn khả năng một opioid 
có thể cung cấp. 

Khởi mê và duy trì mê: IV alfaxalone cho đến khi có hiệu quả (3-5 mg/kg) hoặc IV 
propofol cho đến khi có hiệu quả (3-10 mg/kg). Khi không có propofol hoặc alfaxalone , 
ketamine hoặc thiopentone có thể được sử dụng nhưng cần biết rằng chúng có thể làm giảm 
sức khỏe của lứa con và cần hồi sức tích cực. Sau khi đặt thông nội khí quản có thể duy trì 
mê bằng isoflurane. 
 Chú ý:  nhu cầu của chó mẹ về thuốc mê bay hơi có thể giảm 25-40%. Sự mê có thể được duy 
trì với việc tiêm nhanh lập lại hoặc truyền với tốc độ liên tục propofol, nhưng vẫn cần đặt nội 
khí quản và cung cấp oxi. 

Kỹ thuật gây tê cục bộ: Phong bế trước và/ hoặc sau đường cắt (lidocaine hoặc 
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bupivacaine). 
Kỹ thuật gây tê trên màng cứng/ tủy sống:  Morphine có thể được cung cấp trước hoặc 

sau phẫu thuật để tạo ra thời gian giảm đau lên đến 18-20  giờ. 
Giảm đau sau phẫu thuật: NSAID, một liều. Opioid có thể được tiếp tục. 
Tình huống cấp cứu mà chó mẹ bị tổn thương. Tiền phẫu: Fentanyl IV (3-5 µg/kg). 
Khởi mê và duy trì mê: IV etomidate (1-2 mg/kg) ± diazepam hoặc midazolam (0ꞏ25 

mg/kg), IV ketamine (3-5 mg/ kg) cộng thêm diazepam hoặc midazolam (0ꞏ25 mg/kg); 
midazolam thì tác động ngắn hơn ở cả chó mẹ và lứa con vì thế được ưa chuộng hơn. Sau 
khi đặt nội khí quản sự mê có thể được duy trì với isoflurane và fentanyl có thể được lặp lại. 

Kỹ thuật gây tê cục bộ: xem bên trên. Kỹ thuật giảm đau trên màng cứng/ tủy sống: 
xem bên trên. 

Giảm đau hậu phẫu: NSAID sẽ chỉ được xem xét nếu chó cái hoặc mèo cái bình 
thường về lượng máu và huyết áp. Opioid có thể được tiếp tục. 

Qui trình nếu không có thuốc được kiểm soát: 
Tiền phẫu:  Acepromazine trừ khi chó cái hoặc mèo cái bị giảm lượng máu. Nếu chó cái 

bị tổn thương thì không cung cấp thuốc tiền mê. 
Khởi mê và duy trì mê: IV alfaxalone cho đến khi có hiệu quả (3-5 mg/kg), propofol 

cho đến khi có hiệu quả (3-10 mg/kg) hoặc etomidate (1-2 mg/ kg). Sau khi đặt nội khí quản 
sự mê có thể được duy trì với isoflurane. Sự mê có thể được duy trì với việc tiêm nhanh lập 
lại hoặc truyền với tốc độ liên tục propofol, nhưng vẫn cần đặt nội khí quản và cung cấp oxi. 

Kỹ thuật gây tê cục bộ: xem bên trên. Kỹ thuật giảm đau trên màng cứng/ tủy sống: 
xem bên trên  

Giảm đau hậu phẫu: NSAID, một liều. 
Qui trình có ít thuốc giảm đau và thuốc mê:  
Tiền phẫu: Acepromazine (xem chỉ định sử dụng bên trên). 
Khởi mê và duy trì mê: tùy thuộc vào những thuốc có sẵn, chọn từ qui trình trên   
Kỹ thuật gây tê cục bộ: gây tê cục bộ trên màng cứng (lidocaine) có thể được sử dụng 

như kỹ thuật duy nhất nhưng phải thận trọng. Lưu ý: do kích thước của khoảng màng cứng 
giảm trên thú mang thai nên chỉ cần sử dụng lượng nhỏ thuốc gây tê cục bộ trên màng cứng 
(giảm 25-30%). Kỹ thuật gây tê cục bộ trên màng cứng gây phong bế giao cảm với sự giãn 
mạch và hạ huyết áp mà có thể được phòng ngừa hoặc điều trị bằng dịch truyền tĩnh mạch, 
nhưng có thể đặc biệt có hại ở chó mẹ đang bệnh. Với kỹ thuật này chó cái tỉnh táo và do đó 
không được đặt nội khí quản vì thế nguy cơ nuốt vào tăng; nên dùng mặt nạ cung cấp 
oxygen. Chó cái vẫn cần cầm cột bằng tay cho phẫu thuật.  

