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Abstract OBJECTIVES: Previously, we found that guaifenesin enhances analgesia induced by 
paracetamol. The aim of the present study was to determine whether guaifenesin is 
able to also increase analgesic activity in the non-steroid anti-inflammatory drugs 
ibuprofen, nimesulide and celecoxib. In addition we investigated the influence of 
guaifenesin on plasma levels of nimesulide.
METHODS: A model of visceral pain consisting of intraperitoneal injection of ace-
tic acid (writhing test) was used. Levels of nimesulide in plasma were measured 
by HPLC. All drugs were given orally and tested in mice.
RESULTS: Guaifenesin alone did not produce any antinociceptive effect. Simul-
taneous administration of guaifenesin (200 mg/kg) and subanalgesic doses of 
ibuprofen (10 and 30 mg/kg), nimesulide (10 and 20 mg/kg) or celecoxib (1 and 
5 mg/kg) resulted in a significant antinociceptive effects. The plasma levels of 
nimesulide were significantly higher in combination with guaifenesin at 30, 60 
and 90 min after oral administration in comparison to nimesulide monotherapy.
CONCLUSION: The present results suggest that guaifenesin might enhance the 
analgesic activity of various non-steroidal anti-inflammatory drugs.


1. InTroDucTIon


Guaifenesin has been used worldwide as an 
expectorant in numerous non-prescription over-
the-counter (OTC) preparations for many years 
(Dicpinigaitis & Gayle, 2003; Rubin, 2007; Smith et 
al., 2008). It also has muscle relaxant and sedative 
properties (Carter, 1966; Gorski & Kuchler, 1971; 
Maier, 1980b; Haga et al., 2000b). Guaifenesin is 
also used in a veterinary anesthesiology as well 
(Matthews et al., 1997; Taylor et al., 2008).


Guaifenesin has been found to significantly 
enhance the analgesic activity of paracetamol in 


a model of visceral pain consisting of intraperito-
neal injection of acetic acid (writhing test) in mice 
(Dolezal & Krsiak, 2002; Krsiak & Tomasikova, 
1979; Kršiak et al., 1980a). A fixed combination of 
guaifenesin with paracetamol and caffeine (Ataral-
gin) has been extensively used as an OTC analgesic 
in the Czech and Slovak Republics since 1981, and 
it is still widely used. 


We wondered whether guaifenesin is able to 
increase analgesic activity also in the non-steroi-
dal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ibuprofen, 
nimesulide and celecoxib. These three NSAIDs 
differ in their effects on cyclooxygenase-1 (COX-1) 
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and cyclooxygenase-2 (COX-2): ibuprofen is a nonse-
lective COX-1 and COX-2 inhibitor while nimesulide 
is COX-2 preferential and celecoxib is a COX-2 selec-
tive inhibitor. They also have different adverse effects 
profiles.


Guaifenesin was reported to increase absorption of 
paracetamol in a clinical pharmacokinetic study (Perlik 
et al., 1988b). Therefore, we also investigated the influ-
ence of guaifenesin on plasma levels of nimesulide.


2. MATerIAlS AnD MeThoDS


2.1. Animals
Male NMRI mice weighing between 24 and 30 g bred 
in VUFB Konarovice, Czech Republic, were used in all 
experiments. The animals were housed under standard 
laboratory conditions (12 hrs light/12 hrs dark), and 
had a free access to food and water. Food was withheld 
for 24 hrs prior to starting the experiment, although, 
free access to water was continued. The animals were 
adapted to the laboratory environment for at least 1 h 
before being used; all relevant ethical standards and 
guidelines were carefully followed. The duration of the 
experiments was as short as possible, the number of 
animals involved in each experimental group was kept 
to a minimum, and the animals were sacrificed, imme-
diately after the recording period had finished, with an 
anesthetic overdose. All experiments were carried out 
during the light phase.


The experimental protocol for each procedure was 
approved by the Committee for protection of labora-
tory animals of the 3rd Faculty of Medicine, Charles 
University.


2.2. Acetic acid writhing
Mice were randomly assigned to treatment groups (9 
animals per each experimental group) and adminis-
tered the vehicle or the evaluated substance. The test 
of abdominal writhing, as previously described in a 
variety of papers, was employed in this study (Collier et 
al., 1968; Hendershot & Forsaith, 1959; Millan, 1994). 
During the test, the total number of writhes (i.e. abdom-
inal constrictions followed by dorsiflexion and stretch-
ing of the hind limbs) in the 20 minutes following the 
intraperitoneal (i.p.) administration of acetic acid solu-
tion (0.7%, 0.1 ml/10 g) were counted by an observer 
who was blinded to the treatment protocol. Antinocice-
ption was quantified as the total number of writhes and 
expressed as percent inhibition for each dose using the 
following formula (Hiramatsu et al., 2001): 


Inhibition of writhes (%) = [(control responses – test 
responses)/control responses] x 100


2.3. Drugs
Celecoxib was provided by Pfizer Ltd., all the others 
drugs used in the experiment were obtained as a gift 
from the Zentiva, a.s. The following drugs were used 
for the acetic acid writhing test: ibuprofen (10 and 30 


mg/kg), nimesulide (10 and 20 mg/kg), celecoxib (1 and 
5 mg/kg), guaifenesin (200 mg/kg) and saline. All the 
drugs were dissolved in sterile water and administered 
orally in a volume of 0.10 ml/10 g of body weight 30 
minutes before intraperitoneal administration of the 
dilute acetic acid solution.


2.4. Measurement of nimesulide plasma levels
In order to investigate the mechanism by which guaife-
nesin might potentiate the analgesic efficacy of non-
steroidal anti-inflammatory drugs, we determined a 
plasma profile for nimesulide, administered either alone 
at dose 10 mg/kg, p.o. or in combination with guaife-
nesin 200 mg/kg, p.o. Measured intervals were 5, 10, 
15, 20, 30, 45, 60, and 90 minutes after administration. 
Blood samples were obtained after mice decapitation (9 
mice per each group and interval).


2.4.1. Chemicals
Acetonitrile and methanol were of HPLC gradient grade 
and came from Merck (Germany), ortho-phosphoric 
acid, 50%, p.a. for HPLC and potassium hydroxide p.a. 
were purchased from Fluka.


2.4.2. Chromatography equipment
The chromatographic system (Agilent 1100) consisted 
of a binary pump, a micro vacuum degasser, a ther-
mostatted autosampler, a thermostatted column com-
partment and a diode array detector (all from Agilent, 
Germany). The HPLC instrument was controlled by 
Agilent software (Chemstation, v. 9.1). The chromato-
graphic column was a Zorbax Eclipse XBD-C8, 5µm, 
4.6 × 150 mm (Agilent) equipped with a Luna C18, 4.0 
× 2 mm guard column (Phenomenex, USA).


The mobile phase consisted of acetonitrile – 10 
mmol–1 orthophosphoric acid, adjusted with KOH to 
pH = 7.5 (before the addition of acetonitrile), 1:1 (v:/v). 
The flow rate was 0.5 mL/min, the column was ther-
mostatted at 20 °C. The detection was performed at 404 
nm.


2.4.3. Standard & sample preparation
Stock solutions of nimesulide were prepared by dissolv-
ing approximately 10 mg in 25 mL of methanol. The 
nimesulide solutions of known concentrations were 
further added to drug-free plasma in volumes up to 
2% of the plasma volume. All solutions were stored at 
−20 °C and protected from light.


A slightly modified version of the Ptacek et al. 
method was employed (Ptacek et al., 2001). 800 µL of 
methanol was added to 200 µL of plasma in Eppendorf 
vials. The vials were vortexed for 20 s and centrifuged 
for 5 min at 3500 rpm. A 500 µl aliquot of the super-
natant was transferred to an autosampler vial and 4 µL 
were injected into the HPLC system.
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2.4.4. Calibration curves
Quantitative calculations were based on external cali-
bration. The calibration curve was constructed in the 
1 – 80 µg/mL range to cover the concentrations of real 
samples. Peak areas were used for quantification. Five 
standards, with different concentrations, were used for 
the construction of the calibration curve. The curve was 
linear with a correlation coefficient r2 = 0.999. 


Within-day and day-to-day precision expressed by 
relative standard deviations was better than 4%. Inac-
curacy did not exceed 7%. The limit of quantitation 
(LOQ), based on the signal to noise ratio S/N ≥ 10, was 
0.5 µg/mL.


2.5. Data analysis
Statistical analysis was carried out using a one-way 
ANOVA (analysis of variance) with a post-hoc Bonfer-
roni t-test and the Student-Newman-Keuls method. All 
results are expressed as mean values ± SEM (standard 
error of mean). P < 0.05 was considered statistically 
significant.


3. reSulTS


3.1. Acetic acid writhing
3.1.1. Ibuprofen (Fig. 1)
A one-way ANOVA showed a significant effect of 
treatment (F 10.030, p < 0.001) on the total number 
of writhes. The subsequent Bonferroni t-test showed a 
statistically significant decrease in the total number of 
writhes in mice treated with ibuprofen and guaifenesin 
when compared to controls (t = 3.021, p = 0.041 and t = 


5.616, p < 0.001 for mice treated by guaifenesin in com-
bination with ibuprofen 10, and 30 mg/kg, p.o., respec-
tively). Additionally, a significant difference between 
ibuprofen 30 mg/kg alone and ibuprofen 30 mg/kg 
with guaifenesin was observed (t = 3.188, p = 0.026). 
No significant difference was found between ibuprofen 
10 mg/kg alone and ibuprofen 10 mg/kg with guaifene-
sin (t = 2.520, p = 0.154). Neither guaifenesin (200 mg/
kg), nor ibuprofen 10 or 30 mg/kg administered alone 
produced a significant analgesic effect when compared 
to saline.


3.1.2. Nimesulide (Fig. 2)
A one-way ANOVA showed a significant effect of 
treatment (F 60.477; p < 0.001) on the total number of 
writhes. Guaifenesin (200 mg/kg) alone and nimesulide 
(10 mg/kg) alone produced no inhibition of writhing, 
but a combination of the same doses of guaifenesin and 
nimesulide produced significant inhibition of writh-
ing both in comparison to the control mice (t = 8.981; 
p < 0.001) and nimesulide alone (t = 9.688; p < 0.001). 
Nimesulide (20 mg/kg) alone inhibited the number of 
writhes in comparison with controls both when given 
alone (t = 8.150; p < 0.001) and in combination with 
guaifenesin (t = 10.561; p < 0.001).


3.1.3. Celecoxib (Fig. 3)
A one-way ANOVA showed a significant effect of 
treatment (F 10.689, p < 0.001) on the total number of 
writhes. Guaifenesin (200 mg/kg) alone and celecoxib 
(1 mg/kg) alone did not produce any significant inhi-
bition of writhing in comparison to the control mice. 


Fig. 1. Analgesic effect of ibuprofen (ibu) 10 and 30 mg/kg p. o., 
guaifenesin (gua) 200 mg/kg and combinations of both on acetic 
acid-induced writhing in mice. The test was performed 30 min 
after p.o. administration of drugs. A proportional inhibition from 
the control number of writhes (40 – 60 writhes during 20 min) 
is shown. Each column represents the mean of nine animals. 
Asterisks and crosses denote the significance level as compared 
with the control group and among groups, respectively (ANOVA 
followed by Bonferonni´s test); *P < 0.05, ***P < 0.001 between 
the experimental group and controls; +P < 0.05 between 
experimental groups.


Fig. 2. Analgesic effect of nimesulide (nim) 10 and 20 mg/kg p. 
o., guaifenesin (gua) 200 mg/kg and combinations of both on 
acetic acid-induced writhing in mice. The test was performed 
30 min after p.o. administration of drugs. A proportional 
inhibition from the control number of writhes (40 – 60 writhes 
during 20 min) is shown. Each column represents the mean 
of nine animals. Asterisks and crosses denote the significance 
level as compared with the control group and among groups, 
respectively (ANOVA followed by Bonferonni´s test); ***P < 0.001 
between the experimental group and controls; +++P < 0.001 
between experimental groups.
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However, celecoxib 5 mg/kg administered together with 
guaifenesin produced a significant difference when 
compared to controls (t = 4.850; p < 0.001). More-
over, a significant difference between celecoxib 1 mg/
kg and celecoxib 1 mg/kg with guaifenesin 200 mg/kg 
was observed (t = 3.084, p = 0.039) as was a significant 
difference between celecoxib 5 mg/kg and controls (t = 
3.317, p < 0.021). No other significant differences were 
found in this experiment. 


However, when the results were subsequently evalu-
ated by Student-Newman-Keuls method, the following 
significant differences were observed relative to con-
trols: q = 3.607, p = 0.015; q = 4.691, p = 0.006 and q 
= 6.859, p < 0.001 for celecoxib 1 mg/kg + guaifenesin, 
celecoxib 5 mg/kg, and celecoxib 5 mg/kg + guaifene-
sin, respectively. There were also significant differences 
between celecoxib 1 mg/kg given alone and its com-
bination with guaifenesin (q = 4.361, p = 0.011) and 
between both combinations of celecoxib and guaifene-
sin (q = 3.636, p = 0.038). No other investigated differ-
ences were revealed by this method.


3.2. Plasma levels of nimesulide (Fig. 4)
In general, plasma levels of nimesulide combined with 
guaifenesin were above those of nimesulide given alone: 
5 minutes, 13.13 ± 0.91 mg/l vs. 7.95 ± 1.24 mg/l; 10 
minutes, 14.70 ± 0.66 mg/l vs. 12.42 ± 0.61 mg/l; 15 
minutes, 16.49 ± 0.87 mg/l vs. 16.43 ± 0.95 mg/l; 20 
minutes, 19.75 ± 1.15 mg/l vs. 15.48 ± 1.20 mg/l; 30 
minutes, 23.50 ± 1.11 mg/l vs. 15.61 ± 1.00 mg/l; 45 
minutes, 19.60 ± 1.32 mg/l vs. 15.70 ± 1.01 mg/l; 60 
minutes, 19.87 ± 0.89 mg/l vs. 9.79 ± 0.66 mg/l; and 90 
minutes, 13.03 ± 1.16 mg/l vs. 6.38 ± 1.19 mg/l. 


Several significant differences using an ANOVA 
with subsequent Bonferroni’s t-test (F 18.819, p < 0.001) 
at 30, 60, and 90 minutes were found as followed: t = 
6.646, p < 0.001; t = 8.480, p < 0.001 and t = 3.757, p = 
0.027, respectively (Fig. 4).


When using the Student-Newman-Keuls method 
(F 18.819, p < 0.001), the difference at minutes 5 also 
revealed a statistical significance: t = 3.923, p = 0.044.


4. DIScuSSIon


The present study showed that the simultaneous 
administration of guaifenesin with subanalgesic doses 
of ibuprofen, nimesulide or celecoxib resulted in a sig-
nificant antinociceptive effect in the model of visceral 
pain (writhing test) in mice. Guaifenesin alone did not 
produce any antinociceptive effect. The plasma levels 
of nimesulide were significantly higher in combination 
with guaifenesin 30 to 90 min after administration of 
the drug combination.


These data corroborate and extend previous find-
ings indicating that guaifenesin could increase anal-
gesic activity of paracetamol (Dolezal & Krsiak, 2002; 
Kršiak et al., 1980b) and acetylsalicylic acid (Kršiak et 
al., 1980b).


The mechanism of enhancement of antinociceptive 
potency of analgesics by guaifenesin is unknown. Phar-
macokinetic and pharmacodynamic mechanisms may 
be involved. 


Pharmacokinetic factors appear to contribute to 
these effects, considering that guaifenesin increased 
antinociceptive potency in analgesics with various 
chemical structures and pharmacological effects as well 


Fig. 3. Analgesic effect of celecoxib (cel) 1 and 5 mg/kg p. o., 
guaifenesin (gua) 200 mg/kg and combinations of both on acetic 
acid-induced writhing in mice. The test was performed 30 min 
after p.o. administration of drugs. A proportional inhibition from 
the control number of writhes (40 – 60 writhes during 20 min) 
is shown. Each column represents the mean of nine animals. 
Asterisks and crosses denote the significance level as compared 
with the control group and among groups, respectively (ANOVA 
followed by Bonferonni´s test); *P < 0.05, ***P < 0.001 between the 
experimental group and controls; +P < 0.05 between experimental 
groups.


Fig. 4. Plasma levels of nimesulide 10 mg/kg and nimesulide 10 
mg/kg + guaifenesin 200 mg/kg in mice. Each point represents 
the mean of ten animals with S.E.M. The asterisks denote 
the significance levels as compared among groups (ANOVA 
followed by Bonnferoni´s test); *P < 0.05, *** P < 0.001.
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as the plasma levels of nimesulide, which were shown, 
in the present study, to be higher in combination with 
guaifenesin. This observation is supported by a clini-
cal pharmacokinetic study, where guaifenesin almost 
doubled the rate of paracetamol absorption in healthy 
volunteers (Perlik et al., 1988a). 


Pharmacodynamic factors of this interaction cannot 
be excluded either, especially in light of the central 
myorelaxant and sedative properties of guaifenesin 
(Haga et al., 2000a; Maier, 1980a; Matthews et al., 1997). 
However, despite these properties, guaifenesin did not 
influence motor performance of mice, in an activity 
cage or in the rota-rod test, at doses ranging from 100 
to 400 mg/kg, p.o. (Dolezal & Krsiak, 2002).