Giảm đau hậu phẫu: NSAID một liều   
Thú cho sữa 
Đặc tính của một loại thuốc mà sẽ bài tiết vào trong sữa là có khả năng hòa tan cao 

trong chất béo, trọng lượng phân tử thấp và không ion hóa. Ước tính thú sơ sinh nhận khoảng  
1%  đến 2%  liều thuốc của thú mẹ. Khi mà sự giảm đau là cần thiết và có sự lo lắng về khả 
năng ngộ độc của đàn con, sữa nên được bơm và loại bỏ trong 12 giờ trước khi tiếp tục cho 
bú, chó con và mèo con nên được cho bú bình. 

Opioid: khả năng hòa tan trong chất béo của opioid ảnh hưởng đến sự xuất hiện của nó 
trong sữa; pethidine (meperidine)>sufentanil>fentanyl> morphine>hydromorphone, do đó 
một opioid ưa nước như morphine có thể xuất hiện với số lượng nhỏ hơn một opioid tan 
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trong chất béo như pethidine. Người ta khuyến cáo rằng việc cho bú xảy ra sau khi hàm 
lượng đỉnh của opioid đã giảm. Pethidine (meperidine), butorphanol, nalbuphine không được 
khuyến cáo. Khi opioid được chọn để giảm đau thì chó mẹ và lứa con nên được quan sát và 
kiểm tra cẩn thận về những triệu chứng của tác dụng phụ do dùng opioid . 

NSAID: hầu hết NSAID không tan trong chất béo, gắn kết với protein huyết thanh và có 
thể hiện diện ở mức độ cao dưới dạng ion hóa trong huyết thanh. Người ta đề xuất rằng sử 
dụng NSAID thì an toàn ở người mẹ đang nuôi con. Cho đến khi có những nghiên cứu trên 
chó và mèo đang cho sữa thì NSAID nên được sử dụng cẩn thận và chỉ dùng một liều. Xuất 
huyết là một mối lo sau khi cung cấp NSAID dạng COX không chọn lọc hoặc COX-1 chọn 
lọc ngay lập tức sau mổ lấy thai hoặc thậm chí là sinh thường. Nhìn chung paracetamol thì an 
toàn để sử dụng cho chó nhưng không thể dùng cho mèo. 

Gây tê cục bộ: Lidocaine và chất chuyển hóa của nó hòa tan kém trong chất béo; ở liều 
điều trị nồng độ trong sữa nhỏ và khó có khả năng là mối nguy. Gây tê thấm đường mổ 
được đề nghị. 

Ketamine: không có báo cáo nào về việc thuốc đi vào sữa. Thuốc giảm đau có nguồn 
gốc thảo dược: do thiếu thông tin nên tránh sử dụng. 

35. Thú sơ sinh và thú non 
Nghiên cứu trên thú sơ sinh và thú non cho thấy khi ngưng gây mê và giảm đau, sự 

nhạy cảm đau thay đổi và sự lo âu gia tăng xảy ra với trải nghiệm đau sau đó, điều này khác 
với trẻ em khi được dùng các cách thức giảm đau. Điều này gợi ý rằng trẻ em lưu giữ được 
‘ký ức’ về một trải nghiệm đau với đáp ứng sau đó được thay đổi với một kích thích 
đau. Điều này cũng đã được chứng minh trên thú thí nghiệm. 

Thuật ngữ paediatric thường đề cập đến 6 tháng đầu của cuộc sống. Do những thay đổi 
sinh lý quan trọng xảy ra trong giai đoạn này, một ranh giới chi tiết được xác định như sau: 
sơ sinh (0–2 tuần), infant (2–6 tuần) weanling, (6–12tuần) và thú non (3–6 tháng). Sự phân 
biệt này được thực hiện để làm sáng tỏ những thay đổi về biến dưỡng xảy ra trong suốt giai 
đoạn này. 