Thus, the present results suggest that guaifenesin 
may increase analgesic potency of various non-steroidal 
anti-inflammatory drugs. It would be interesting to find 
out whether guaifenesin also increases other effects of 
these drugs (e.g. their antipyretic or anti-inflammatory 
effects) as well as their analgesic effects as measured 
with other models of pain.
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Abstract OBJECTIVES: Preemptive versus therapeutic effects of levetiracetam were investi-
gated in a model of postoperative incisional pain in rats. 
METHODS: Levetiracetam (250, 500, and 1000 mg/kg intraperitoneal (i.p.) or mor-
phine (5 mg/kg i.p.) was administered either 1 h before (preemptive administra-
tion) or 1 h after (therapeutic administration) incisional surgery to the hind paw 
of rats. The effects of levetiracetam were evaluated based on thermal hyperalgesia 
measured by the plantar test. 
RESULTS: All preoperatively treated levetiracetam groups showed a significant, 
dose dependent, increase in paw withdrawal latency. However, post-incisional 
administration of levetiracetam produced no antihyperalgesic effect at any dose 
or at any time. In contrast, post-incisional administration of morphine reduced 
thermal hyperalgesia, while preemptive administration of morphine did not pro-
duce any significant antihyperalgesic effects. 
CONCLUSION: The present results suggest that levetiracetam might possess 
preemptive analgesic activity.


1.
2.


INTRODUCTION 


It is well established that some anticonvulsants 
(e.g. carbamazepine, gabapentin) are effective 
in the treatment of neuropathic pain (Mcquay et 
al., 2008; Wiffen et al., 2005). Moreover, recent 
meta-analyses has showed that perioperative ad-
ministration of gabapentinoids (gabapentin and 
pregabalin) effectively reduce postoperative pain 
and opioid consumption (Hurley et al., 2006; Tiip-
pana et al., 2007). Preemptive administration of 
gabapentin has recently been reported to reduce 
postoperative pain in patients undergoing surgery 


(Al Mujadi et al., 2006; Prabhakar et al., 2007; Van 
Elstraete et al., 2008).


Levetiracetam is a newer, second-generation, 
broad-spectrum anticonvulsant. It is a structural 
analogue of piracetam with a very favorable phar-
macokinetic and tolerability profile (Carreno, 
2007). The mechanism of action of levetiracetam 
is not well understood. Levetiracetam was found 
to have unique brain-specific binding sites (the 
synaptic vesicle protein SV2A) which probably 
plays a major role in its anti-epileptic properties 
(Lynch et al., 2004).


The analgesic activity of levetiracetam has not 
been studied as extensively as that of gabapentin. 
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Levetiracetam did not show any analgesic effects in the 
tail flick and hot plate tests, but has been shown to in-
duced antihyperalgesic effects in models of neuropathic 
pain in rats (Ardid et al., 2003; Beyreuther et al., 2006). 
Levetiracetam has also been recently reported to reduce 
anesthetic-induced hyperalgesia in rats (Archer et al., 
2007). Data on the analgesic activity of levetiracetam in 
humans is very limited. Levetiracetam has been shown 
to significantly increase pain tolerance thresholds to 
electrical stimulation of the sural nerve in healthy vol-
unteers (Enggaard et al., 2006). Effective therapy of neu-
ropathic pain, with a low incidence of adverse events, 
has been reported in three case studies (Price, 2004).


Considering the favorable response to perioperative 
gabapentin in surgery patients and a lack of reports on 
the effects of levetiracetam on postoperative pain, we 
thought it was worthwhile to study the perioperative ef-
fects of levetiracetam in more detail. Therefore, the aim 
of the present study was to investigate preemptive versus 
therapeutic (post-incisional) effects of levetiracetam in 
a model of postoperative incisional pain in rats.


MATERIALS AND METHODS
Experimental animals 
Adult male Wistar albino rats weighing 250–300 g were 
used (provided by VUFB Konarovice, Czech Republic). 
The animals were housed under standard laboratory 
conditions (in a temperature-controlled (22 ± 1 °C) 
room in groups of 6 with a normal 12 h light/dark cycle). 
Animals were fed standard rat chow (Pelet, St1; VELAZ, 
Czech Republic) with water available ad libitum.


All experiments were reviewed and approved by the 
Committee for Protection of Laboratory Animals of the 
3


rd 
Faculty of Medicine, Charles University and were 


concordant with the IASP Committee for Research and 
Ethical Issues requirements (Zimmermann, 1983).


Experimental study design
Two experiments were performed: one involving pre-
emptive administration, the other involving therapeutic 
administration. In both experiments rats were random-
ly allocated to five experimental groups (6–8 animals 
per group): 1. control animals – saline 1.0 ml/kg i.p.; 
2. levetiracetam – 250.0 mg/kg i.p.; 3. levetiracetam 
– 500.0 mg/kg i.p.; 4. levetiracetam – 1000.0 mg/kg i.p.; 
5. morphine – 5.0 mg/kg i.p. All drugs were applied one 
hour prior to surgery, in the case of preoperative treat-
ment, or one hour after surgery, in the case of postop-
erative treatment. The dose of levetiracetam was chosen 
on the basis of our pilot experiments and with respect 
to a previously published study involving the effects of 
levetiracetam on pain in rodents (Ardid, Lamberty, Al-
loui, Coudore-Civiale, Klitgaard, and Eschalier).


Paw incision 
As described by Brennan (Brennan et al., 1996), rats 
were anesthetized with ketamine 100 mg/kg i.p. and xy-


lazine 10 mg/kg i.p. and a 1.0 cm longitudinal incision 
was made through skin, fascia and muscles of the plan-
tar surface of the right hind paw; starting 0.5 cm from 
the proximal edge of the heel and extending toward the 
toes. All tendons remained intact. The skin was then 
sutured closed and animals were allowed to recover in 
their cages.


Paw withdrawal testing 
The response to a noxious thermal stimulus was de-
termined using a thermal plantar device (Plantar test 
7371, Ugo Basile, Italy), according to the procedure 
described by Hargreaves (Hargreaves et al., 1988). Rats 
were placed into transparent plastic chambers (22 cm 
wide x 17 cm long x 14 cm high) for 15 minutes prior 
to the start of the each experiment to allow the animal 
to acclimate to their new environment before testing. 
The animals were without restraint. A movable infrared 
radiant heat source (maintained at 60 mW) was placed 
directly under the plantar surface of the hind paw and 
the reaction time necessary to elicit licking of the hind 
paw was measured and taken as the nociceptive thresh-
old. A cut-off time of 15 s was used in all experiments. 
Following baseline measurements, the incision to the 
right hind paw was made. At 2, 6, 12, and 24 hours after 
surgery, paw withdrawal latencies (PWL) were once 
again measured in these animals.


Data analysis
Statistical analysis was carried out using two-way re-
peated measures ANOVA (analysis of variance) with a 
post-hoc Bonferroni’s t-test. All results are expressed as 
mean values ± SEM (standard error of mean). Signifi-
cance was accepted at the 0.05 level.


RESULTS
Preoperative (preemptive) treatment
A two-way repeated measures ANOVA, with treatment 
as one factor and time after surgery as the second factor, 
showed a significant treatment effect (F 4.199 = 2.710, 
p = 0.046) and time after the surgery (F 4.199 = 27.997, 
p < 0.001) on the PWL. The subsequent Bonferroni’s t-
test showed a statistically significant decrease of PWL 
in the control and morphine treated rats at 6, 12, and 
24 hours after surgery (t = 3.996, p < 0.001, t = 7.595, 
p < 0.001, t = 3.268, p = 0.014 for the control and t = 
4.005, p < 0.001, t = 4.699, p < 0.001, t = 3.212, p = 0.016 
for morphine treated rats). A significant decrease in the 
PWL was also seen in rats treated with the lowest dose 
of levetiracetam (250 mg/kg) at 6 and 12 hours after 
surgery (t = 3.467, p = 0.07 and t = 3.992, p < 0.001). 
Treatment with 500 and 1000 mg/kg of levetiracetam 
completely restored PWL when compared to baseline 
values and no decrease was observed at 6 and 12 hours 
after surgery. The only significant decrease in PWL was 
seen in the 1000 mg/kg-treated group at 24 hours post-
surgery (t = 3.167, p = 0.019) (Table 1). When compared 
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with the control group of rats, significant differences 
in PWL were found 12 hours after surgery. All leveti-
racetam pretreated groups of rats showed significantly 
longer PWL (t = 3.305, p = 0.012 for the 250 mg/kg, t 
= 3.218, p = 0.016 for the 500 mg/kg and t = 4.188, p < 
0.001 for the 1 000 mg/kg of levetiracetam) (Figure 1).


Postoperative (therapeutic) treatment
A two-way repeated measure ANOVA, with treatment 
as one factor and time after the surgery as the second 
factor, showed a significant treatment effect (F 4.179 
= 3.371, p = 0.021), time after the surgery (F 4.179 = 
30.278, p < 0.001) and [the interaction treatment × time 
after the surgery] (F 16.179 = 4.213, p < 0.001) of the 
PWL. The subsequent Bonferroni’s t-test showed a sta-
tistically significant decrease in the PWL in the control 
rats at all time points (t = 7.577, p < 0.001, t = 7.844, 
p < 0.001, t = 6.416, p < 0.001 and t = 4.175, p < 0.001 


at 2, 6, 12, and 24 hours after surgery, respectively). 
Morphine completely restored PWL with no significant 
differences between the baseline value and those after 
surgery. A significant decrease in the PWL was seen in 
rats treated with all doses of levetiracetam at 2 hours (t 
= 4.049, p < 0.001, t = 5.093, p < 0.001, and t = 3.342, 
p = 0.011 for 250, 500, and 1000 mg/kg, respectively), 
6 hours (t = 2.863, p = 0.049, t = 5.264, p < 0.001, and 
t = 4.388, p < 0.001 for 250, 500, and 1 000 mg/kg, re-
spectively), 12 hours (t = 3.497, p = 0.007, t = 4.273, 
p < 0.001, and t = 4.167, p < 0.001 for 250, 500, and 1 
000 mg/kg, respectively) and 24 hours (t = 2.923, p = 
0.041, and t = 2.995, p = 0.033 for 250, and 1000 mg/kg, 
respectively) after surgery. There were no statistically 
significant differences in the PWL between the control 
and levetiracetam-treated rats at any of the time points 
(Table 2). 


Table 1. 


Preemptive treatment


 Baseline 2 hours 6 hours 12 hours 24 hours


Control 10.36 8.15 6.77*** 4.94*** 7.86*


S.E.M. (n = 9) 0.34 0.65 0.45 0.76 1.21


Morphine 5 mg/kg 9.28 8.54 5.44*** 5.04*** 6.05*


S.E.M. (n = 6) 0.27 0.31 0.37 0.46 0.34


Levetiracetam 250 mg/kg 9.73 9.16 7.18** 6.84*** 8.16


S.E.M. (n = 12) 0.54 0.59 0.69 0.65 0.92


Levetiracetam 500 mg/kg 9.98 8.97 8.04 7.07 6.83


S.E.M. (n = 6) 0.56 0.26 0.36 0.62 0.21


Levetiracetam 1000 mg/kg 10.95 9.12 7.80 7.77 7.49*


S.E.M. (n = 7) 0.84 0.74 0.52 0.28 0.80
The latency of paw withdrawal (s) in levetiracetam (250, 500 and 1000 mg/kg i.p.) and morphine (5 mg/kg) 
preemptively treated rats; *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 for the difference between baseline and time 
after surgery, a two-way repeated measures ANOVA with a post-hoc Bonferroni’s t-test.


Figure 1. The dose-dependent increase of paw withdrawal 
latency in levetiracetam-pretreated rats compared to 
control rats 12 hours after surgery. The ordinate shows paw 
withdrawal latency expressed as the difference between 
levetiracetam-pretreated rats and control rats; *p < 0.05,  
***p < 0.001 when compared to control rats.
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DISCUSSION


The preemptive administration of levetiracetam sig-
nificantly and dose dependently inhibited postoperative 
hyperalgesia to a thermal stimulus, measured by paw 
withdrawal latency, after incisional hind paw surgery 
in rats; while morphine, administered preemptively, 
had almost no effect. Conversely postoperative (thera-
peutic) administration of levetiracetam did not reduce 
postoperative hyperalgesia while morphine was effec-
tive when given postoperatively.


The present results support the supposition that 
preemptive analgesia, at least at the level of preclinical 
trials, is possible. The concept of preemptive analgesia 
emerged in the early 1980s, when the important role 
of the central nervous system, in the development of 
hyperalgesia, was first stressed (Woolf, 1983). How-
ever, the utility of preemptive analgesic interventions 
in managing acute postoperative pain is still under dis-
cussion and is often a matter of debate. The conclusion 
of an earlier meta-analysis of preemptive analgesia for 
postoperative pain relief, which reviewed a wide range 
of treatment modalities (nonsteroidal anti-inflamma-
tory drugs or paracetamol, opioids, epidural analgesia, 
caudal blocks), was negative with regard to the potential 
beneficial effects of pre-emptive analgesia on post-op-
erative pain (Moiniche et al., 2002). The conclusions of 
another, more recently published meta-analysis (Ong 
et al., 2005) assessing efficacy of preemptive analgesia 
for acute postoperative pain management in five types 
of analgesic interventions (epidural analgesia, local an-
esthetic wound infiltration, systemic N-methyl-D-as-
partic acid receptor antagonists, systemic nonsteroidal 
anti-inflammatory drugs, and systemic opioids), was 
also not particularly encouraging.


However, even more recent meta-analyses (Hur-
ley, Cohen, Williams, Rowlingson, and Wu; Tiippana, 
Hamunen, Kontinen, and Kalso) have shown evidence 
that perioperative gabapentinoids effectively reduce 
postoperative pain, opioid consumption, and opioid-re-
lated adverse effects after surgery. Several recent studies 
reported that preemptive administration of gabapentin 
reduced postoperative pain and morphine demand in 
patients undergoing surgery (Al Mujadi, Refai, Kat-
zarov, Dehrab, Batra, and Al Qattan; Prabhakar, Arora, 
Bithal, Rath, and Dash; Van Elstraete, Tirault, Lebrun, 
Sandefo, Bernard, Polin, Vally, and Mazoit). Thus, it 
seems that preemptive analgesia can be effective at least 
with certain anticonvulsants.


Apart from selection of the appropriate drug, im-
mediate action of the drug, from the beginning of the 
surgical noxious input and during early development 
of hyperalgesia, may also be important. The major dif-
ference in terms of time of action between effective 
preemptive and ineffective therapeutic levetiracetam 
treatment in the present study was a period of 60 min-
utes relative to the incision; pretreatment 60 minutes 
before surgery, levetiracetam, with a half-life of several 
hours, had time to affect development of hyperalgesia, 
in contrast to postoperative treatment given 1 hour 
after surgery. Thus, early spontaneous afferent activ-
ity appears to be the trigger of neuropathic pain in rats 
and effective pre-emptive analgesia can be achieved 
only when the nerve block was administered shortly 
after injury (Xie et al., 2005). An increased production 
of cytokines starts at the time of tissue injury and pre-
emptive epidural analgesia has been shown to attenuate 
production of proinflammatory cytokines after hyster-
ectomies (Beilin et al., 2003).


Table 2. 


Postoperative treatment


 Baseline 2 hours 6 hours 12 hours 24 hours


Control 10.65 5.37*** 5.18*** 6.18*** 7.74***


S.E.M. (n = 8) 0.23 0.54 0.62 0.56 0.55


Morphine 5 mg/kg 9.06 11.07 7.33 7.45 7.57


S.E.M. (n = 6) 0.71 0.60 0.75 0.66 0.60


Levetiracetam 250 mg/kg 8.96 5.94*** 6.83* 6.36** 6.78*


S.E.M. (n = 7) 0.83 0.48 0.44 0.24 0.44


Levetiracetam 500 mg/kg 9.75 5.96*** 5.83*** 6.57*** 7.76


S.E.M. (n = 7) 0.86 0.60 0.24 0.36 0.58


Levetiracetam 1000 mg/kg 9.01 6.68* 5.95*** 6.11*** 6.93*


S.E.M. (n = 8) 1.09 0.47 0.34 0.40 0.33
The latency of paw withdrawal (s) in levetiracetam (250, 500 and 1000 mg/kg i.p.) and morphine (5 mg/kg) 
postoperatively treated rats; *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 for the difference between baseline and time 
after surgery, a two-way repeated measures ANOVA with a post-hoc Bonferroni’s t-test.







957Neuroendocrinology Letters Vol. 29 No. 6 2008 • Article available online: http://node.nel.edu


Preemptive levetiracetam decreases postoperative pain in rats


In our experiments, we did not observe any signs 
of adverse effects of levetiracetam, even at the highest 
dose. In another study (Klitgaard et al., 1998), leveti-
racetam produced a minor reduction in spontaneous 
activity and abdominal tone in rats, but only at the 
highest dose tested (1700 mg/kg, i.p.) while doses im-
pairing rotarod performance in 50% of rats were within 
the range of 1060–1119 mg/kg i.p. Even though the 
highest dose of levetiracetam in our experiment is very 
close to this value, preemptive analgesia was produced 
at lower doses as well. Moreover, we do not believe that 
the longer latencies in the paw withdrawal reflex in rats, 
preemptively treated with the highest dose of levetirace-
tam, were due to levetiracetam toxicity, since the PWL 
in rats given the same dose of levetiracetam postopera-
tively were similar to the PWL of control rats.


The lack of preemptive effects of morphine may be 
due to a different mechanism of action, as well as due 
to different pharmacokinetic properties when com-
pared to levetiracetam (especially the shorter half-life 
of morphine).