Cần hiểu biết về cung cấp thuốc giảm đau, đặc biệt là opioid, đến thú non do thường 
được trích dẫn ‘khả năng chuyển hóa thuốc giảm và nguy cơ cao bị quá liều’. Trong khi 
điều này là một mối quan tâm trong thú sơ sinh thì nó không nhất thiết đúng với tất cả các 
giai đoạn của sự trưởng thành. Trong khi không có báo cáo nào trong thú y đề xuất việc 
dùng liều gia tăng sẽ được cân nhắc ở chó và mèo trưởng thành, kinh nghiệm cá nhân với 
việc kiểm tra chặt chẽ thú trưởng thành (3–6 tháng tuổi) đã chứng tỏ liều giảm đau opioid 
có thể tương đương và có thể cao hơn thú lớn tuổi hơn. Điều đó nhấn mạnh rằng việc cung 
cấp thuốc giảm đau đến khi có hiệu quả chứ không phải là theo liều định sẵn mới là phương 
pháp quan trọng nhất để xác định liều trong lâm sàng. Tuy nhiên, thú non có thể mẫn cảm 
với tác dụng an thần của opioid. Opioid có những dẫn chứng lâm sàng về ức chế hệ TKTW 
và ức chế hô hấp, hạ huyết áp và tim đập chậm (trừ khi trong cấp cứu, <0ꞏ002mg/kg có thể 
đủ; liều cao hơn có thể gây tăng cảm giác đau, tăng kích động, loạn nhịp tim và hung dữ. 
Tham khảo hướng dẫn trong bảng 1). Vì tất cả những nguyên nhân này cần đánh giá đau 
thường xuyên và việc điều trị nên được đánh giá trên cơ sở từng trường hợp và điều chỉnh 
theo nhu cầu bệnh nhân. 

Thú sơ sinh làm giảm độ thanh thải của nhiểu loại thuốc khi so sánh với thú già do: 
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• Lượng nước trong cơ thể lớn hơn dẫn đến thế tích phân bố cao hơn.  
• Phần khối cơ bao gồm các mô được tưới máu lớn hơn 
• Hàm lượng protein huyết thanh gắn kết với thuốc thấp hơn. 
• Hệ thống men gan chưa phát triển đầy đủ.  
• Hệ thống gan thận tiếp tục phát triển cho đến 3–6 tuần tuổi; điều này có thể dẫn đến 

sự chuyển hóa và bài tiết giảm đòi hỏi phải có sự thay đổi về liều lượng và nhịp cấp thuốc. 
Đối với thú non, sự hiện diện của sữa trong dạ dày có thể ức chế sự hấp thu của một số thuốc 
được cấp theo đường miệng dẫn đến nồng độ thuốc trong máu thấp. 

Opioid 
Sử dụng fentanyl hoặc morphine liều thấp hơn để giảm đau trên chó sơ sinh (0–2 tuần) 

khi so sánh với chó con hoặc mèo con 5 tuần tuổi. Chó con và mèo con cũng nhạy cảm với 
tác động an thần và ức chế hô hấp của morphine hơn là thú trưởng thành . Fentanyl có thể là 
opioid thích hợp hơn ở thú non và chó con và mèo con sơ sinh; tuy nhiên phải truyền tĩnh 
mạch liên tục với thời gian tác động ngắn và cần chỉnh liều.  Buprenorphine có thể là một sự 
thay thế và ít gây ức chế hô hấp. Hydromorphone, oxymorphone và methadone cũng có thể 
được sử dụng; tuy nhiên, cũng giống như tất cả các loại opioid, nên bắt đầu ở liều thấp nhất và 
tăng dần cho đến khi có hiệu quả. Không nên dùng quá liều opioid. 

Thuốc kháng viêm không steroid 
NSAID  không được khuyến cáo cho thú nhỏ hơn 6 tuần tuổi; tuy nhiên đối với một số 

loại NSAID tuổi sử dụng phải lớn hơn nữa. Cần phải tham khảo kỹ hướng dẫn trước khi sử 
dụng NSAID ở thú non. 

Thuốc gây tê cục bộ 
Thuốc gây tê cục bộ được khuyến cáo, nhưng phải cẩn thận về liều theo thể trọng 

chính xác. Lidocaine gây đau khi gây tê thấm ngay cả khi dùng kim 27–30. Để giảm đau thì 
phải có chất đệm (tỷ lệ 20:1 hỗn hợp thuốc tê cục bộ với 1 mEq/ml sodium bicarbonate; ví 
dụ như lidocaine 2% = 2ml:0ꞏ1ml), làm ấm (36–37°) và tiêm chậm. Mepivacaine không gây 
đau khi tiêm. Liều tối đa thuốc tê cục bộ ở chó con và mèo con đến 10 ngày tuổi bằng một 
nửa liều trên thú trưởng thành. 

Thuốc tê cục bộ dạng kem (EMLA® Cream; AstraZeneca LP, Wilmington, DE, USA 
[hỗn hợp lidocaine 2ꞏ5% và prilocaine 2ꞏ5%]; MAXILINE®4, Ferndale Laboratories, 
Ferndale, MI, USA [ Thời gian khởi phát nhanh hơn EMLA cream]; ELA-Max® hoặc 
L.M.X™; Ferndale Laboratories, Ferndale, MI, USA )  thì thường có hiệu quả khi dùng trên 
da để gây tê giúp đặt kim luồn tĩnh mạch, lấy máu, chọc kim vào thắt lưng và những thủ 
thuật nhỏ trên bề mặt da. Kem nên được thoa tối thiểu 30 phút trước khi phẫu thuật. Tránh 
dùng sản phẩm chứa adrenaline (epinephrine). Lidocaine 2% hiện có sẵn ở dạng gel và được 
sử dụng cho gây tê cục bộ vòm âm đạo hoặc dương vật trước khi đặt ống thông tiểu. 

Alpha2 adrenoceptor agonists 
Alpha2 agents là những thuốc giảm đau an thần và không nên sử dụng do tác động đến 

tim mạch. 
Thuốc an thần 
Không nên sử dụng nhóm thuốc này ở thú non, đặc biệt là thú dưới 12 tuần tuổi. Hầu 

hết thuốc an thần không có đặc tính giảm đau và nếu sử dụng có thể che mờ biểu hiện đau. 
Chăm sóc 
Cho bú là cách giảm đau ở chuột và trẻ em. Bất cứ khi nào cần giảm đau trên thú non thì 
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hãy cho tiếp xúc với thú mẹ càng sớm càng tốt. Các kỹ thuật nuôi dưỡng khác có thể giúp 
giảm đau và sự thoải mái. 

36. Đau do bệnh lý thần kinh 
Đau do bệnh lý thần kinh đòi hỏi nhiều loại thuốc và thủ thuật vì nó không thể được xử 

trí một cách đầy đủ chỉ với một liệu pháp dược lý hay phi dược lý đơn lẻ. Trước và trong 
bất kỳ một phẫu thuật nào, rất nhiều loại thuốc và phương cách giảm đau khác nhau có thể 
được sử dụng để làm giảm xung điện hướng tâm kích thích các thụ thể cảm nhận đau. 
Nhiều loại trong số này vẫn tiếp tục được dùng sau phẫu thuật để giảm sự nhạy cảm hệ 
thần kinh ngoại vi (PNS) và hệ TKTW (CNS). 

Thuốc kháng viêm không steroid 
Có bằng chứng hỗ trợ cho đáp ứng viêm dẫn đến sự thay đổi về sinh lý bệnh của hệ 

thần kinh ngoại vi và hệ TKTW gây nên đau do bệnh lý thần kinh và tăng sự hình thành cơn 
đau bởi prostanoids cột sống. Trong khi không có một nghiên cứu nào được báo cáo, thì thử 
nghiệm lâm sàng ở người hiện nay đang được nghiên cứu điều tra bằng nhiều cách để tìm ra 
yếu tố chuyên biệt của quá trình viêm thần kinh. NSAID được khuyên dùng để điều trị đau 
do nguyên nhân thần kinh.  

Thuốc giảm đau nhóm Opioids 
Opioid  có thể bao hàm trong phác đồ đa chiều để xử trí đau do nguyên nhân thần kinh 