In conclusion, levetiracetam administered prior to 
surgery, significantly reduced the pain response, as 
measured with the plantar test, in rats; and the effect 
was dose-dependent. In contrast, the same doses of 
levetiracetam administered postoperatively were inef-
fective. Further studies are warranted to assess the pre-
emptive analgesic effects of levetiracetam.
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Přehled použitých zkratek 


AMPA – alfa-amino-3-hydroxy-5-metylisoxazol-4-propionát 


ANOVA – analýza rozptylu 


CB – kanabinoid  


CGRP – calcitonin gene-related peptide 


COX – cyklooxygenáza 


DSI – depolarizací indukovaná suprese inhibice 


ED – efektivní dávka 


FAAH – fatty acid amide hydrolase 


FDA – Food and Drug Administration (Úřad pro kontrolu léků a potravin v USA) 


GABA – gama-aminomáselná kyselina 


HPLC – vysoce výkonná kapalinová chromatografie 


IL – interleukin 


KRBS – komplexní regionální bolestivý syndrom 


MAP – mitogen-activated protein kinase 


NGF – nervový růstový faktor 


NK-1 – neurokinin 1 


NMDA – N-metyl-D-aspartát 


NNT – The Number Needed to Treat 


NOS – synthasa oxidu dusnatého 
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NSA – nesteroidní antiflogistikum 


NÚ – nežádoucí účinek 


PAG – periaqueduktální šeď 


PCA – pacientem kontrolovaná analgézie 


PG – prostaglandin 


PKC – proteinkináza C 


PL – fosfolipid 


PWL – paw withdrawal latency 


SEM – standardní chyba průměru 


SMT – tractus spinomesencephalicus 


sP – substance P 


SPC – souhrn údajů o přípravku 


SRT – tractus spinoreticularis 


STT – tractus spinothalamicus 


SV2A – synaptic vesicle glycoprotein 2A 


THC – delta9-tetrahydrokanabinol 


TNF – tumory nekrotizující faktor 


VAS – vizuálně analogová škála 


VIP – vazoaktivní intestinální polypeptid 
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1  LITERÁRNÍ ÚVOD A PŘEHLED DANÉ PROBLEMATIKY 


Bolest (lat. dolor; řec. algos – bolest, neduh) je podle IASP (International Association for 


the Study of Pain, Mezinárodní asociace pro studium bolesti) definována jako subjektivně 


nepříjemný vjem, se složkou senzorickou i emocionální, jenž vzniká v důsledku poškození 


nebo teprve hrozícího poškození tkáně či orgánu. Nocicepce (lat. nocere – škodit; ception – 


uvědomování si, vnímání) vyjadřuje samotný proces vnímání něčeho pro organismus 


„škodlivého“, bolesti [1]. 


Bolest je někdy rovněž popisována jako nepříjemný pocit vzbuzený zevním násilím nebo 


poruchou anatomické a fyziologické povahy tkání a ústrojů. Jeho intenzitu a barvu určuje ráz 


podnětu, nervové zásobení postižené oblasti, stav centrálního nervového systému, vrozená 


povaha a v danou chvíli humorální „nálada nemocného“. 


Bolest však není možné vnímat jednoznačně pouze jako cosi negativního. I přesto, že 


akutně vznikající bolest může být velice intenzivní a nepříjemná, je třeba ji chápat i jako 


určitý varovný signál, který často zabraňuje dalšímu poškození organizmu. Naproti tomu 


bolest chronická představuje většinou pouze obtěžující a znepříjemňující vjem bez jakékoliv 


užitečné informace pro lidský organizmus. 


Podle příčiny se bolest dělí na nociceptivní a neuropatickou. Neuropatická bolest je bolest 


vycházející z poškozené nervové tkáně. Nociceptivní bolest dělíme na periferní, tj. 


muskuloskeletální a kožní a bolest viscerální. Podle příčin je nociceptivní bolest možno dále 


členit na traumatickou, zánětlivou a ischemickou.  


Bolest neuropatická se dělí na bolest centrální (thalamickou bolest aj.), periferní a 


dysautonomní (dysfunkce vegetativního nervového systému – např. komplexní regionální 


bolestivý syndrom, KRBS). Vedle výše zmíněných základních typů je dále možné setkat se s 


bolestí psychogenní a jinak nespecifikovanou.  


Podle doby trvání bolesti lze bolest rozdělit na bolest akutní (< 3–6 měsíců) a bolest 


chronickou (> 3–6 měsíců). Chronickou bolest dělíme na nádorovou a nenádorovou. 


Diferenciace bolesti na tyto podtypy není zcela nahodilá a je třeba zdůraznit, že z ní 


plynou velice důležité implikace pro klinickou farmakoterapii. Každý ze zmíněných typů 
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bolesti je totiž charakteristický svými specifiky, jež spočívají zejména v rozličně nastavených 


poměrech na nervových synapsích, a to především ve smyslu různých, signál modulujících, 


faktorů v podobě přítomných neuromediátorů. Tento stav tak poskytuje možnost přistupovat 


k léčbě bolesti mnohem fundovaněji, s možností přesného cíleného zásahu do 


neurochemických procesů a samotnému nemocnému tak nabízí reálnou možnost efektivní 


léčby provázené minimem nežádoucích reakcí. 


Ačkoliv v posledních letech máme možnost být svědky velikého pokroku v léčbě bolesti 


v oblasti nefarmakologické, ale rovněž i farmakologické, zůstává před námi stále spousta 


otázek, na které je třeba nalézt jasnou odpověď. V následujícím textu se snažím podat stručný 


a současně co možná nejucelenější přehled aktuálních poznatků týkajících se témat, kterými 


jsem se po dobu svého postgraduálního studia zabýval. Na straně jedné jde o možnosti tzv. 


preemptivní analgézie, na straně druhé se jedná o problematiku analgetických kombinací 


v klinické praxi již užívaných nebo teprve testovaných na preklinických pracovištích včetně 


naší laboratoře na Ústavu farmakologie 3. LF UK v Praze. 
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1.1. Základní mechanismy v přenosu nocicepčního signálu 


V období mezi vznikem bolestivého stimulu na nervových zakončeních přítomných                    


v periferii a momentem uvědomění si tohoto podnětu v kůře mozkové je vlastní signál 


nesoucí informaci o takovém stimulu vystaven celé škále faktorů, které jej mohou významně 


ovlivňovat, a sice ve smyslu pozitivním (potenciace) nebo naopak negativním (inhibice). 


Bolestivý signál generovaný na periferii přitom může být přenášen pomocí dvou typů 


nervových vláken – slabě myelinizovaných vláken typu A delta vedoucích impulsy rychlostí 


7–14 m/s a nemyelinizovaných vláknen typu C, která jsou tenčí a vedou impulsy rychlostí 


0,5–3,5 m/s. 


Dráha bolesti se skládá ze 3 neuronů. 1. neuron přivádí signál z periferie do těl neuronů 


umístěných v gangliích zadních rohů míšních. Zde dochází k přepojení na 2. neuron, jehož 


axon přestupuje kontralaterálně a v anterolaterálních provazcích míšních se projikuje 


kraniálně, přičemž se tak formují 3 základní dráhy bolesti – tractus spinothalamicus (STT), 


tractus spinoreticularis (SRT) a tractus spinomesencephalicus (SMT). STT axony jsou 


somatotopicky přepojeny ve ventroposteriorním thalamickém jádře na 3. neuron, jehož axon 


směřuje do somatosenzorického kortexu gyrus postcentralis. Axony SRT směřují primárně do 


oblasti retikulární formace, kde mohou předat svoji nesenou informaci 3. neuronům, jejichž 


axony směřují společně s STT převážně do mediálního thalamu. Axony formující SMT se 


primárně zakončují v colliculus superior nucleus cuneiformis a periaqueduktální šedi (PAG). 


Přenesení signálu na 3. neuron je zodpovědné za projekce do ventrobazálního thalamu, 


hypothalamu, limbického mozku a neokortexu. V oblasti PAG však začínají především 


neurony descendentních drah bolesti, které jsou zodpovědné za vyvolání hypoalgezie na 


spinální úrovni (obr.  1). 
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Obr. 1 Schématické znázornění drah bolesti na průřezu hřbetní míchou 


 


Z hlediska fyziologie je nejlépe prozkoumána oblast spinální míchy, tedy místo přenosu 


signálu mezi 1. a 2. neuronem v dráze bolesti. 


Populace C vláken končící v zadních rozích míšních obsahuje koktejl neurotransmiterů, 


z nichž k nejlépe prostudovaným patří především substance P (sP) a glutamát; dále jsou to 


např. CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide), galanin či VIP (Vasoactive Intestinal 


Polypeptide). V závislosti na stimulu přicházejícím z periferie a vzestupu intracelulárních 


koncentrací kalcia jsou tyto substance uvolňovány a vyvolávají excitaci 2. neuronu v dráze 


bolesti prostřednictvím vazby na AMPA/NMDA (alfa-amino-3-hydroxy-5-metylisoxazol-4-


propionát/ N-metyl-D-aspartát) a NK-1 receptory. Důležitá je však také přítomnost řady 


modulačních systémů (opioidní, GABAergní, adenosinový, adrenergní, serotonergní, 


cholinergní, kanabinoidní, aj.) a také existence postreceptorových mechanizmů – přítomnost a 


aktivace cyklooxygenáz (COX) či synthasy oxidu dusnatého (NOS), jejichž aktivita vzrůstá 


přímo úměrně stupni aktivity proteinkinázy C (PKC) závislé na koncentracích 


intracelulárního kalcia. Teprve vzájemná kooperace mezi všemi zmíněnými systémy generuje 


výsledný signál kódující příslušnou informaci o typu, lokalizaci a intenzitě bolestivého 


stimulu. 
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Následující tabulka shrnuje základní typy neuromediátorů v míše a udává jejich význam 


při akutní bolesti, hyperalgezii či allodynii):  (*…neznámý účinek, p…plateau efekt) 
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1.2 Preemptivní analgézie a levetiracetam 


V léčbě pooperační bolesti se konvenčně nejčastěji uplatňuje podávání různých typů 


analgetik v závislosti na intenzitě bolesti subjektivně pociťované nemocným. Pooperační 


bolest je stále poměrně často chápána jako nezbytný doprovod operačního zákroku, a to nejen 


pacienty, ale bohužel také odborným zdravotnickým personálem. Stále častěji se však 


v klinické praxi začíná přistupovat k různým sofistikovaným terapeutickým modalitám, které 


jsou schopny tlumit pooperační bolest mnohem efektivněji – zavedení epidurálního způsobu 


aplikace analgetik, pacientem-vedená analgezie (PCA) aj. Dosud nezodpovězena však zůstává 


otázka možnosti zabránění pooperační bolesti ještě před jejím samotným vznikem, tedy 


možnost tzv. preemptivní, nebo-li předoperační analgezie. 


S myšlenkou preemptivního způsobu vedení analgezie a jejího praktického využití 


v klinické praxi se poprvé setkáváme již počátkem 80. let [2], kdy byla poprvé nastíněna 


důležitá role centrální komponenty bolestivého vjemu ve smyslu navození tzv. senzitizace.  


Vnímání běžných bolestivých podnětů, se kterými se každý z nás denně setkává je 


založeno na kvalitativně jiném mechanizmu, než-li bolest patologická. Zatímco bolest 


„fyziologická“ je ve své podstatě preventivně-protektivní a má především informační 


charakter, bolest „patologická“ tuto charakteristiku postrádá. Je totiž založena na amplifikaci 


bolestivého stimulu, což může vést i ke vnímání bolesti (nebo vnímání její větší intenzity) i po 


odeznění akutního reálného, podnětu. Vlastní amplifikace signálu se může odehrávat již na 


periferii – periferní senzitizace, nebo až v oblasti centrálního nervového systému – centrální 


senzitizace.  


Obě tyto složky jsou nakonec zodpovědné za snížení bolestivého prahu, a tedy i snížení 


intenzity podnětu nutného k vyvolání bolestivého vjemu. V případě vyvolání bolestivého 


vjemu nebolestivým podnětem hovoříme o tzv. alodynii (např. lehký dotyk popálené kůže, 


pohyb), v případě navození intenzivní bolestivosti podnětem jenom lehce bolestivým o tzv. 


hyperalgezii (např. lehký úder na popálenou pokožku) – obr.  2. Zajímavý je stav navození 


tzv. sekundární hyperalgezie,  kdy se hypersenzitivita z poškozeného místa šíří do zdravého 


okolí.  
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           převzato a upraveno dle Gottschalk et al [3] 


Obr. 2 Vztah mezi intenzitou bolestivého podnětu a intenzitou bolesti 


Periferní senzitizace vzniká jako důsledek místního poškození tkáně, které vede 


k nadměrnému uvolňování celé řady zánětlivých působků (H+, histamin, leukotrieny, 


cytokiny, serotonin, prostaglandiny, bradykinin, neuropeptidy, K+, nervový růstový faktor 


NGF, puriny atd.), jež navzájem potencují své účinky a dochází tak k významnému poklesu 


prahu bolesti. 


Centrální senzitizace je charakterizována změnami na úrovni centrálního nervového 


systému. Zpočátku podprahové akční potenciály přicházející z periferie do míchy se sčítají 


(sumují) a vedou k uvolňování excitačních aminokyselin (tj. glutamátu a aspartátu) a  


neuropeptidů (zejm. substance P a neurokinin A) s výsledným navozením dlouhotrvající 


depolarizace v oblasti dorzálních rohů míšních. 


Hlavním cílem preemptivní analgezie je tedy předejít a zabránit vzniku senzitizace a snížit 


tak intenzitu vnímané patologické bolesti na nejnižší možné minimum. Mechanizmus 


působení preemptivní analgezie je názorně vyjádřen v následujícím schématu (obr.  3). 
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    převzato a upraveno dle Woolf et al [4] 


Obr. 3 Předpokládaný mechanismus účinku preemptivní analgézie: a) stav bez terapeutického 


zásahu; b) stav po preemptivně podaném analgetiku (PA); c) stav po pooperačně podaném 


analgetiku (A) 


Se záměrem navodit pooperačně účinnou analgezii preemptivním podáním účinné látky 


byly testovány tři základní typy lékových skupin – lokální anestetika, opioidní analgetika, 


nesteroidní antiflogistika (NSA), eventuelně i zástupci jiných lékových skupin – antagonisté 


NMDA (N-metyl-D-aspartát) receptorů – ketamin [5-10], dextrometorfan [11-14]; 


kortikosteroidy – dexamethason [15;16]; alfa-2 sympatomimetika – clonidin [17;18]; či 


antiepileptikum gabapentin [19].  


Účinnost lokálních anestetik byla testována při epidurálním/intratékálním způsobu 


aplikace nebo v rámci aplikace na periferii do blízkého okolí operační rány. 


Nejstudovanějšími látkami z této skupiny jsou v tomto směru bupivacain [20-26], lidocain 


[27-29] a ropivacain [30-32]. 


U opioidních analgetik se nejčastěji setkáváme s aplikací intravenózní, epidurální, 


intratékální či s cestou lokální infiltrace, přičemž nejčastěji testovány byly alfentanil [33-35], 


fentanyl [36-39], morfin [40-44], pentazocin [45], sufentanyl [46] a tramadol [47]. 
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Ze skupiny nesteroidních antiflogistik byly testovány jak neselektivní NSA – zejména 


diklofenak [27;48;49], ibuprofen [50;51], ketorolak [52-55] a naproxen [56;57], tak i 


selektivní COX-2 (cyklooxygenáza 2) inhibitory – celecoxib [58], etoricoxib [59], parecoxib 


[60] či rofecoxib [61-63]. 


Z podrobných meta-analýz publikovaných studií spíše vyplývá, že existence preemptivní 


analgezie není dosud jednoznačně potvrzena, stejně tak jako stále nebyla vyvrácena. Toto 


pozorování platí v různé míře pro všechny zmíněné substance napříč výše zmíněnými 


skupinami [64-66]. 


Antiepileptika v této indikaci, alespoň prozatím, nebyla s výjimkou gabapentinoidů, tj. 


gabapentinu a pregabalinu [19;67-70], významněji testována. Vzhledem k jejich mechanizmu 


účinku lze však předpokládat jejich určitý analgetický potenciál, který je již běžně klinicky 


využívan zejména při léčbě bolesti neuropatického typu či při migrenózních bolestech hlavy.  


Levetiracetam (2S-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)butanamid) je relativně nové antiepileptikum, 


které se svou chemickou strukturou liší od ostatních zástupců této skupiny. Jeho chemická 


struktura je odvozena od nootropně působícího piracetamu – obr.  4. 


 


Obr. 4 Strukturní vzorce piracetamu (a) a levetiracetamu (b) 


 


Prozatím schválenou klinickou indikací levetiracetamu (obchodní označení Keppra®) je 


léčba parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů s epilepsií (dle 


platného SPC a FDA). Byl však úspěšně testován při léčbě myoklonu [71-73], neuropatické 
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bolesti [74-76] či migrenózních bolestí hlavy [77;78]. Nepříliš povzbudivé výsledky se však 


týkají léčby bolestivých stavů provázejících mastektomii [79]. Existují však i práce, které 


testovaly účinnost levetiracetamu i při rozličných psychiatrických onemocněních, ovšem 


dokumentace takového účinku je alespoň v tuto chvíli dosti nekompletní, nejednotná a 


nepřesvědčivá. Jedná se zejm. o léčbu bipolární poruchy [80-82] a mánie [83;84].  


V preklinických studiích se levetiracetam ukázal být účinný např. v tlumení hyperalgézie 


u potkanů s neuropatickou bolestí, a to v dávkách 540 mg/kg i.p. [85]. Zcela nedávno byla 


publikována práce popisující antinociceptivní účinek levetiracetamu v dávkách 20–200 mg/kg 


i.p. u myší s indukovanou diabetickou neuropatií [86]. Velmi zajímavé jsou rovněž výsledky 


autorů Archer et al., podle kterých levetiracetam v dávkách 100–500 mg/kg i.p. výrazně 


snižoval hyperreflexii spojenou s podáním pentobarbitalu či midazolamu u potkanů [87].  


Prozatím je však poměrně málo prozkoumán mechanizmus jeho farmakologického 


účinku. K nejčastěji diskutovaným však patří následujících pět možností [88;89]: 


• inhibice T-typu vápníkových kanálů 


• modulace napěťově řízených sodíkových kanálů 


• ovlivnění influxu draslíku do buněk 


• inhibice excitatorních systémů, zejména glutamátového 


• potenciace inhibičních systémů, zejména glycinového či GABA-ergního 


 


Do celé situace by však v blízké době mohlo vnést jasno nedávné objevení specifického 


vazebného místa označovaného jako SV2A lokalizované především v místě sekrečních 


vesikul přítomných prakticky ve všech oblastech mozku [90;91].  


Z předběžných údajů lze rovněž vyvodit, že levetiracetam je schopný zabránit vzniku 


synchronizace akčních potenciálů, čímž se nabízí hypotéza možného ovlivnění zmíněné 


sumace podprahových signálů vstupujících do dorzálních míšních ganglií a omezení tak 


vzniku centrální senzitizace. Nicméně velmi seriózně lze také uvažovat i o zabránění vstupu 


vápníku do buňky a ovlivnění tak stupně aktivity proteinkinázy C a potažmo tak i aktivity 


cyklooxygenázy a NO-synthasy. 
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1.3 Terapeutický potenciál analgetických kombinací  


Možný výskyt nežádoucích účinků či nedostatečná klinická odpověď jsou hlavní faktory, 


které vedou k pátrání po nových a účinných analgeticích. Kombinace analgetik navzájem, 


případně se zástupcem jiné lékové skupiny přináší v důsledku aditivního či synergického 


účinku možnost podání nižší dávky účinného léčiva, čímž se logicky snižuje i 


pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků, které bývají často limitujícím faktorem při 


běžném dávkování. Kombinace navíc skýtají možnost ovlivnění bolesti na různých úrovních. 


Z farmakologického hlediska lze tedy rozlišit 2 základní typy analgetických kombinací: 


• analgetikum + „neanalgetikum“ 


• analgetikum + analgetikum 


 


Po velkém rozmachu různých analgetických kombinací v 50. a 60. letech a jejich 


následném zatracování, máme v současné době možnost být svědky jejich určité renesance. 


Na farmaceutickém trhu je k dispozici celá řada kombinací s klinicky ověřenou účinností i 


bezpečností. Nejčastěji se tak setkáváme s kombinacemi: 1)  NSA či paracetamolu a slabého 


či silného opioidního analgetika; 2) NSA či paracetamolu s kofeinem; využívány jsou však i 


kombinace látek jiných (např. kyselina acetylsalicylová + guaifenesin aj.). 


 


1.3.1 Klinicky osvědčené kombinace 


1.3.1.1 NSA či paracetamol + opioidní analgetikum  


a) NSA či paracetamol + kodein 


Kodein je řazen mezi slabá opioidní analgetika, jehož NNT* (The Number Needed to 


Treat) dosahuje hodnoty až 16,7 (11,0-48,0) při podání 60 mg. Z tohoto důvodu jej nelze v 


monoterapii doporučit jako analgetikum volby u bolestí. Vzhledem k jeho specifickému 


cílovému místu a mechanismu působení odlišného od paracetamolu i NSA lze logicky 


předpokládat sčítání analgetického potenciálu těchto podaných látek.  
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Tato hypotéza byla potvrzena i v několika studiích zahrnujících i meta-analýzy. Zde bylo 


zjištěno, že současné podání 60 mg kodeinu působí pokles NNT*  paracetamolu 600–650 mg 


(NNT = 3,1; 2,6–3,8) oproti paracetamolu samotnému (NNT = 5,0; 4,1–6,9) [92].  


Podobného synergního účinku bylo dosaženo i v několika dalších klinických studiích [93-


95], přičemž některé dokumentují vyšší výskyt nežádoucích reakcí zahrnujících především 


nauseu, zvracení, pocit točení hlavy a zácpu [96]. 


Zesílení účinku lze dosáhnout i  podáváním kombinací kodeinu s jednotlivými zástupci 


neselektivních NSA – diklofenaku [97-99], ibuprofenu [100-103] či naproxenu [104;105], 


avšak kodein v tomto případě již tolik nepotencuje výsledný analgetický účinek, jako tak činí 


při kombinaci s paracetamolem. Mechanizmus tohoto jevu zatím nebyl dostatečně objasněn. 


*...NNT  – hodnota udávající, kolik pacientů nereagujících na placebo je třeba léčit, abychom 


alespoň u jednoho dosáhli snížení intenzity bolesti nejméně o 50% 


 


b) NSA či paracetamol + tramadol 


Tramadol je středně silné opioidní analgetikum, které vedle ovlivnění opioidních 


receptorů působí také inhibici zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu 


v synaptických spojeních descendentních drah bolesti. NNT samotného tramadolu 100 mg má 


u akutní bolesti hodnotu 4,8 (3,8–6,1). V kombinaci byl prozatím úspěšně testován pouze 


s paracetamolem [106-110] a ve fixní kombinaci 37,5 mg tramadol + 325 mg paracetamol byl 


úspěšně uveden do klinické praxe. Zatímco hodnota NNT pro tramadol podaný v dávce 75 mg 


u akutní bolesti je 5,3 (u tramadolu 100 mg 4,8) a paracetamolu 1 000 mg 3,8, v případě užití 


fixní kombinace paracetamolu 650 mg a tramadolu 75 mg je hodnota NNT pouze 2,6 [111]. 


 


c) NSA či paracetamol + oxykodon 


Oxykodon je silné opioidní analgetikum, jež bylo testováno jednak v kombinaci 


s ibuprofenem [112;113] a jednak s paracetamolem [114;115]. Ačkoliv oba typy testovaných 


kombinací byly klinicky účinné, pouze v případě kombinace s paracetamolem je možné 


synergický účinek vyjádřit i evidentním poklesem hodnoty NNT: oxykodon 15 mg – 2,3 (1,5–
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4,9) versus oxykodon 5 mg + paracetamol 500 mg – 2,2 (1,7–3,2) [116]. Důvod, proč 


oxykodon výrazněji potencuje účinek paracetamolu než-li NSA není znám, avšak lze se 


domnívat, že podobně jako v případě kodeinu by mohl významnou úlohu hrát předpokládaný 


odlišný mechanizmus působení paracetamolu (propojení se serotonergním [117] či opioidním 


[118] systémem). 


 


d) NSA či paracetamol + dextropropoxyfen 


Dextropropoxyfen je poměrně slabé opioidní analgetikum, jehož analgetická účinnost je 


využívána prakticky pouze v kombinacích s paracetamolem či aspirinem. Dosažená hodnota 


NNT při podání dextropropoxyfenu 65 mg + paracetamolu 650 mg odpovídá hodnotě 4,4 


(3,5–5,6) [119;120]. 


 


1.3.1.2 NSA či paracetamol + kofein  


Ačkoliv je kofein poměrně běžnou součástí klinicky užívaných léčivých přípravků 


obsahujících paracetamol, jeho možný potenciační analgetický účinek nebývá přijímán zcela 


jednohlasně mimo jiné proto, že mechanizmus takové eventuelní potenciace nebyl dosud 


spolehlivě popsán a také proto, že analgetická účinnost samotného kofeinu je přinejmenším 


velmi sporná [121;122]. V literatuře však existují práce, které se tímto efektem seriózně 


zabývají a naopak popisují jasný aditivní potenciál např. při léčbě tenzních bolestí hlavy či 


bolestech v krku [123;124]. V polovině 80. let byla provedena meta-analýza 26-ti 


srovnávacích studií zahrnujících pacienty trpící bolestmi hlavy či pooperační bolestí. Ve 21 


studii byl analgetický účinek kombinace vyšší nejenom v porovnání s placebem, ale i oproti 


paracetamolu samotnému, a to až o 41 % [125]. V experimentální práci s potkany byl 


dokonce prokázán významný antiexsudativní a antipyretický potenciál kofeinu, což souvisí i 


se zmírněním symptomů probíhajícího zánětlivého procesu [126]. Protizánětlivé schopnosti 


kofeinu byly rovněž naznačeny i v jedné experimentální studii popisující sníženou tvorbu 


zánětlivého prostaglandinu PGE2 v mikroglii [127]. 


Při testování kofeinu s ibuprofenem je popisována 2,4–2,8x vyšší účinnost kombinace u 


pacientů s pooperační bolestí [128]. Podobně byla zjištěna vyšší účinnost a rychlejší nástup 
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účinku i u pacientů po extrakci třetího moláru při podání kombinace ibuprofenu 200 mg 


s kofeinem 200 mg oproti samotnému ibuprofenu [129]. V jiné studii se ukazuje, že 


kombinace ibuprofenu 200 mg a kofeinu 100 mg je významně účinnější (zesílení až o 43 %) 


než samotný ibuprofen 200 mg a analgeticky srovnatelný s ibuprofenem 400 mg [130]. Podle 


McQuaye je nejvhodnější dávka kofeinu k použití do analgetických kombinací 100 mg [131]. 


O několik let později se však provedená meta-analýza k tomuto potenciačnímu účinku staví 


v důsledku ne zcela jednoznačných výsledků poněkud zdrženlivěji [132]. O další tři roky 


později byl však opět popsán u 301 pacientů s tenzními bolestmi hlavy zesílený i urychlený 


účinek ibuprofenu podaného v kombinaci s kofeinem [133]. Definitivní a jednoznačná 


odpověď na otázku analgetické účinnosti kofeinu podávaného v kombinaci s NSA tedy 


zůstává stále nezodpovězena. 


 


1.3.1.3 Kyselina acetylsalicylová či paracetamol + guaifenesin 


Guaifenesin bývá velmi často zmiňován jako účinné expektorans, myorelaxans, jako 


mírné sedativum či anxiolytikum. Ačkoliv je v analgetických směsích klinicky využíván již 


od 80. let, dosud se ví jenom málo o jeho mechanizmu účinku. Předpokládá se však stimulace 


GABA-ergního či glycinergního systému, některé práce spíše kladou důraz na 


farmakokinetický mechanizmus zesíleného účinku [134].  


V literatuře jsou dostupné práce autorů z našeho pracoviště (Ústav farmakologie, 3. LF 


UK v Praze – Kršiak et al., Doležal et al.) popisující významné zesílení analgetického 


potenciálu paracetamolu i kyseliny acetylsalicylové guaifenesinem [135]. Přidání 


guaifenesinu 200 mg/kg k paracetamolu 100 mg/kg vedlo v porovnání se samotným 


paracetamolem k výraznému poklesu hodnoty analgetické ED50 (82,2 mg/kg oproti 233,7 


mg/kg) [136] v modelu viscerální bolesti (writhing test) u myší. 
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1.3.2 Některé další možné kombinace analgetik s neuropsychofarmaky 


1.3.2.1 NSA + centrální myorelaxancia 
 


V dosud publikované literatuře existuje několik prací popisujících zvýšený analgetický 


účinek analgetik jestliže jsou kombinována společně s látkami ze skupiny centrálních 


myorelaxancií [137]. Velmi důležitou byla metaanalýza randomizovaných dvojitě 


zaslepených studií, v nichž bylo pacientům se svalovými spasmy podáno centrální  


myorelaxancium. Vstupní kritéria splnilo 30 studií – 77 % bylo hodnoceno jako vysoce 


kvalitní, 80 % se týkalo léčby akutní bolesti zad. Z výsledků bylo zřejmé, že 


nebenzodiazepinová myorelaxancia jsou účinnější než placebo o 20 % při v úlevě od bolesti 


(RR = 0,80) a o 51 % lepší v parametru celkové účinnosti (RR = 0,49). Tento příznivý účinek 


však byl do jisté míry znehodnocen výskytem nežádoucích účinků – u nebenzodiazepinových 


myorelaxancií o 50 % (RR = 1,5), u benzodiazepinových myorelaxancií o 104 % (RR = 2,04) 


vyšší četnost NÚ v porovnání s placebem [138].  


Ve studii se 66 pacienty trpícími pooperační bolestí randomizovanými do třech skupin ve 


dvojitě zaslepeném uspořádání bylo zjištěno, že kombinace paracetamolu s mephenoxalonem 


oproti mephenoxalonu samotnému byla výrazně analgeticky účinnější, aniž by došlo k 


vyššímu výskytu nežádoucích účinků ve smyslu zažívacích potíží či sedace [139]. 


Příznivé výsledky přinesla i další dvojitě zaslepená randomizovaná prospektivní studie, 


jejíž autoři porovnávali účinnost piroxicamu (P), přípravku Neodolpasse (N, diklofenak 75 


mg + orphenadin 30 mg) a placeba (C) u pacientů podstoupivších artroskopický zákrok 


kolene (n = 119). Mezi jednotlivými studijními skupinami byl patrný rozdíl v počtu pacientů 


nevyžadujících další analgetickou medikaci po provedeném zákroku – P: 52,3 vs C: 11;7 % (p 


< 0,05); N: 68,6 % vs C (p < 0,001). Pacienti užívající kombinaci udávali i nižší intenzitu 


pooperační bolesti – P: 2,4 vs C: 2,9 (p < 0,05); N: 1,5 vs C: (p < 0,05) [140]. 


Recentně byla účinnost i bezpečnost kombinace diklofenak/orfenadrin (A, n = 19) 


hodnocena u pooperační bolesti v porovnání s tramadolem samotným (B, n = 30) a nebo 


jejich vzájemné kombinaci (C, n = 11). Intenzita bolesti hodnocená prostřednictvím VAS 


signifikantně poklesla ve všech sledovaných skupinách (p < 0,001). Zajímavým zjištěním 
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však bylo, že infúze diklofenaku v kombinaci s orphenadrinem výrazně zvyšovala účinek 


tramadolu [141].  


V literatuře je rovněž dobře dokumentovaná účinnost tolperisonu v kombinaci s NSA u 


poruch muskuloskeletálního systému. Ve studii se 129 pacienty trpícími svalovou hypertonií, 


spasmy, bolestí, zánětlivými projevy a omezenou pohyblivostí výrazně pomohl v kombinaci s 


fyzikální léčbou a podáváním NSA při mírnění bolesti a vedl ke zlepšení pohyblivosti o 20–


30 % [142]. V kombinaci s kyselinou niflumovou v dávkách 500–1 000 mg v léčbě kloubního 


revmatismu (n = 48) působil synergicky, přičemž kombinace byla výrazně účinnější než 


kyselina niflumová samotná [143]. 


 


1.3.2.2 NSA či opioidní analgetikum + kanabinoidy 


Možnost podávání této kombinace je poněkud komplikovanější především z toho důvodu, 


že farmakologické vlastnosti kanabinoidů nejsou, snad s výjimkou jejich antiemetických a 


antianorektických účinků, dosud pozitivně přijímány medicínskou veřejností.  


Ačkoliv se zdá, že jejich vlastnost antinocicepčního působení je založena na reálném 


podkladě, je to především výskyt nežádoucích účinků, které brání jejich širšímu klinickému 


využití. Antinociceptivní působení kanabinoidů je s největší pravděpodobností odvozeno od 


přítomnosti endogenního kanabinoidu arachidonyletanolamidu, označovaného jako 


anandamid* (obr.  5), objeveného počátkem 90. let [144;145].  


 


Obr.  5 Porovnání strukturních vzorců kyseliny arachidonové a anandamidu 


 


Následným výzkumem byla popsána jeho degradace cestou hydrolytického štěpení 


prostřednictvím enzymu FAAH (fatty acid amide hydrolase) na kyselinu arachidonovou 
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[146], jež je substrátem pro vznik pronocicepčních a proinflamačních prostaglandinů za 


enzymové katalýzy oběma isoformami cyklooxygenáz [147;148]. Kromě toho je však 


popisován i samotný anandamid jako substrát pro štěpení cyklooxygenázou 2 na PGE2-


etanolamid [149;150] – obr.  6.  


 


*...byly popsány i další endogenní ligandy kanabinoidních receptorů, které se také velmi 


pravděpodobně mohou podílet na ovlivnění procesu šíření bolestivého signálu. Chemickými 


názvy to jsou 2-arachidonoyl glycerol, 2-arachidonyl glyceryl ether (syn. noladin ether) a O-


arachidonoyl ethanolamin (syn. virodhamin). Poslední jmenovaný má přitom vlastnosti 


endogenního antagonisty [151]. 


 


Obr. 6 Vztah mezi anandamidem a tvorbou prostaglandinů 


 


Ve studiích s hlodavci bylo experimentálně zjištěno, že inhibice enzymu FAAH je 


schopna navodit analgetický účinek [152]. Toto pozorování dokládá i další studie, v níž byla u 


geneticky upravených myší, deficientních na FAAH, popisována v porovnání se zdravými 


jedinci značná  hypoalgézie [153], která se ještě dále umocňovala podáním exogenního 


anandamidu [154]. Nastolená analgezie je však provázena i porušenou motorikou a 


hypotermií. V jiných studiích bývá navíc zdůrazňována i hypotenze a sedace [155]. 