nhưng không phải là cách giảm đau sử dụng riêng lẻ. Opioid có thể có hiệu quả kém khi mà 
loạn xúc giác (kích thích Abeta) là một thành phần của đau do nguyên nhân thần kinh và khi 
mà thụ thể của opioid trong lộ trình ức chế ly tâm bị giảm hoặc bị vô hoạt mà có thể xảy ra 
trong đau do nguyên nhân thần kinh. Tổn thương thần kinh càng gần hệ TKTW, hiệu quả 
của opioid càng kém; tổn thương thần kinh ngoại vi có khuynh hướng đáp ứng với liệu pháp 
opioid tốt hơn tổn thương rễ thần kinh vốn có đáp ứng tốt hơn tổn thương tủy sống. Thời 
gian bán rã ngắn của fentanyl thì có lợi cho bệnh nhân đau/tổn thương hệ TKTW hoặc thần 
kinh ngoại vi cấp tính vì việc ngưng thuốc để đánh giá dễ dàng hơn. Opioid ít có thiên 
hướng gây nôn (ví dụ như fentanyl, methadone, butorphanol) nên được chuẩn liều cẩn thận 
ở bất kỳ bệnh nhân chấn thương nào để tránh khả năng ói mửa và suy kiệt, mà sẽ gây tăng 
áp lực nội sọ đáng kể và bất ngờ ở bệnh nhân có tổn thương não đã biết, nghi ngờ hay tiềm 
ẩn. Kỹ thuật chuẩn liều naloxone để khắc phục tác dụng phụ của opioid được khuyến cáo 
(xem bảng 1). Buprenorphine OTM có thể phù hợp cho việc tiếp tục xử trí đau tại nhà đối 
với mèo và chó nhỏ.  

Thuốc đối vận NMDA 
Ketamine liều thấp thường được sử dụng trước, trong và sau phẫu thuật để ngăn ngừa 

và điều trị đau do nguyên nân thần kinh. Sau khi cung cấp opioid và NSAID (khi không 
chống chỉ định), tiêm tĩnh mạch ketamine liều khởi đầu  > 0.5 – 4 mg/kg (đến khi hiệu quả), 
theo sau đó là CRI 0.2-2+ mg/kg/giờ. Amantadine (uống 3-5 mg/kg một lần trong ngày) có 
thể được tiếp tục sau khi dừng ketamine để điều trị dài hạn tại nhà. 

Thuốc gây tê cục bộ  
Lidocaine được cung cấp toàn thân đã cho thấy có hiệu quả trong việc điều trị các rối 

loạn đau do nguyên nhân thần kinh. Không nên truyền lidocaine trên mèo. Miếng dán trên 
da chứa lidocaine 5% có thể có ích nơi bắt nguồn đau. Nghiên cứu dược động học của 
miếng dán lidocaine ở chó đã được báo cáo; Tuy nhiên, không có nghiên cứu về hiệu quả 
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giảm đau của dạng truyền tĩnh mạch hoặc miếng dán đối với chứng đau do bệnh lý thần 
kinh hoặc đau mãn tính  

Thuốc chống động kinh 
Nghiên cứu trên người và trên động vật thí nghiệm chỉ ra rằng việc cung cấp 

gabapentin trong phẫu thuật đối với thú bị tổn thương thần kinh có thể làm giảm sự hình 
thành tiềm ẩn hoặc diễn tiến đau do bệnh lý thần kinh. Dựa trên nồng độ máu của chó, liều 
10 mg/kg cho uống mỗi 8 giờ (5 mg/kg cho uống mỗi 12 giờ trên mèo), tăng lên khi cần 
thiết để có hiệu quả (liều khoảng 10-15 mg/kg ở chó). Tác dụng phụ hạn chế liều dùng là an 
thần. Nhiều thú cần vài tuần cho tới vài tháng cho việc tiêu tán cơn đau, hoặc lâu hơn. Lợi 
ích của việc cung cấp gabapentin dài hạn sau chấn thương đã được báo cáo trên 3 con mèo; 
Tuy nhiên, đến giờ thì vẫn chưa có nghiên cứu tiền cứu nào trong thú y điều tra về tác động 
lâu dài của phác đồ giảm đau đa chiều trong đó có gabapentin. 

Thuốc chủ vận Alpha2 adrenoceptor  
Medetomidine và dexmedetomidine có thể thêm vào phác đồ đa chiều. Ví dụ 

dexmedetomidine (1–2 µg/kg/giờ), cùng với fentany liều thấp (3-4 µg/kg/giờ) và 
corticosteroids có thể có hiệu quả cho việc xử trí đau trầm trọng liên quan với viêm màng 
não ở chó. Xử trí đau trong và sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm là một ví dụ khác. Không có 
tác dụng phụ nào được tìm thấy ở liều thấp này ngoài khả năng lượng nước tiểu tăng 

Châm cứu và xoa bóp y học 
Các phương pháp này nên bao hàm trong phác đồ giảm đau bất cứ khi nào có thể. Đau 

do bệnh lý thần kinh thì khó để xử trí với tác nhân dược lý đơn lẻ, do đó việc sử dụng châm 
cứu và những kỹ thuật khác nên được bổ sung vào phác đồ điều trị đa chiều. 

Ức chế tái hấp thu Serotonin và norephinephrine  
Những loại thuốc này (ví dụ: amitriptyline, chó: 1-2 mg/kg uống mỗi 12–24 giờ; mèo: 

2.5 -12.5 mg/mèo uống mỗi 24 giờ, gabapentin [xem ở phần trên]) có thể thuận lợi khi điều 
trị tại nhà kết hợp với các thuốc được liệt kê bên trên, vì hệ thống ức chế ly tâm dường như 
là rối loạn chức năng trong tình trạng bệnh lý thần kinh. 

37. Bệnh thoái hóa khớp (Viết tắt tên tiếng Anh là DJD) 
Việc quản lý bệnh thoái hóa khớp tiến triển phức tạp trong suốt thập kỉ qua và đã có rất 

nhiều khuyến cáo cho việc điều trị đau và rối loạn chức năng liên quan đến bệnh này. 
Khuyến cáo bao gồm can thiệp phẫu thuật, điều trị giảm đau toàn thân (NSAID, 
paracetamol [acetaminophen] [ không dùng cho mèo], corticosteroids), dược trị cục bộ 
(thấm qua da; bên trong khớp), tập luyện tại nhà, vật lý trị liệu, tối ưu hóa trọng lượng, bổ 
sung dinh dưỡng, xoa bóp, châm cứu, liệu pháp tia laser, liệu pháp nóng/lạnh, kích thích 
thần kinh cơ bằng điện, kích thích da bằng điện và vận động khớp. Tuy nhiên, nên nhớ rằng 
DJD  ở mọi bệnh nhân không phải là một 'kiểu' duy nhất,  giờ đây người ta đang công nhận 
rằng DJD biểu hiện một cách khác nhau ở chó và mèo đang tăng trưởng so với độ tuổi trung 
niên hoặc so với chó mèo già.  DJD biểu hiện ở các giai đoạn sống khác nhau đòi hỏi phải có 
một cách tiếp cận tương ứng để tối ưu hóa việc chăm sóc. Ví dụ, ở chó đang tăng trưởng thì 
can thiệp ngoại khoa có thể là hướng xử lý đầu tiên trong nỗ lực hạn chế sự tiến triển của 
bệnh và khả năng đau đớn trong tương lai.   

Bất kể bệnh ở giai đoạn nào hoặc bất kể việc chọn phương pháp điều trị nào thì BSTY 
phải nhắm tới mục tiêu tối đa hóa lợi ích và hạn chế thấp nhất rủi ro liên quan đến việc  
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quản lý bệnh này. Những vấn đề chính của việc điều trị bao gồm những phương pháp giảm 
đau và ở tất cả các giai đoạn thì NSAID là thuốc giảm đau có thể được dự báo nhất. 

Ở chó mèo, danh mục điều trị đau do viêm xương khớp có thể được tóm tắt như sau: 
Điều trị không phẫu thuật, không dùng thuốc: 

- Quản lý trọng lượng; Điều chỉnh khẩu phần (loại; số lượng) 
- Luyện tập; Phục hồi chức năng và vật lý trị liệu 
- Thay đổi môi trường; Bổ sung dinh dưỡng 
- Châm cứu. 

Sử dụng thuốc: Các thuốc giảm đau cơ bản; NSAID; Paracetamol (acetaminophen) (không 
dùng cho mèo); Corticosteroids (điều trị các bệnh qua trung gian miễn dịch dẫn đến viêm 
đa khớp) 
Thuốc hỗ trợ giảm đau (ví dụ như tramadol, amantadine, gabapentin, thuốc chống trầm cảm 
tricyclic); Thuốc bổ sung  (ví dụ như polysulfated glycosaminoglycan) 
Thủ thuật giải phẫu thần kinh giúp giảm đau. 
Phẫu thuật: Thay thế khớp (hông, khuỷu tay, đầu gôi); Chỉnh hình khớp; Thủ thuật làm 
cứng khớp; Cắt dây thần kinh khớp; Trị liệu tế bào gốc. 
Hiện nay, các biện pháp hiệu quả nhất là quản lý cân nặng, NSAID, tối ưu hóa khẩu phần 
(số lượng, thành phần) và luyện tập. 