Působení kanabinoidů na buněčné úrovni je zprostředkováno specifickými receptory, 


které jsou v současné době členěny na CB1 (s lokalizací především v mozku, ale též i na 


periferii – srdce, cévy, varlata, imunitní systém) a CB2 (zejm. v leukocytech a hemopoetickém 


systému), jejichž domény jsou napojeny na systém G-proteinů vyvolávajících inhibici 
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adenylylcyklázy a zároveň regulujících tok iontů K+ a Ca2+. Kromě G-proteinů však dochází 


k ovlivnění intracelulárních (např. MAP – mitogen-activated protein kináza) či 


extracelulárních, signál-regulujících kináz atp.  


Poslední výzkumy však naznačují, že některé účinky kanabinoidů jsou pravděpodobně 


zprostředkovány zcela odlišným typem receptorů, který je předběžně označován jako 


„endoteliální kanabinoidní receptor“, jehož aktivace vede k vazodilataci, a to cestou G-


proteiny zprostředkované stimulace guanylylcyklázy (možný je i vliv oxidu dusnatého, avšak 


tento vztah nebyl dosud dostatečně prozkoumán) [156]. 


V experimentálních studiích s antagonisty kanabinoidních receptorů bylo zjištěno, že jsou 


schopny blokovat protizánětlivý i analgetický účinek navozený indometacinem u myší [157] i 


flurbiprofenem u potkanů [158] (obě látky jsou zástupci NSA). Toto pozorování je podpořeno 


i objevem schopnosti kanabinoidních agonistů snižovat tvorbu tzv. c-fos proteinu (marker, 


jehož koncentrace se zvyšuje úměrně intenzitě zánětlivého či bolestivého podnětu) 


v dorzálních i ventrálních míšních rozích při formalinovém testu prováděném na potkanech 


[154;159].   


Existují však i práce popisující úzký vztah mezi kanabinoidním systémem a systémem 


opioidním. Bylo např. popsáno, že podání delta9-tetrahydrokanabinolu (THC) zvyšuje v míše 


vyplavování dynorfinu A a leu-enkefalinu a nepřímo se tak podílí na stimulaci především 


kapa opioidních receptorů (v menší míře i receptorů mí a delta). Další důkazy o vzájemné 


interakci těchto systémů spočívají ve schopnosti antagonistů opioidních receptorů inhibovat 


antiemetický účinek nabilonu a také ve schopnosti vyvolat naloxonem (antagonista opioidních 


receptorů) abstinenční příznaky u jedinců závislých na užívání kanabinoidních látek [160]. 


Bylo rovněž potvrzeno, že agonisté kanabinoidních receptorů jsou schopny snižovat sekreci 


substance P v neuronech míšních ganglií [161]; dále snižují sérové koncentrace TNF alfa 


(Tumor Necrosis Factor) a interleukinu IL-12 a zároveň zvyšují koncentrace protizánětlivého 


interleukinu IL-10 [162]. Zcela recentně byla problematika agonistů kanabinoidních receptorů 


zmíněna i na 12. Světovém kongresu o bolesti ve skotském Glasgow. Neselektivní agonista 


CP-55940 zde byl prezentován jako látka s antinocicepčními účinky, která je současně 


schopna pozitivně modulovat migraci mikroglie [163]. 


Na periferii, v místě zánětu je anandamid schopný tlumit otok, stejně tak jako snižovat 


stupeň termální hyperalgezie. Tento efekt lze vysvětlit tak, že dochází k místní inhibici 
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uvolňování CGRP se současnou aktivací draslíkových proudů a následným poklesem 


excitability (nastavením hyperpolarizace) [164]. V jiných pracích je poukazováno na snížené 


uvolňování glutamátu ve striatu a cerebellu po aktivaci postsynaptických receptorů [165] nebo 


naopak snížení uvolňování GABA (Gamma aminobutyric acid) při dlouhodobé aplikaci 


s rozvojem tolerance jako následek retrográdního ovlivnění presynaptických kanabinoidních 


receptorů [166]. Poslední zmiňovaný proces, též známý pod označením DSI (depolarization-


induced suppression of inhibition) je umocněn současnou aplikací COX-2 inhibitorů, což by 


při dlouhodobé aplikaci mohlo představovat významný limitující faktor v možných 


analgetických kombinacích agonistů kanabinoidních receptorů a zástupců NSA při léčbě 


chronické bolesti [167]. 


Analgetická účinnost kanabinoidů (THC 5–20 mg a levonantradol 1,5–3,0 mg) byla 


potvrzena meta-analýzou studií, v nichž byly tyto látky podávány per os pacientům 


s nádorovou, chronickou nenádorovou a akutní pooperační bolestí. Jejich účinnost je přitom 


udávána jako prakticky srovnatelná s účinností kodeinu (NNT kodeinu 60 mg je 16,7; 11,0–


48,0) [168], nicméně lze usuzovat na možný aditivní či synergický potenciál s ostatními 


analgetiky, jako tomu je např. i v případě kodeinu. 


Teprve nedávno byl popsán i antinocicepční účinek agonistů CB-receptorů u bolesti kostí 


vyvolané injekcí buněk myšího osteosarkomu (NCTC 2472) do dřeňově dutiny femuru. 


Ačkoliv aplikace agonisty WIN 55,312-2 nevedla k akutnímu zmírnění bolesti (hodnoceno 


prostřednictvím von Freyových filament), chronická aplikace byla provázena výrazným 


zlepšením [169]. Pro účinnost u spíše chronických stavů svědčí i výsledky jiné práce, ve které 


byl v animálním modelu hodnocen centrální typ bolesti [170]. 


Dle nastíněného začlenění kanabinoidního systému do komplikované sítě nocicepčních 


procesů lze uvažovat o jejich možném využití v přípravě analgeticky účinných kombinací se 


zástupci jiných lékových skupin.  


V tomto smyslu byla již úspěšně provedena řada experimentálních studií, v nichž byly 


kombinovány agonisté kanabinoidního systému s opioidními analgetiky.  


Experimenty na myších či potkanech využívající modelu tail-flick či hot-plate testu 


(algické modely založené na aplikaci termického podnětu) jasně dokumentují, že kanabinoidy 


působí synergicky v kombinaci s agonisty opioidních receptorů (zejm. morfin a kodein) při 
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navození antinocicepce. Zdá se, že tento synergismus je zprostředkovaný příslušnými 


receptory na spinální i supraspinální úrovni a je možné jej odstranit nejenom podáním 


antagonistů kanabinoidů, ale i antagonistů opioidních receptorů [171-173]. 


Dosud však v literatuře není popsána kombinace kanabinoidního agonisty 


s paracetamolem či některým zástupcem ze skupiny nesteroidních antiflogistik. Lze však 


předpokládat, vzhledem k výše popsanému mechanizmu účinku, vzájemnou potenciaci až 


synergii,  jejich účinků. Podané NSA působí snížení intenzity odbourávání endogenního 


anandamidu (inhibicí COX a FAAH), vede tedy k lokálnímu zvýšení jeho koncentrace. 


Dodatečně podaný kanabinoidní agonista by tak teoreticky mohl umocnit jeho stimulační 


působení na cílových kanabinoidních receptorech. 


Ačkoliv v publikované literatuře je poměrně dobře zmapován antinocicepční účinek 


agonistů kanabinoidních receptorů u zvířat (recentněji nacházíme též studie popisující 


příznivý účinek inhibitorů FAAH), bohužel zůstáváme konfrontováni se skutečností, že 


mnohdy velmi povzbudivé výsledky z preklinických studií se nedaří přenést do běžné klinické 


praxe, a výsledky stávajících klinických studií jsou spíše značně nejednotné.  


Je známo, že samotné kouření marihuany přispívá k tišení bolesti. Do jaké míry se však 


jedná o přímý antinocicepční účinek nebo o účinek psychotropní však zůstává stále 


nezodpovězenou otázkou [174]. 


Mírné snížení intenzity bolesti indukované lokálně aplikovaným capsaicinem bylo např. 


pozorováno u zdravých dobrovolníků, kterým byl na stejné místo na kůži podán HU 210 


(neselektivní agonista CB receptorů). Zatímco bylo možné pozorovat oddálení indukované 


hyperalgézie a mechanické allodynie, ovlivnění mechanické hyperalgézie se nepodařilo 


prokázat [175].  


Ve dvojitě zaslepené randomizované a placebem kontrolované studii, ve které byl 


zdravým dobrovolníkům podán per os THC  nebyl zjištěn jakkoliv významný antinocicepční 


účinek při aplikaci termického, mechanického nebo elektrického stimulu. Navíc byla taková 


léčba provázena výskytem nežádoucích účinků [176]. Velmi podobných výsledků bylo 


dosaženo rovněž při perorální aplikaci extraktu z Cannabis ve smyslu hodnocení intenzity 


vnímané bolesti či zánětlivé reakce [177]. 
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Příznivé výsledky se týkají např. dronabinolu, který byl aplikován pacientům 


s roztroušenou sklerózou per os v maximální denní dávce 10 mg po dobu 3 týdnů. 


V porovnání s placebem signifikantně mírnil intenzitu vnímané bolesti (NNT = 3,5); 


popisováno bylo rovněž zlepšení v dotazníku SF-36, a to v položkách hodnotících duševní i 


fyzický stav nemocných. Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem byla zmiňovaná 


závrať [178].  


O účinnosti kanabinoidů u roztroušené sklerózy, respektive bolestí s ní spojené, bylo 


rovněž pojednáno v rámci meta-analýzy šesti studií (n = 298), ve kterých byl terapeuticky 


použit přípravek Sativex (bukální sprej obsahující cannabidiol/delta-9-tetrahydrocannabinol), 


cannabidiol a nebo dronabinol. Aplikace všech tří přípravků byla provázena poklesem 


intenzity pociťované bolesti, a sice v souhrnu o 1,6 ± 0,4 bodu (p < 0,001) oproti stavu před 


zahájením terapie. Statisticky signifikantní rozdíl byl pozorován rovněž ve vztahu k placebu – 


rozdíl 0,8 ± 0,3 body (p = 0,029). Nejčastěji zmiňovaným nežádoucím účinkem byly závratě. 


Ačkoliv se jedná o poměrně příznivé výsledky, autoři současně poukazují na skutečnost 


relativně nízkého počtu analyzovaných pacientů [179]. 


V publikované literatuře byl v mnohých studiích rovněž hodnocen analgetický účinek 


nabilonu. V porovnávací studii hodnotící tlumení pooperační bolesti (n = 41) nebyl 


zaznamenán oproti ketoprofenu v dávce 50 mg či placebu jakkoliv signifikantní rozdíl 


v pooperační spotřebě opioidních analgetik, avšak v dávce 2 mg zesiloval účinek podaného 


morfinu [180]. 


 V jiné komparativní studii u pacientů s chronickou neuropatickou bolestí (n = 96) byl 


v dávce 2 mg méně účinný v úlevě od bolesti než-li dihydrocodein v dávce 240 mg, který byl 


pacienty navíc i lépe snášen [181]. U pacientů s diagnostikovanou fibromyalgií ve dvojitě 


zaslepené a placebem kontrolované studii v dávkách 0,5–1 mg 2x denně výrazně tlumil 


nejenom bolest, ale též u pacientů omezoval anxietu [182]. Naproti tomu naopak v dávce 1 


mg nebyl vůbec účinný u zdravých dobrovolníků, kterým byl experimentálně aplikován 


bolestivý tepelný podnět; poněkud více vyjádřen byl účinek u žen, což autoři studie vysvětlují 


možností zapojení neurobiologických mechanismů ovlivňujících percepci a transdukci 


bolestivého podnětu [183]. 


Z hlediska využití kanabinoidů v běžné klinické praxi je velmi důležitý jejich účinek ve 


vzájemné kombinaci s jinými analgetiky, v humánní medicíně jsou ponejvíce testovány 
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kombinace s opioidními analgetiky. U zdravých dobrovolníků tak bylo např. zjištěno, že 


dronabinol v dávce 5 mg per os působí synergicky, je-li koadministrován společně 


s morfinem v dávce 0,02 mg/kg i.v. Zatímco ani jedna z uvedených látek nepůsobila 


výraznější ovlivnění vnímání termického podnětu, účinek kombinace byl statisticky 


signifikantní (p = 0,012) [184]. 


Velmi podobných výsledků bylo dosaženo při aplikaci dronabinolu (delta-9-


tetrahydrocannabinol) pacientům dlouhodobě užívajícím opioidní analgetika ve dvojitě 


zaslepené a placebem kontrolované studii v dávkách 10 či 20 mg (mezi oběma dávkami nebyl 


pozorován signifikantní rozdíl). Výskyt nežádoucích účinků je zmiňován jako na dávce 


závislý [185]. 


 


1.3.2.3 NSA či opioidní analgetika + NMDA antagonisté 


V literatuře můžeme nalézt velký počet prací dokládajících důležitou úlohu excitačních 


aminokyselin (glutamát či aspartát) v přenosu bolestivého signálu na míšní úrovni, a sice 


prostřednictvím aktivace NMDA receptorů [186]. Bylo zjištěno, že po aplikaci antagonistů 


těchto receptorů dochází v různých algických modelech (navození zánětlivé či neuropatické 


bolesti) ke zmírnění hyperalgické odpovědi a ke snížení výskytu alodynie [187].  


V kombinacích byly dosud NMDA antagonisté testovány pouze s opioidními analgetiky. 


Aktivace opioidních receptorů je totiž schopna modulovat aktivitu NMDA receptorů na 


úrovni nervus triegeminus, což spočívá v jejich fosforylaci zprostředkované proteinkinázou C 


(PKC). Ukázalo se například, že prahové dávky morfinu působí vysoce synergicky s NMDA 


antagonisty v navození antihyperalgického efektu na modelu neuropatické bolesti u potkana 


[188]. Tento účinek bezpochyby jistě souvisí s dříve popsaným zjištěním, že NMDA 


antagonisté jsou schopni významně snižovat vzniklou toleranci v důsledku opakovaného 


podávání opioidních analgetik [189]. 


Nesteroidní antiflogistika či paracetamol v kombinaci s NMDA antagonisty nebyla dosud 


experimentálně testována. Existuje však studie upozorňující na možný centrální účinek 


ketorolaku, který významně tlumil excitaci navozenou aplikací právě NMDA agonisty [190]. 


Na základě tohoto popsaného účinku lze tedy předpokládat, že i v této oblasti výzkumu 


můžeme být v budoucnu svědky zajímavých interakcí.  
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1.4 Modely akutní bolesti u zvířat 


Prakticky žádný medicínský obor se na úrovni základního výzkumu neobejde bez  


experimentování se živými zvířaty. Nejinak je tomu i při základním výzkumu mechanismu 


percepce a transmise bolestivého signálu, respektive s možnostmi jeho farmakologického 


ovlivnění. Základní podmínkou u jakéhokoliv experimentu na živém zvířeti je co možná 


nejkratší trvání a vystříhání se utrpení. Hovoříme-li však o bolesti, je zřejmé, že zvířeti je 


vyvolán různým způsobem pro něj velmi nepříjemný vjem, a proto není dost dobře možné 


splnit právě zmíněnou podmínku netrpění. Přesto je jakkoliv vyvolaná bolest během 


experimentu omezena pouze na nezbytně krátkou dobu nutnou ke splnění účelu pokusu. 


Jelikož bolest chápeme jako subjektivně negativní vjem, není tudíž zcela jednoduché 


bolest kvantifikovat, obzvláště pak u zvířat. Hlavní princip většiny přístupů vyvolávajících 


bolest je obvykle založen na aplikaci takového podnětu, který je bolestivý u člověka. 


Následně je u zvířete měřena kvalitativní, mnohem častěji však kvantitativní, odpověď na 


tento podnět – např. měření reakčního času, počet protažení při testu peritoneálního dráždění 


apod. [191]. 


Modely bolesti u zvířat je možné rozdělit na modely akutní a modely chronické bolesti. 


Jelikož jsme se v našich experimentech zaměřovali na možnosti farmakologického ovlivnění 


akutní bolesti, uvádím v následujícím přehledu pouze nejčastěji využívané modely akutní 


bolesti. 


 


1.4.1 Plantar test & hot plate test 


Spočívá v aplikaci termického podnětu (50–56 °C) prostřednictvím kovové plotny, na 


kterou je zvíře umístěno (hot plate test), nebo prostřednictvím infračerveného paprsku, který 


je specificky umístěn pod některou z plosek zadních končetin (plantar test). V obou případech 


se sleduje doba, po kterou zvíře toleruje aplikaci takového podnětu. V okamžiku, kdy tlapku 


zdvihne, zatřepe s ní, eventuelně ji začne olizovat či se do ní kousat, automaticky se zastaví 


časoměřič. De facto se tak hodnotí reakční doba [192]. 


 







 30/90


1.4.2 Tail-flick test 


Analogický test podobný plantar testu. Tentokrát je však infračervený paprsek směřován 


na ocas zvířete [193]. Jelikož se jedná o periferní část těla, je nutno uvažovat i možné 


odchylky v teplotě těchto partií mezi jednotlivými probandy. Jinak řečeno, zvíře s teplejším 


ocasem pravděpodobně bude mít kratší latenci do trhnutí ocasem než-li zvíře s nižší teplotou. 


Tuto diskrepanci je však možné poměrně jednoduše anulovat ponořením ocasu do 


temperované vody na přibližně 32 °C bezprostředně před měřením. Zatímco reakce 


pozorované v rámci tail-flick testu jsou vyvolány odpovědí na spinální úrovni, v případě hot-


plate či plantar testu se jedná o reakci supraspinální. 


 


Obr. 7 Měření nocicepční odpovědi metodou tail-flick 


 


1.4.3 Formalinový test 


Formalinový test spočívá v subkutánní aplikaci ředěného formalinu do zadní tlapky. 


Pozorovanou reakci je možné rozdělit do dvou fází – akutní a opožděnou. Akutní fáze (fáze I) 


se dostavuje během několika málo sekund po aplikaci a je charakterizována trhavými pohyby 


a olizováním postižené tlapky. Po této fázi obvykle následuje zklidnění (fáze Q – quiescent), 


které je po dalších 10–15 minutách vystřídáno opětovnými záškuby ve vyšší frekvenci (fáze 


II). Zatímco iniciální fáze je dána akutním podrážděním nociceptorů (je možno ji tlumit např. 


nesteroidními antiflogistiky), druhá fáze bývá označována za jakýsi ekvivalent chronické 


a/nebo neuropatické bolesti a do určité míry je dána centrální senzitizací [194]. 
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1.4.4 Test termální hypersenzitivity & Test chladové alodynie 


Oba testy spočívají ve sledování reakčního času zvířete při ponoření jeho tlapky či ocasu 


do vodní lázně vyšší teploty. Analogií je kovová plotna chlazená cirkulující vodou či např. 


aplikace acetonu na zadní tlapku. Úměrně evaporaci této látky dochází k lokálnímu 


ochlazování a v případě indukované neuropatické bolesti (např. předchozí podvaz nervus 


ischiadicus) zvíře reaguje opět trhavými pohyby či olizováním si tlapky [195;196]. 


 


1.4.5 Test mechanické alodynie von Freyovými filamenty & Pin-prick test 


Každý z testů je založen na měření reakčního času, po který testované zvíře snáší tlak buď 


tuhého filamenta (v klasické medicíně de facto odpovídá estesiometrii) nebo tupě 


zakončeného špendlíku, které jsou pod konstantním tlakem aplikovány skrze drátěnou mřížku 


na plantu zadní tlapky [197]. 


 


1.4.6 Test peritoneálního dráždění (tzv. writhing test) 


Spočívá v intraperitoneální aplikaci ředěné kyseliny octové (obvykle 0,7%) myším [198-


200] obvykle 30 minut po podání hodnocené látky, přičemž v následujících intervalech je 


sledován počet protažení, tzv. „writhes“, tj. křečovitých stahů břišního svalstva následovaných 


dorsiflexí a natažením zadních končetin (nejčastěji po celkovou dobu 20 minut). 


 


1.4.7 Distenze dutých orgánů 


V porovnání s testem peritoneálního dráždění tento test více odpovídá reálné situaci. Je 


založen např. na aplikaci latexového balonku, který se po zavedení do pochvy, či dělohy 


inflatuje. V tomto modelu je však nutné uvažovat závislost reaktivity na fázi estrálního cyklu, 


a proto byly vyvinuty i testy založené na inflaci střeva. Míra vegetativní odpovědi či 


abdominální kontrakce jsou pak korelátem vnímané bolesti [201;202]. 
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1.4.8 Indukce bolesti 


Aby bylo možné výše zmiňované metody použít k měření responsivity u jednotlivých 


typů bolesti, je třeba danou bolestivou situaci nejdříve navodit. Zatímco zánětlivou bolest 


nejčastěji indukujeme subkutánní aplikací karageninu či Freudova adjuvans do zadní tlapky, 


osteoartrotickou bolest intraartikulární aplikací monoiodacetátu (nejčastěji do kolenního 


kloubu) či neuropatickou bolest podvazem spinálních nervů či ischiadického nervu. Tzv. 


pooperační bolest je nejčastěji vyvolávána během anestezie provedenou incizí zadní tlapky 


napříč kůží, fascií a muskulatury s následnou suturou rány. 


 


K uvedeným modelům bych závěrem rád uvedl, že každý z nich představuje určitou míru 


simplifikace analogických situací v humanní medicíně, a je proto zatížen i určitou chybou, 


která ztěžuje správnou interpretaci změřených výsledků. 
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2 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 


 


1. Přes rozsáhlý preklinický i klinický výzkum nebyla dosud možnost preemtivní 


analgezie definitivně potvrzena ani vyvrácena. V této souvislosti se nám jevily jako zajímavé 


a podnětné poznatky o analgetickém působení některých antiepileptik za specifických 


okolností. Cílem našeho výzkumu proto bylo zjistit zda nové a klinicky již úspěšně používané 


antikonvulzivum levetiracetam má preemptivní nebo i terapeutické účinky v modelu 


pooperační bolesti u potkanů. 


 


2. Výhodnost některých lékových kombinací byla již prokázána nejen u analgetik, ale i u 


mnoha dalších lékových skupin. Dříve bylo v naší laboratoři zjištěno, že guaifenesin zvyšuje 


analgetickou účinnost paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové. Druhým cílem našeho 


výzkumu proto bylo zjistit zda guaifenesin zvyšuje analgetickou účinnost i u nesteroidních 


antiflogistik (NSA), a to s rozdílnou selektivitou vůči COX-2 (ibuprofen, nimesulid a 


celecoxib) v modelu viscerální bolesti u myší. Jelikož dříve bylo zjištěno, že guaifenesin 


zvyšuje absorpci paracetamolu, zjišťovali jsme, zda guaifenesin neovlivní také plazmatické 


hladiny jednoho z testovaných NSA, a to nimesulidu. 


 


3. Rozsáhlý výzkum svědčí pro to, že aktivace endogenního kanabinoidního systému 


tlumí bolest. Třetím hlavním cílem našeho výzkumu proto bylo zjistit zda agonista 


kanabinoidních receptorů CP-55940 zvyšuje analgetickou aktivitu diklofenaku v modelu 


viscerální bolesti u myší a v modelu zánětlivé bolesti u potkanů.  
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3  METODIKA 


Veškeré experimenty byly provedeny v souladu s platnými předpisy a po projednání 


Odbornou komisí pro ochranu pokusných zvířat 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v 


Praze. 


Zvířata ve všech experimentech byla ustájena za standardních laboratorních podmínek při 


teplotě 22 ± 1 ºC po 6–9 jedincích v každé kleci s pravidelným střídáním světla a tmy po 12 


hodinách. Krmena byla běžně dostupnými peletami určenými pro chov hlodavců (St1; 


VELAZ, Česká republika); voda byla ponechána ad libitum prostřednictvím napájecí láhve. 


Veškeré experimenty byly prováděny za bílé části dne a po nezbytně nutné době potřebné 


k provedení experimentu byla všechna zvířata usmrcena inhalací halotanu (s výjimkou 


dekapitace myší při měření plazmatické hladiny nimesulidu). 


 


3.1 Preemptivní analgézie 


V experimentu byla použita zvířata, samci potkani kmene Wistar albino, o hmotnosti 250–


300 g (VÚFB Konárovice).  


 


3.1.1 Popis experimentu 


Vlastní studie sestávala ze dvou částí – předoperační (preemptivní) aplikace a pooperační 


(terapeutická) aplikace. V obou případech byla zvířata rozdělena do 5 studijních skupin (v 


každé po 6–8 potkanech) s odlišnou medikací: 1) kontroly – fyziologický roztok 1,0 ml/kg 


i.p.; 2) levetiracetam – 250,0 mg/kg i.p.; 3) levetiracetam – 500,0 mg/kg i.p.; 4) levetiracetam 


– 1000,0 mg/kg i.p.; 5) morfin – 5,0 mg/kg i.p. V rámci preemptivního ramene byly všechny 


látky aplikovány 1 hodinu před chirurgickým zákrokem, v rámci terapeutického ramene pak 1 


hodinu po jeho provedení. Vlastní dávka levetiracetamu byla zvolena na základě pilotního 


experimentu a na zkušenosti z jiných preklinických studií [203]. 
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Incize zadní tlapky 


Podle postupu již dříve popsaného v práci Brennan et al. [204], byla anestezovaným 


zvířatům provedena 1 cm dlouhá incize v podélné ose pravé zadní planty, a sice skrze kůži, 


fascii a svaly, přičemž veškeré přítomné šlachy zůstaly neporušeny. Celková anestezie byla 


provedena intraperitoneální aplikací kombinace ketaminu v dávce 100 mg/kg a xylazinu 10 


mg/kg. Samotný řez byl započat 0,5 cm od zadního okraje planty a prodloužen distálně 


směrem k palci – obr.  8. Kůže byla následně sešita, operační rána dezinfikována a zvíře bylo 


uloženo zpět do svého kotce. 


 


Obr. 8 Schématické znázornění incize planty 


 







 36/90


Měření termální hyperalgézie 


Odpověď na tepelný podnět byla hodnocena prostřednictvím plantar testu (Plantar test 


7371, Ugo Basile, Itálie), v souladu s postupem popsaným Hargreaves et al. [205]. Každé ze 


zvířat bylo umístěno do průhledné plastové komory (šířka: 22 cm; délka: 17 cm; výška: 14 


cm) na dobu 15 minut před zahájením samotného experimentu tak, aby alespoň částečně 


uvyklo neznámému prostředí. Pod podložkou byl umístěn zdroj fokusovaného infračerveného 


záření (60 mW), jenž byl cíleně zaměřen na plantu. Spuštěním tepelného zdroje byla 


automaticky zapnuta i časomíra, která se rovněž automaticky zastavila při odtažení tlapky od 


zdroje tepla. De facto tak byl sledován reakční čas, tedy interval, po který zvíře nevnímalo 


tepelný podnět jako bolestivý. Abychom takovým počínáním zvířatům nechtěně nezpůsobili 


újmu popálením, jako tzv. „cut off time“, tj. maximální doba působení tepelného paprsku, 


byla stanovena na 15 sekund. Po změření výchozích hodnot reakčních dob (tzv. „paw 


withdrawal latencies – PWL“) byla provedena dle výše popsaného postupu incize pravé zadní 


tlapky. Následující měření byla prováděna za 2, 6, 12 a 24 hodin od provedení zákroku. 


 


 


Obr. 9 Zvíře při měření metodou plantar-test 
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Statistická analýza 


Statistická analýza byla prováděna prostřednictvím dvojcestné analýzy rozptylu (ANOVA) 


pro opakovaná měření s následným Bonferroniho testem. Veškeré výsledky byly vyjádřeny 


jako průměrné hodnoty ± SEM (standardní chyby průměru). Signifikance byla přijímána na 


úrovni 0,05. 


 


3.2 Kombinace analgetik 


V experimentu byla použita zvířata, samci NMRI, o hmotnosti 24–30 g (VÚFB 


Konárovice).  


3.2.1 NSA + guaifenesin 


3.2.1.1 Test peritoneálního dráždění 


Každá z experimentálních skupin čítala 9 myší, kterým bylo podáno vehikulum nebo 


hodnocená substance. Veškeré testované látky byly podány perorální cestou ve formě roztoku 


o objemu 10 ml/kg 30 minut před započetím testu peritoneálního dráždění, a sice v 


následujících koncentracích: ibuprofen – 10 a 30 mg/kg, nimesulid – 10 a 20 mg/kg, 


celecoxib – 1 a 5 mg/kg a guaifenesin 200 mg/kg. Vlastní test peritoneálního dráždění vychází 


z již výše popsaného a dnes běžně užívaného modelu viscerální bolesti [206-208]. Počet 


dorsiflexí a protažení zadních končetin byl hodnocen v průběhu 20 minut od intraperitoneální 


aplikace 0,7% kyseliny octové v množství 0,1 ml/10 g. Antinocicepční účinek jednotlivých 


látek byl hodnocen jako procento inhibice algické odpovědi v porovnání se zvířaty, kterým 


bylo aplikováno samotné vehikulum dle následující rovnice [209].  


Inhibice (%) = [(odpovědi kontrolních zvířat – odpovědi zvířat s testovanou látkou)/odpovědi 


kontrolních zvířat] x 100 
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3.2.1.2 Hodnocení plazmatických koncentrací nimesulidu prostřednictvím 


HPLC 


Za účelem prověření předpokládaného potenciačního mechanismu guaifenesinu na 


ostatní nesteroidní antiflogistika bylo následně provedeno stanovení profilu plazmatických 


hladin nimesulidu v dávce 10 mg/kg p.o. podaného samostatně nebo v kombinaci 


s guaifenesinem v dávce 200 mg/kg p.o. Hodnocené intervaly byly 5., 10., 15., 20., 30., 45., 


60. a 90. minuta od aplikace. Krev byla odebírána cestou dekapitace, přičemž pro každý 


interval v každé z obou skupin bylo užito 9 zvířat. Naměřené koncentrace v jednotlivých 


intervalech byly výsledně zprůměrovány. 


Chromatografie – chromatograf Agilent 1100 (Německo) + Agilent software Chemstation 


(verze 9.1); chromatografická kolona Zorbax Eclipse XBD–C8, 5 μm, 4,6 x 150 mm 


(Agilent) + Luna C18, 4,0 x 2 mm (Phenomenex, USA). Jako mobilní fáze byl použit 


acetonitril + ortofosforečná kyselina adjustovaná hydroxidem draselným na pH = 7,5 – v 


poměru 1:1 (v:/v). Nastavená rychlost byla 0,5 ml/min, a to při teplotě 20 °C. Vlnová délka 


detekce byla 404 nm. 


 


3.2.1.3 Statistická analýza 


Statistická analýza byla prováděna prostřednictvím jednocestné analýzy rozptylu 


(ANOVA) s následným Bonferroniho a Student-Newman-Keulsovým testem. Veškeré 


výsledky byly vyjádřeny jako průměrné hodnoty ± S.E.M. (standardní chyby průměru). 


Signifikance byla přijímána na úrovni 0,05. 


 


3.2.2 Kanabinoidy + NSA 


3.2.2.1 Popis experimentu 


Analgetická účinnost látky CP-55940 (plný neselektivní agonista kanabinoidních CB1 a 


CB2 receptorů) a diklofenaku, respektive placeba byla hodnocena: 
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1) u myší (samci kmene NMRI o hmotnosti 24–30 g; n = 9/ 1 skupina) prostřednictvím 


writhing testu, kdy byla zvířatům aplikována 0,7% kyselina octová i.p. v množství 0,1 ml/10 g 


a s odstupem 30 min. byla hodnocena bolestivá reakce po dobu 20 min. 


2) u potkanů (samci kmene Wistar albino o hmotnosti 180–200 g, n = 9/ 1 skupina) 


prostřednictvím plantar testu (zdroj infračerveného záření byl nastaven na 60 mW a „cut off 


time“ na 20 sec) poté, co v pravé zadní tlapce byl vyvolán zánět cestou subkutánní aplikace 


1% karageninu v množství 150 μl. Ten byl aplikován bezprostředně po změření bazální 


hodnoty; s odstupem 30 minut byla podána hodnocená substance. S odstupem dalších 30 


minut, tj. celkem za 1 hodinu od aplikace karageninu bylo měřeno PWL. 


Velikost podaných dávek: 


• Pilotní pokus s CP-55940: 


writhing test (myš): 0,005, 0,01, 0,05 a 0,1 mg/kg s.c. 30 minut před aplikací kyseliny 


octové 


plantar test (potkan): 0,01, 0,1, 0,15 a 0,2 mg/kg i.p. 


 


• Kombinace: 


writhing test (myš): diklofenak – 1 a 3 mg/kg s.c.; CP-55940 – 0,001 mg/kg s.c. 


plantar test (potkan): diklofenak – 5 mg/kg i.p.; CP-55940 – 0,01 mg i.p. 


 


Statistická analýza byla prováděna prostřednictvím analýzy rozptylů (ANOVA) 


s následným Bonferroniho testem. Veškeré výsledky byly vyjádřeny jako průměrné hodnoty ± 


S.E.M. (standardní chyby průměru). Signifikance byla přijímána na úrovni 0,05. 
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3.3 Přehled zkoumaných substancí 


 


• CP-55940 – Sigma Aldrich (Česká republika) 


• Diklofenak – Zentiva (Česká republika) 


• Guaifenesin – Zentiva (Česká republika) 


• Ibuprofen – Zentiva (Česká republika) 


• Levetiracetam – UCB (Belgie) 


• Nimesulid – Zentiva (Česká republika) 
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4 VÝSLEDKY 


4.1 Preemptivní analgézie 


Předoperační (preemptivní) aplikace 


Pomocí dvojcestné analýzy rozptylů (ANOVA), kde léčba byla hodnocena jako jeden 


faktor a doba po operačním zákroku jako faktor druhý, byl zjištěn statisticky významný 


účinek léčby (F 4,199 = 2,710; p = 0,046). Současně, dle očekávání byla zjištěna závislost 


PWL (paw withdrawal latency) na době od zákroku (F 4,199 = 27,997; p < 0,001). 