38. Đau liên quan đến ung thư 
Đau do ung thư có nhiều mức độ tùy thuộc vào thời gian, vị trí và loại ung thư. Viêm 

do hoại tử khối u hoặc chèn ép trực tiếp gây đau. Đau có thể xuất phát từ việc đè nén rễ thần 
kinh, từ sự co thắt cơ ở vùng tổn thương hoặc trực tiếp từ vùng tổn thương, hoặc từ những 
mô bị thâm nhiễm. Hầu hết các bệnh nhân đều phải chịu đau đớn ở một mức độ nào đó. 
Nhiều loại ung thư như lymphoma và leukaemia có tỉ lệ gây đau thấp ở người. Tuy nhiên, 
ngay cả như vậy thì sự đau có thể rất dữ dội. Tỉ lệ mắc phải và mức độ trầm trọng của cơn 
đau đớn liên quan đến nhiều loại ung thư khác nhau ở động vật thì chưa có nhiều tài liệu. 

Một trong nhữngvấn đề có nhiều tài liệu nhất là đau xương. Liên quan đến sự di căn 
của xương là nguyên nhân đau thường xuyên do sự xâm nhập trực tiếp của xương, sụn, áp 
lực màng xương tăng, biến dạng màng xương hoặc viêm màng thương tổn. Một cơ chế quan 
trọng khác trong sự hình thành đau xương là sự phân tiết các chất trung gian hóa học như 
amin, chuỗi peptide, axit béo, kali và prostaglandin. Đau do ung thư, đặc biệt là đau xương, 
thường gắn liền với các dấu hiệu lâm sàng giống như bệnh lý thần kinh. Các liệu pháp làm 
giảm hoạt động của khối u là kháng viêm hoặc nhắm vào những thay đổi trong cơn đau do 
bệnh lý thần kinh đều có thể có hiệu lực đối với chứng đau do ung thư. Một dạng đặc biệt 
của đau xương được gọi là “tình cờ” hoặc “đau liên quan đến chuyển động”. Ở người, 
cường độ đau đớn thì âm ỉ, bền bỉ và tăng dần đều; vận động và đè nén làm cơn đau nặng 
hơn. Đau tình cờ thường có sự khởi phát bất ngờ, đạt đến cường độ đau đỉnh điểm trong 
vòng vài phút và là nguyên nhân của cơn đau thấu (đau xuyên suốt, đau không thuyên giảm) 
ở phần lớn bệnh nhân. 

Phương pháp dùng thuốc đa chiều để kiểm soát đau do ung thư được khuyến cáo. 
NSAID được khuyến cáo cùng với Opioid và thuốc hỗ trợ (như là gabapentin) khi cần thiết. 
Những phương thức khác có thể có lợi là bisphosphonates (clodronate, disodim 
pamidronate, inbandronate), hóa trị và xạ trị. Các phương pháp trị liệu không dùng thuốc 
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nên được sử dụng đồng thời. Sự kết hợp của châm cứu và điều trị bằng thuốc dường như tốt 
hơn so với việc sử dụng đơn lẻ. Một hình thức điều trị bổ sung khác là cải thiện chất lượng 
sống của bệnh nhân ung thư  mặc dù ta không biết nó có trực tiếp giúp giảm đau hay không. 

Sơ đồ dưới đây được đề xuất (Hình 7). Liều lượng thuốc giảm đau được chọn lựa có 
thể được tìm thấy ở từng phần tương ứng. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đánh giá bệnh nhân ung thư 

Đánh giá hành vi Đánh giá qua thăm 
khám

Đánh giá chức năng 

Tái đánh giá 
đều đặn 

Đau Không đau Đau không do ung thư 

Phương pháp thang giảm đau* hoặc hình 
chóp ngược ** 

Bắt đầu từ những loại cơ bản (NSAID, steroid, 
acetaminophen) +bổ trợ 

Điều trị phù hợp 

Tái đánh giá Thay đổi thuốc 

Đau kéo dài Tác dụng phụ 

Điều trị hỗ trợ 

Tái đánh giá 

Cân nhắc cách điều trị khác: 
liệu pháp cửa sổ, xạ trị, phẫu 
thuật cắt bỏ, luồn catheter 
trên màng cứng. 
Thủ thuật neurolytic 