Následným Bonferroniho t-testem bylo prokázáno statisticky významné zkrácení PWL v 


kontrolní skupině zvířat a u zvířat, kterým byl aplikován morfin v 6., 12. a 24. hodině od 


zákroku (t = 3,996, p < 0,001; t = 7,595, p < 0,001; t = 3,268, p = 0,014 pro skupinu kontrolní 


a t = 4,005, p < 0,001; t = 4,699, p < 0,001; t = 3,212, p = 0,016 pro zvířata předléčená 


morfinem). Signifikantní zkrácení PWL bylo rovněž možné pozorovat u zvířat předléčených 


nejnižšími dávkami levetiracetamu (250 mg/kg) v 6. a 12. hodině po zákroku (t = 3,467, p = 


0,07 a t = 3,992, p < 0,001). Preemptivní aplikace 500 a 1 000 mg/kg levetiracetamu byla 


provázena prakticky úplným zachováním hodnot PWL v porovnání s hodnotami naměřenými 


před zákrokem, přičemž v 6. ani 12. hodině nebylo pozorováno jejich snížení. Jediný 


statisticky významný pokles PWL byl zjištěn ve 24. hodině po zákroku při aplikaci 


levetiracetamu v dávce 1 000 mg/kg (t = 3,167, p = 0,019) – tabulka 1. Všechny tři dávky 


levetiracetamu podané předoperačně byly oproti kontrole provázeny výrazně vyššími 


hodnotami PWL (t = 3,305, p = 0,012 pro dávku 250 mg/kg; t = 3,218, p = 0,016 pro dávku 


500 mg/kg a t = 4,188, p < 0,001 pro dávku 1 000 mg/kg of levetiracetam) – obr.  10. 
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Preemptivní aplikace 


  před zákrokem 2. hod 6. hod 12. hod 24. hod


Kontroly 10,36 8,15 6,77*** 4,94*** 7,86* 


S.E.M. (n = 9) 0,34 0,65 0,45 0,76 1,21 


Morfin 5 mg/kg  9,28 8,54 5,44*** 5,04*** 6,05* 


S.E.M. (n = 6) 0,27 0,31 0,37 0,46 0,34 


Levetiracetam 250 mg/kg 9,73 9,16 7,18** 6,84*** 8,16 


S.E.M. (n = 12) 0,54 0,59 0,69 0,65 0,92 


Levetiracetam 500 mg/kg 9,98 8,97 8,04 7,07 6,83 


S.E.M. (n = 6) 0,56 0,26 0,36 0,62 0,21 


Levetiracetam 1 000 mg/kg 10,95 9,12 7,80 7,77 7,49* 


S.E.M. (n = 7) 0,84 0,74 0,52 0,28 0,80 


 


Tabulka 1 Hodnoty PWL (s) u potkanů, kterým bylo preemptivně podáno intraperitoneálně placebo, morfin (5 mg/kg) a nebo levetiracetam 


(250, 500 a 1 000 mg/kg); *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 pro rozdíl mezi hodnotami před operací a hodnotami po operací (S.E.M. – 


standardní chyba průměrů; dvojcestná ANOVA pro opakovaná měření s post-hoc Bonferroniho t-testem). 
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Obr. 10 Na dávce závislé vyšší hodnoty PWL u zvířat předléčených levetiracetamem oproti kontrolním zvířatům ve 12. hodině po operačním 


zákroku. Osa y vyjadřuje rozdíl v hodnotách PWL mezi zvířaty léčenými levetiracetamem a zvířaty kontrolními; *p < 0,05, ***p < 0,001. 
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Pooperační (terapeutická) aplikace 


Pomocí dvojcestné analýzy rozptylů (ANOVA), kde léčba byla hodnocena jako jeden 


faktor a doba po operačním zákroku jako faktor druhý, byl zjištěn statisticky významný 


účinek léčby (F 4,179 = 3,371; p = 0,021), doby po zákroku (F 4,179 = 30,278; p < 0,001) a 


vzájemná “interakce” mezi oběma těmito faktory (F 16,179 = 4,213; p < 0,001) s ohledem na 


hodnoty PWL. S následným použitím Bonferroniho t-testu bylo zjištěno statisticky významné 


zkrácení PWL ve skupině kontrolních zvířat ve všech měřených intervalech po zákroku (2. 


hodina: t = 7,577, p < 0,001; 6. hodina: t = 7,844, p < 0,001; 12. hodina: t = 6,416, p < 0,001 a 


24. hodina: t = 4,175, p < 0,001). Aplikace morfinu byla provázena záchováním hodnot PWL 


v porovnání s jejich počáteční úrovní, a to bez signifikantního rozdílu. Signifikantní zkrácení 


PWL bylo patrné u potkanů léčených všemi dávkami levetiracetamu ve 2. hodině (250 mg/kg: 


t = 4,049, p < 0,001; 500 mg/kg: t = 5,093, p < 0,001; 1 000 mg/kg: t = 3,342, p = 0,011), 6. 


hodině (250 mg/kg: t = 2,863, p = 0,049; 500 mg/kg: t = 5,264, p < 0,001; 1 000 mg/kg: t = 


4,388, p < 0,001), 12. hodině (250 mg/kg: t = 3,497, p = 0,007; 500 mg/kg: t = 4,273, p < 


0,001 a 1 000 mg/kg: t = 4,167, p < 0,001) a 24. hodině (250 mg/kg: t = 2,923, p = 0,041; 1 


000 mg/kg: t = 2,995, p = 0,033) po operaci. Mezi hodnotami PWL naměřenými u zvířat 


léčených placebem a levetiracetamem nebyly v žádném z hodnocených intervalů zjištěny 


jakkoliv signifikantní rozdíly – tabulka 2. 
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Pooperační aplikace 


  před zákrokem 2. hod 6. hod 12. hod 24. hod


Kontroly 10,65 5,37*** 5,18*** 6,18*** 7,74***


S.E.M. (n = 8) 0,23 0,54 0,62 0,56 0,55


Morfin 5 mg/kg 9,06 11,07 7,33 7,45 7,57


S.E.M. (n = 6) 0,71 0,60 0,75 0,66 0,60


Levetiracetam 250 mg/kg 8,96 5,94*** 6,83* 6,36** 6,78*


S.E.M. (n = 7) 0,83 0,48 0,44 0,24 0,44


Levetiracetam 500 mg/kg 9,75 5,96*** 5,83*** 6,57*** 7,76


S.E.M. (n = 7) 0,86 0,60 0,24 0,36 0,58


Levetiracetam 1 000 mg/kg 9,01 6,68* 5,95*** 6,11*** 6,93*


S.E.M. (n = 8) 1,09 0,47 0,34 0,40 0,33


 


Tabulka 2 Hodnoty PWL (s) u potkanů, kterým bylo pooperačně podáno intraperitoneálně placebo, morfin (5 mg/kg) a nebo levetiracetam (250, 


500 a 1 000 mg/kg); *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 pro rozdíl mezi hodnotami před operací a po operaci (S.E.M. – standardní chyba 


průměrů; dvojcestná ANOVA pro opakovaná měření s post-hoc Bonferroniho t-testem). 
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4.2 Kombinace analgetik 


4.2.1 NSA + guaifenesin 


4.2.1.1 Test peritoneálního dráždění 


4.2.1.1.1 Ibuprofen (obr. 11) 


S využitím jednocestné analýzy rozptylu byl prokázán statisticky signifikantní vliv léčby 


na celkový počet protažení („writhes“) – F 10,030; p < 0,001. Za použití následného 


Bonferroniho t-testu bylo možné pozorovat statisticky významný pokles v celkovém počtu 


protažení oproti skupině zvířat v kontrolní skupině při užití kombinace guaifenesinu (200 


mg/kg) s ibuprofenem v dávce 10 mg/kg (t = 3,021; p = 0,041); ještě signifikantněji pak při 


užití ibuprofenu v dávce 30 mg/kg (t = 5,616; p < 0,001) per os.  


Dále jsme zjistili signifikantní rozdíl mezi ibuprofenem v dávce 30 mg/kg samotným a 


ibuprofenem v téže dávce v kombinaci s guaifenesinem (t = 3,188; p = 0,026). 


Signifikantního rozdílu nebylo dosaženo aplikací ibuprofenu v dávce 10 mg/kg samotného ani 


jeho kombinací s guaifenesinem (t = 2,520; p = 0,154). Ani guaifenesin samotný v dávce 200 


mg/kg, ani ibuprofen v dávkách 10 či 30 mg/kg podané samostatně nevedly k dosažení 


signifikantně analgetického účinku při porovnání s aplikací fyziologického roztoku. 
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Obr. 11 Vliv ibuprofenu (ibu) v dávkách 10 a 30 mg/kg, guaifenesinu (gua) 200 mg/kg a jejich vzájemné kombinace na počet pozorovaných 


protažení v testu peritoneálního dráždění u myší. Měření bylo prováděno 30 minut po aplikaci testovaných látek per os. Graf znázorňuje inhibici 


protažení ve vztahu ke kontrolní skupině (40–60 protažení v průběhu 20minutového sledování). Sloupce vyjadřují průměrný počet protažení 


devíti zvířat ve skupině. Hvězdičky a křížky zachycují hladinu signifikance v porovnání s kontrolní skupinou a mezi skupinami navzájem 


(ANOVA s následným Bonferroniho testem); *p < 0,05, ***p < 0,001 mezi experimentální a kontrolní skupinou; +p < 0,05 mezi 


experimentalními skupinami. 
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4.2.1.1.2 Nimesulid (obr. 12) 


S využitím jednocestné analýzy rozptylu byl zjištěn signifikantní vliv léčby (F 60,477; p < 


0,001) na celkový počet protažení. Samotný guaifenesin (200 mg/kg) ani nimesulid v dávce 


10 mg/kg neměly žádný inhibiční vliv na počet protažení. Naproti tomu vzájemná kombinace 


stejných dávek obou látek byla provázena výrazným potlačením protažení, a to jak 


v porovnání se skupinou kontrolních zvířat (t = 8,981; p < 0,001), tak i při srovnání 


s nimesulidem samotným (t = 9,688; p < 0,001).  


V porovnání s kontrolními zvířaty měl příznivý vliv na celkový počet pozorovaných 


protažení rovněž nimesulid v dávce 20 mg/kg, a sice jak v monoterapii (t = 8,150; p < 0,001), 


tak i v kombinaci s guaifenesinem (t = 10,561; p < 0,001). 
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Obr. 12 Vliv nimesulidu (nim) v dávkách 10 a 20 mg/kg, guaifenesinu (gua) 200 mg/kg a jejich vzájemné kombinace na počet pozorovaných 


protažení v testu peritoneálního dráždění u myší. Měření bylo prováděno 30 minut po aplikaci testovaných látek per os. Graf znázorňuje inhibici 


protažení ve vztahu ke kontrolní skupině (40–60 protažení v průběhu 20minutového sledování). Sloupce vyjadřují průměrný počet protažení 


devíti zvířat ve skupině. Hvězdičky a křížky zachycují hladinu signifikance v porovnání s kontrolní skupinou a mezi skupinami navzájem 


(ANOVA s následným Bonferroniho testem); ***p < 0,001 001 mezi experimentální a kontrolní skupinou; +++p < 0,001 mezi experimentalními 


skupinami. 
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4.2.1.1.3 Celecoxib (obr. 13) 


Prostřednictvím jednocestné analýzy rozptylu (ANOVA) byl prokázán statisticky 


signifikantní vliv léčby na celkový počet protažení (F 10,689; p < 0,001). Guaifenesin podaný 


samostatně v dávce 200 mg/kg a podobně ani celecoxib v dávce 1 mg/kg nevyvolaly jakkoliv 


signifikantní snížení počtu protažení v porovnání se zvířaty z kontrolní skupiny. Nicméně 


celecoxib v dávce 5 mg/kg aplikovaný společně s guaifenesinem byl oproti kontrole výrazně 


účinnější (t = 4,850; p < 0,001). Statisticky významného rozdílu bylo rovněž dosaženo mezi 


celecoxibem v dávce 1 mg/kg v monoterapii oproti jeho kombinaci s guaifenesinem 200 


mg/kg (t = 3,084, p = 0,039) či mezi celecoxibem v dávce 5 mg/kg a kontrolami (t = 3,317, p 


< 0,021). Žádného dalšího rozdílu na statisticky významné hladině dosaženo nebylo. 


Využitím Student-Newman-Keuls metody však bylo možné pozorovat statisticky velmi 


signifikantní rozdíly mezi kontrolami a: 1) celecoxibem v dávce 1 mg/kg + guaifenesin (q = 


3,607; p = 0,015); 2) celecoxibem v dávce 5 mg/kg (q = 4,691; p = 0,006) a  3) celecoxibem 5 


mg/kg + guaifenesinem (q = 6,859; p < 0,001). Signifikantní rozdíl byl navíc dále zjištěn mezi 


celecoxibem v dávce 1 mg/kg v monoterapii a jeho kombinací s guaifenesinem (q = 4,361; p 


= 0,011) a mezi oběma kombinacemi guafenesinu s různými dávkami celecoxibu (q = 3,636; 


p = 0,038). Žádné další statisticky významné relevantní rozdíly nebyly touto metodou 


zachyceny. 
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Obr. 13 Vliv celecoxibu (cele) v dávkách 1 a 5 mg/kg, guaifenesinu (gua) 200 mg/kg a jejich vzájemné kombinace na počet pozorovaných 


protažení v testu peritoneálního dráždění u myší. Měření bylo prováděno 30 minut po aplikaci testovaných látek per os. Graf znázorňuje inhibici 


protažení ve vztahu ke kontrolní skupině (40–60 protažení v průběhu 20minutového sledování). Sloupce vyjadřují průměrný počet protažení 


devíti zvířat ve skupině. Hvězdičky a křížky zachycují hladinu signifikance v porovnání s kontrolní skupinou a mezi skupinami navzájem 


(ANOVA s následným Bonferroniho testem); *p < 0,05, ***p < 0,001 mezi experimentální a kontrolní skupinou; +p < 0,05 mezi 


experimentalními skupinami. 
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4.2.1.2 Plazmatické hladiny nimesulidu 


Naměřené plazmatické hladiny nimesulidu podaného v kombinaci s guaifenesinem byly 


ve všech měřených intervalech vyšší v porovnání s nimesulidem samotným: 5. minuta: 13,13 


± 0,91 mg/l vs 7,95 ± 1,24 mg/l; 10. minuta: 14,70 ± 0,66 mg/l vs 12,42 ± 0,61 mg/l; 15. 


minuta: 16,49 ± 0,87 mg/l vs 16,43 ± 0,95 mg/l; 20. minuta: 19,75 ± 1,15 mg/l vs 15,48 


± 1,20 mg/l; 30. minuta: 23,50 ± 1,11 mg/l vs 15,61 ± 1,00 mg/l; 45. minuta: 19,60 ± 1,32 


mg/l vs 15,70 ± 1,01 mg/l; 60. minuta: 19,87 ± 0,89 mg/l vs 9,79 ± 0,66 mg/l a 90. minuta: 


13,03 ± 1,16 mg/l vs 6,38 ± 1,19 mg/l.  


Následnou analýzou rozptylů s Bonferroniho t-testem (F 18,819; p < 0,001) byly mezi 


oběma skupina zjištěny statisticky významné rozdíly ve 30. (t = 6,646 ; p < 0,001), 60. (t = 


8,480 ; p < 0,001) a 90. minutě (t = 3,757; p = 0,027) – obr. 14. 


Při užití Student-Newman-Keulsovy metody (F 18,819; p < 0,001) byl navíc zjištěn 


statisticky významný rozdíl i v 5. minutě po aplikaci: t = 3,923; p = 0,044. 
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Obr. 14 Plasmatické hladiny nimesulidu podaného samostatně v dávce 10 mg/kg nebo v kombinaci s guaifenesinem v dávce 200 mg/kg u myší. 


Každý vyznačený bod vyjadřuje průměrnou hodnotu od 9 zvířat ve skupině s vyjádřením standardních chyb průměru (S.E.M.). Hvězdičky 


vyjadřují hladinu významnosti mezi oběma druhy medikace navzájem (ANOVA s následným Bonferroniho testem); *p < 0,05, *** p < 0,001. 
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4.2.2 Kanabinoidy + NSA 


 


1) Writhing test: 


V rámci experimentu byla zjištěna přímá závislost antinocicepčního účinku obou 


testovaných látek v přímé závislosti na jejich dávce – obr. 15 a 16 (následující strany). Vůči 


skupině kontrolních zvířat byl signifikantní rozdíl zjištěn u zvířat léčených diklofenakem 


pouze ve třech nejvyšších užitých dávkách, a sice: 3 mg/kg (t = 3,147; p = 0,014); 5 mg/kg (t 


= 5,334; p < 0,001) a 10 mg/kg (t = 5,416; p < 0,001). V případě CP-55940 byl signifikantní 


rozdíl oproti kontrole u všech použitých dávek: 0,005 mg/kg (t = 10,495; p < 0,001), 0,01 


mg/kg (t = 9,682; p < 0,001), 0,05 mg/kg (t = 10,059; p < 0,001) a 0,1 mg/kg (t = 10,266; p < 


0,001). 


S využitím jednocestné analýzy rozptylu byl zjištěn významný vliv medikace na počet 


protažení („writhes“) – F 12,532; p < 0,001. S využitím následného Bonferroniho testu byly 


zjištěny následující statisticky významné rozdíly oproti kontrolní skupině: 1) CP-55940 0,001 


mg/kg: t = 4,945; p < 0,001; 2) CP-55940 0,001 mg/kg + diklofenak 1 mg/kg:  t = 4,977; p < 


0,001; 3) CP-55940 0,01 mg/kg + diklofenak 3 mg/kg:  t = 5,163; p < 0,001. Zjištěn byl 


rovněž statisticky významný rozdíl mezi CP-55940 0,001 mg/kg a diklofenakem 1 mg/kg: t = 


4,753; p < 0,001. 


Významný rozdíl byl zjištěn též mezi diklofenakem v dávce 1 mg/kg a jeho kombinací 


s CP55940 v dávce 0,001 mg/kg – t = 4,914; p < 0,001. Analogický výsledek byl dosažen i při 


užití diklofenaku v dávce 3 mg/kg vůči kombinaci, avšak za poněkud nižší statistické 


signifikance: 3,230; p < 0,03 (obr. 17 a 18). 
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Obr. 15 Vliv diklofenaku (DIC) v dávkách 0,5, 1,0, 3,0, 5,0 a 10 mg/kg na počet pozorovaných protažení v testu peritoneálního dráždění u myší. 


Měření bylo prováděno 30 minut po aplikaci testovaných látek per os. Graf znázorňuje celkový počet protažení v jednotlivých skupinách v 


průběhu 20minutového sledování. Sloupce vyjadřují průměrný počet protažení devíti zvířat ve skupině. Hvězdičky zachycují hladinu 


signifikance v porovnání s kontrolní skupinou (ANOVA s následným Bonferroniho testem); *p < 0,05 a ***p < 0,001 vůči kontrolní skupině. 
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Obr. 16 Vliv CP-55940 (CP) v dávkách 0,005, 0,01, 0,05 a 0,1 mg/kg na počet pozorovaných protažení v testu peritoneálního dráždění u myší. 


Měření bylo prováděno 30 minut po aplikaci testovaných látek per os. Graf znázorňuje celkový počet protažení v jednotlivých skupinách v 


průběhu 20minutového sledování. Sloupce vyjadřují průměrný počet protažení devíti zvířat ve skupině. Hvězdičky zachycují hladinu 


signifikance v porovnání s kontrolní skupinou (ANOVA s následným Bonferroniho testem); ***p < 0,001 vůči kontrolní skupině. 
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Obr. 17 Vliv diklofenaku (dicl) v dávce 1,0 mg/kg s.c., CP-55940 (CP) v dávce 0,001 mg/kg s.c. a jejich vzájemné kombinace na počet 


pozorovaných protažení v testu peritoneálního dráždění u myší. Měření bylo prováděno 30 minut po aplikaci testovaných látek per os. Graf 


znázorňuje celkový počet protažení v jednotlivých skupinách v průběhu 20minutového sledování. Sloupce vyjadřují průměrný počet protažení 


devíti zvířat ve skupině. Hvězdičky a křížky zachycují hladinu signifikance v porovnání s kontrolní skupinou a diklofenakem (ANOVA s 


následným Bonferroniho testem); ***p < 0,001 vůči kontrolní skupině; +++p < 0,001 vůči skupině léčené diklofenakem. 
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Obr. 18 Vliv diklofenaku (DIC) v dávce 3,0 mg/kg s.c., CP-55940 (CP) v dávce 0,001 mg/kg s.c. a jejich vzájemné kombinace na počet 


pozorovaných protažení v testu peritoneálního dráždění u myší. Měření bylo prováděno 30 minut po aplikaci testovaných látek per os. Graf 


znázorňuje celkový počet protažení v jednotlivých skupinách v průběhu 20minutového sledování. Sloupce vyjadřují průměrný počet protažení 


devíti zvířat ve skupině. Hvězdičky a křížky zachycují hladinu signifikance v porovnání s kontrolní skupinou a mezi skupinami navzájem 


(ANOVA s následným Bonferroniho testem); ***p < 0,001 vůči kontrolní skupině; +p < 0,03 vůči skupině léčené diklofenakem. 
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2) Plantar test: 


V rámci pilotního experimentu byla zjištěna antihyperalgická účinnost CP-55940 v závislosti 


na velikosti podané dávky (obr. 19). Statisticky významný rozdíl oproti výchozí hodnotě 


PWL byl zjištěn pouze u nejvyšších dávek, a sice u dávek 0,15 mg/kg (t = 4,274; p = 0,003) a 


0,2 mg/kg (t = 5,200; p < 0,001). Signifikantní rozdíl byl rovněž zjištěn mezi průměrnou 


hodnotou PWL v 1. hodině u kontrolní skupiny a dávkami 0,1 (t = 4,799; p < 0,001), 0,15 (t = 


7,020; p < 0,001) a 0,2 mg/kg (t = 7,289; p < 0,001). Pro další část experimentu byla zvolena 


dávka s nejnižší účinností, a sice 0,01 mg/kg. Ta byla použita v kombinaci s diklofenakem 


v dávce 5 mg/kg. 


Při podání kombinace CP-55940 v dávce 0,01 mg/kg i.p. a diklofenaku v dávce 5 mg/kg i.p. 


byl prostřednictvím analýzy rozptylu pro opakovaná měření s následným Bonferroniho testem 


(F 4,430; p < 0,001) zjištěn signifikantní rozdíl mezi hodnotou výchozí a hodnotou po jedné 


hodině v rámci skupiny kontrolních zvířat (t = 3,437; p < 0,032). V porovnání s hodnotou 


PWL v 1. hodině u kontrolních zvířat byl zjištěn významný rozdíl při aplikaci kombinace, a 


sice jak v rámci hodnoty výchozí (t = 3,308; p < 0,047), tak i hodnoty v 1. hodině (t = 4,008; 


p < 0,005).  Pozorován byl rovněž významný rozdíl mezi průměrnými hodnotami ve skupině 


zvířat léčených pouze diklofenakem a kombinací s odstupem 1 hodiny po aplikaci karageninu 


(t = 3,362; p < 0,04) – obr. 20. 
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Obr. 19 Vliv CP-55940 (CP) v dávkách 0,01, 0,1, 0,15 a 0,2 mg/kg i.p. na PWL v plantar testu u potkana po subkutánní aplikaci karageninu do 


pravé zadní tlapky. Měření bylo prováděno 30 minut po aplikaci CP-55940. Sloupce vyjadřují průměrnou hodnotu PWL v rámci celé skupiny. 


Hvězdičky a křížky zachycují hladinu signifikance v porovnání s počáteční hodnotou a oproti skupině kontrolní v 1. hodině (ANOVA s 


následným Bonferroniho testem); **p < 0,01 a ***p < 0,001 vůči počáteční hodnotě (baseline); +++p < 0,001 vůči kontrole v 1. hodině. 
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Obr. 20 Vliv CP-55940 (CP) v dávce 0,01 mg/kg i.p., diklofenaku 5 mg/kg (diclo) i.p. a jejich vzájemné kombinace na PWL v plantar testu u 


potkana po subkutánní aplikaci karageninu do pravé zadní tlapky. Měření bylo prováděno 30 minut po aplikaci testované látky. Jednotlivé 


hodnoty jsou uvedeny jako vypočtené průměry s vyjádřením standardních chyb průměru (S.E.M.). Symboly zachycují hladinu signifikance v 


porovnání s kontrolní skupinou v 1. hodině, výchozí hodnotou (baseline) a diklofenakem (ANOVA s následným Bonferroniho testem); *p < 0,05 


vůči výchozí hodnotě; ++p < 0,01 vůči kontrole v 1. hodině a †p < 0,05 vůči kombinaci v 1. hodině. 
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5 DISKUZE 


5.1 Preemptivní analgézie 


Preemptivní podání levetiracetamu potkanům vedlo k významnému poklesu pooperačně 


rozvinuté hyperalgézie vůči tepelnému stimulu měřené jako PWL, tedy doba do odsunutí 


tlapky z tepelného zdroje v modelu pooperační bolesti (incize a sutura zadní tlapky). Naproti 


tomu preemptivně podaný morfin byl prakticky neúčinný. V případě pooperační 


(terapeutické) aplikace levetiracetamu nebyla úroveň pooperační hyperalgézie prakticky 


jakkoliv ovlivněna, avšak morfin byl  v tomto uspořádání analgeticky účinný. 


Pozorované výsledky podporují existenci preemptivní analgézie, přinejmenším na úrovni 


experimentů na animálním modelu. Koncept preemptivní analgézie vyvstal již v 80. letech 


minulého století, kdy je akcentována úloha centrálního nervového systému v rozvoji 


hyperalgézie [210]. Přesto však i dnes zůstává otázka existence preemptivní analgézie stále 


nevyřešenou a je předmětem řady odborných debat a diskuzí. Dřívější meta-analýza, jejíž 


autoři hodnotili účinnost preemptivně aplikované medikace (nesteroidní antiflogistika či 


paracetamol, opioidní analgetika, epidurální analgézie či kaudální blokáda) na intenzitu 


pooperační bolesti poskytuje spíše negativní pohled na možný přínos takového terapeutického 


postupu [64]. Navíc jiná meta-analýza hodnotící účinnost epidurální analgézie, lokální 


infiltrační anestézie, systémové aplikace antagonistů NMDA receptorů, nesteroidních 


antiflogistik či opioidních analgetik u pooperační bolesti nepřináší zcela jednoznačné 


výsledky – na straně jedné je zmiňován preemptivní účinek epidurální analgézie, lokální 


anestézie a nesteroidních antiflogistik, účinnost NMDA antagonistů a opioidních analgetik na 


straně druhé je popisována jako minimální, zda-li vůbec. V případě aplikace nesteroidních 


antiflogistik a lokální anestézie je zmiňována navíc rovněž nižší spotřeba analgetik a delší 


interval do vyžádání si analgetické medikace [211]. 


Nejnovější meta-analýzy [212;213] však jasně ukazují na perioperační účinnost 


gabapentinoidů ve smyslu tlumení pooperační bolesti, spotřeby opioidních analgetik a 


současně tak i výskytu nežádoucích účinků s nimi spojených. Analogicky i některé velmi 


recentní studie rovněž popisují preemptivní účinnost gabapentinu v redukci pooperační bolesti 


a potřeby opioidních analgetik u pacientů po operačním zákroku [214-216]. Je tedy 
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pravděpodobné, že preemptivní aplikace neurofarmak může být účinná přinejmenším u 


některých látek ze skupiny antikonvulzív. 


Vedle samotného typu látky podávané preemptivně bude nepochybně významnou roli hrát 


skutečnost zda látka může působit již v době konání zákroku a současně i v bezprostředně 


následujícím období, kdy se začíná rozvíjet vlastní hyperalgézie. Pozorovanou účinnost 


preemptivně podaného levetiracetamu je možné vysvětlit časovým faktorem, respektive 


skutečností, že jeho aplikace 60 minut před zákrokem vedla k ovlivnění časného rozvoje 


hyperalgézie, což koresponduje i s popisovanou hypotézou, že časná spontánní aferentní 


aktivita je pravděpodobným spouštěčem neuropatické bolesti u potkanů, pročež preemptivní 


analgézie může být dosaženo pouze za podmínky, že je tato aplikována bezprostředně před 


poraněním [217]. Současně je známo, že produkci prozánětlivých cytokinů výrazně 


narůstající úměrně poškození tkáně, je možné utlumit preemptivně aplikovanou epidurální 


analgézií u žen podstupujících hysterektomii [218]. Recentně bylo na analogický účinek ve 


stejné indikaci poukázáno též v souvislosti s aplikací gabapentinu či pregabalinu, které 


nejenomže snižovaly intenzitu pooperační bolesti, ale též potřebu dalšího podání analgetik 


(pregabalin poněkud větší měrou než gabapentin) [219]. 


V rámci tohoto experimentu nebyly pozorovány jakékoliv nežádoucí účinky 


levetiracetamu, a to ani při užití nejvyšších dávek. V jiné publikované práci nacházíme 


zmínky o mírně negativním vlivu levetiracetamu na spontánní aktivitu a abdominální tonus u 


potkanů, avšak pouze při nejvyšších testovaných dávkách (1 700 mg/kg i.p.); 50% zhoršení 


motorické aktivity na rota-rodu bylo možné pozorovat v dávkovém rozmezí 1 060–1 119 


mg/kg i.p. [220]. Ačkoliv nejvyšší dávky zvolené v našem experimentu se těmto hodnotám 


přibližují, je nutné zdůraznit, že preemptivně analgetický účinek byl pozorován i při dávkách 


výrazně nižších. Navíc se nezdá být pravděpodobné, že by delší latence v PWL při 


preemptivní aplikaci byly dány možnou toxicitou vyšších dávek levetiracetamu, neboť ve 


stejných dávkách při pooperačním podání byly latence PWL prakticky srovnatelné 


s latencemi zvířat kontrolní skupiny. 


Chybějící preemptivní účinek morfinu může být pravděpodobně dán jeho odlišným 


mechanismem účinku. 







 64/90


 


5.2 Kombinace analgetik 


5.2.1 NSA + guaifenesin 


Z dosažených výsledků je zřejmý analgetický účinek simultánně podaného guaifenesinu a 


subanalgeticky účinných dávek ibuprofenu, nimesulidu a celecoxibu u myší v modelu 


viscerální bolesti (writhing test). Guaifenesin samotný přitom nevyvolával jakkoliv výrazný 


antinocicepční účinek. Hodnocením plazmatických koncentrací nimesulidu bylo zjištěno, že 


při jeho současné aplikaci s guaifenesinem jsou jeho plazmatické koncentrace ve 30., 60. a 90. 


minutě výrazně vyšší oproti jeho podání jako monoterapie. 


Výsledky tohoto experimentu jsou v souladu s předchozími pracemi, ve kterých 


guaifenesin zvyšoval analgetickou účinnost paracetamolu [135;221] či kyseliny 


acetylsalicylové [135]. 


Přesný mechanismus, jakým by guaifenesin mohl takový účinek podpořit, však zůstává 


nejasný. Nicméně lze uvažovat o farmakokinetickém mechanismu na straně jedné, na straně 


druhé pak o farmakodynamické interakci. 


Vzhledem ke skutečnosti, že guaifenesin zesiloval antinocicepční účinek analgetik 


s odlišnou chemickou strukturou a současně i různým mechanismem účinku, lze usuzovat 


spíše na farmakokinetickou interakci, čemuž nasvědčují i vyšší naměřené plazmatické 


koncentrace nimesulidu ve prospěch kombinace. Navíc je toto pozorování i v souladu 


s farmakokinetickou studií provedenou u zdravých dobrovolníků, ve které guaifenesin téměř 


zdvojnásobil rychlost absorpce paracetamolu [222]. 


Ačkoliv farmakokinetické vysvětlení potenciace antinocicepčního účinku se zdá mít zcela 


racionální podklad, nejsme toho času schopni vyloučit ani interakci na farmakodynamické 


úrovni. Je třeba přihlédnout k možnému centrálně myorelaxačnímu účinku či sedativním 


vlastnostem guaifenesinu [223-225]. Případná sedace však s velkou pravděpodobností na 


tomto účinku participovat nebude, a nebo nanejvýš pouze minimální měrou, čemuž 


nasvědčují závěry experimentu u myší, ve kterém guaifenesin podaný v dávkách 100–400 


mg/kg per os nikterak neovlivňoval jejich motorickou aktivitu v rota-rod testu [226]. 
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5.2.2 Kanabinoidy + NSA 


V experimentu se podařilo prokázat analgetický účinek agonisty kanabinoidních receptorů 


CP-55940, a to jak u myší (writhing test), tak i u potkanů (plantar test po vyvolání zánětu 


karageninem), přičemž v obou případech byl zjištěn, spíše marginálně signifikantní rozdíl 


mezi skupinou kontrolní a jeho kombinací s diklofenakem.  


Jelikož se v obou případech jedná o svým způsobem zánětlivou bolest, byť u viscerální 


bolesti je zánětlivá složka méně vyjádřena, lze se domnívat, že k potenciaci účinku došlo 


právě díky různým mechanismům účinku obou podaných látek, což je v souladu 


s předchozími studiemi, které popisují potlačení protizánětlivého účinku navozené 


indometacinem [227] či flurbiprofenem [228] v případě podání antagonistů kanabinoidních 


receptorů. 


Antinocicepční účinek agonistů CB-receptorů byl v minulosti demonstrován v řadě studií, 


přičemž v současné době jsou favorizovány především agonisté CB2 receptorů, kterým je 


vlastní nižší výskyt na centrální systém nežádoucích účinků [229]. 
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6 SHRNUTÍ A ZÁVĚR 
1. Levetiracetam podaný 1 h předoperačně (preemptivně) u potkanů výrazně snižoval 


pooperační algickou odpověď na termický podnět v plantar testu u potkanů kmene 


Wistar. Pozorovaný účinek byl na dávce závislý. Naproti tomu stejné dávky 


levetiracetamu podané 1 h pooperačně (terapeuticky) antihyperalgicky účinné nebyly 


vůbec. Morfin podaný v analogickém režimu předoperačně hyperalgickou odpověď 


zvířat vůbec neovlivnil. Při aplikaci pooperačně byl morfin účinný.  


Závěr: Výsledky studie nasvědčují pro možnou preemptivně analgetickou 


účinnost levetiracetamu. 


 


2. Guiaifenesin v kombinaci s neselektivním nesteroidním antiflogistikem (ibuprofen), 


preferenčním COX-2 inhibitorem (nimesulid) i koxibem (celecoxib) výrazně zvyšoval 


jejich analgetickou odpověď u myší v modelu viscerální bolesti. V rámci analýzy 


plazmatických koncentrací nimesulidu pomocí HPLC byly zjištěny jeho vyšší 


koncentrace právě při podání společně s guaifenesinem, což nasvědčuje vzájemné 


farmakokinetické interakci spíše než potenciaci analgetického účinku na 


farmakodynamické bázi.  


Závěr: Výsledky svědčí pro to, že guaifenesin může zesilovat analgetickou 


účinnost různých typů nesteroidních antiflogistik. 


 


 


3. Byl zjištěn navzájem potenciační účinek diklofenaku a neselektivního agonisty 


kanabinoidních receptorů CP-55940 v modelu zánětlivé bolesti vyvolané karageninem 


při hodnocení pomocí plantar testu u potkana a v modelu viscerální bolesti u myší. 


Závěr: Kanabinoidy, dle uvedených výsledků mohou zesilovat analgetickou 


účinnost nesteroidních antiflogistik. 
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