Thuốc và liệu pháp hỗ 
trợ được bổ sung cho 
liệu pháp ban đầu (nếu 
đáp ứng kém thì có thể 
cân nhắc tăng liều khi 
có thể): thuốc đối vận 
NMDA, amitryptiline, 
Gabapentin, Tramadol, 
Steroid, Paracetamol, 
Opioid dùng trên da, 
Opioid dùng đường 
uống, châm cứu, liệu 
pháp “cửa sổ”, xạ trị, 
capsaicin tại chỗ. 

Đau kéo dài 

Đau kéo dài hoặc tác 
dụng phụ 

Cân nhắc an tử 

* Thang đo giảm đau, thêm thuốc giảm đau từ từ cho đến khi thú cảm thấy dễ chịu.   
** hình tháp ngược, bắt đầu bằng phương pháp đa chiều, bỏ thuốc giảm đau, duy trì sự thoải mái dễ chịu 
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39. Tổng quan về cái chết nhân đạo của Hội Thú y thú nhỏ thế giới  
Thuật ngữ cuộc sống thú cưng đi qua cái chết nhân đạo có thể được đề nghị vì nhiều lý 

do như y tế, hành vi và kiểm soát quần thể động vật. Những quan tâm và vấn đề về phúc lợi 
động vật liên quan đến việc lựa chọn phương pháp an tử được phác thảo như sau: 

• Tránh stress (ở nơi có thể) 
• Giảm stress (nơi có thể hoặc nơi không thể tránh khỏi): 
º Thú được an tử không bị những con khác nhìn thấy 
º Xác thú được an tử không bị những con khác nhìn thấy 
Phương pháp nhân đạo (sẽ thay đổi tùy vào thuốc và cách cầm cột sẵn có): 
º Do những người có tay nghề thực hiện 
º Lưu ý đến sự an toàn cho những người thực hiện an tử.  
º Giảm thiêu đau đớn/ stress cho động vật được an tử 
º Nhanh chóng 
º Đáng tin cậy 
º Xác nhận cái chết trước khi xác động vật được xử lý 
º Giảm thiểu đau buồn cho cộng đồng 
• Qui trình khi không bị cấm dùng thuốc: 
º An thần tiền an tử/an thần được tiếp theo bằng thuốc hoặc hỗn hợp thuốc gây chết 

theo đường tĩnh mạch (ví dụ acepromazine/alpha2 có thể được tiêm bắp sau đó tiêm quá 
liều pentobarbital vào tĩnh mạch.  Tiêm tĩnh mạch nhanh phải được tiêm qua kim luồn tĩnh 
mạch hoặc sau khi xác định được tĩnh mạch. 

º Trong trường hợp thú cưng bất trị/lo âu, an thần có thể được tiếp theo bằng cách tiêm 
pentobarbital vào phúc mạc. Lượng thuốc an thần phải đủ để loại bỏ mọi phản ứng đến việc 
đâm kim ở bụng 

º Không thể chấp nhận được việc sử dụng buồng CO, CO2, thiếu oxy, thuốc nhớt và 
cyanide khi các phương pháp an tử khác có sẵn 

• Qui trình khi những thuốc hợp pháp sẵn có bị cấm dùng: 
º Tiêm tĩnh mạch potassium chloride hoặc magnesium sulfate, hoặc dùng súng ngắn. 

An thần hoặc gây mê tiếp theo bằng cách tiêm tĩnh mạch.  
º Dùng súng ngắn (khi thuốc an thần không có sẵn thì thủ thuật này phải được thực 

hiện bởi những người được đào tạo) 
   Quản lý việc vận chuyển xác động vật được an tử trên diện rộng phải chú ý đến việc tác 
động tới môi trường/động vật hoang dã: 

º Liên quan đến tồn dư thuốc được tiêm trong mô 
º Liên quan đến ô nhiễm đất/nước ngầm do chất thải động vật 
º Liên quan đến tác động môi trường của hỏa táng/hỏa táng ngoài không khí 
º Liên quan đến cảm nhận của cộng đồng về số phận của động vật 
º Liên quan đến khả năng động vật nhìn thấy, đánh hơi hoặc tìm ra và ăn xác chết 
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