
Souhrn 
Úvod: Ideální celková anestézie a analgosedace pro mimořádné situace by měla splňovat následující požadavky: rychlé a jednoduché 
navození analgézie, požadovaného stupně útlumu vědomí, minimální ovlivnění kardiovaskulárních funkcí, zachování průchodnosti 
dýchacích cest bez nutnosti umělé plicní ventilace a možnost rychlého zotavení po použití antagonistů. Ketamin je pro tyto účely hojně 
využíván, často v kombinaci s benzodiazepiny, má však nežádoucí psychomimetické účinky a chybí specifický antagonista. Ve veterinární 
anestézii je ketamin často kombinován s alfa2 agonisty, tj. látkami, které mají z pohledu anestézie pro mimořádné situace vhodný 
farmakologický profil. Kombinace nových zástupců alfa2 agonistů s ketaminem se teoreticky jeví jako slibná pro tyto účely. 
Cíl:  V pokusech na primátech makak rhesus zhodnotit 1. imobilizaci kombinací ketaminu s novými zástupci alfa2 agonistů, 2. vliv přidání 
enzymu hyaluronidázy k uvedeným kombinacím a 3. posoudit, zda malé dávky midazolamu přidané k imobilizační směsi mohou redukovat 
dávky ketaminu při zachování imobilizačního účinku. V klinické části zhodnotit analgosedaci kombinací dexmedetomidin - ketamin - 
midazolam a porovnat dosažené výsledky s dosud rutinně užívanou analgosedací kombinací  midazolam - sufentanil. 
Materiál a metodika: V pokusech na primátech bylo 95 makaků rhesus rozděleno do 7 skupin k aplikaci zvolené kombinace farmak 
jednorázovou intramuskulární injekcí: ketamin - medetomidin, dextroizomer ketaminu - dexmedetomidin, výše uvedených kombinací 
s hyaluronidázou, předchozích dvou kombinací s přidáním midazolamu a kombinace ketamin - naftylmedetomidin - hyaluronidáza. 
Sledována byla změna chování, nástup imobilizace, čas psychomotorického zotavení spontánního a po podání specifického antagonisty alfa2 
adrenoreceptoru atipamezolu. Kontinuálně byly zaznamenávány kardiorespirační funkce a výskyt nežádoucích účinků. V klinické části bylo 
62 pacientů podstupujících elektivní endovaskulární neurointervence randomizováno do dvou skupin k sedaci kombinací dexmedetomidin - 
ketamin - midazolam nebo midazolam - sufentanil. Sledovány byly charakteristiky sedace, vliv na základní kardiorespirační parametry a 
výskyt nežádoucích účinků. Statistické zhodnocení: analýza variance, párový t - test, chí kvadrát test. 
Výsledky: Kombinace medetomidin - ketamin vyvolala u všech makaků spolehlivě imobilizaci s poklesem tepové frekvence, bez závažných 
nežádoucích kardiovaskulárních účinků a  útlumu dýchání. Imobilizace kombinací dextroizomerů měla rychlejší nástup účinku. Přidání 
hyaluronidázy urychlilo nástup imobilizace a prodloužilo její trvání. Přidání midazolamu umožnilo snížit dávkování ketaminu v imobilizační 
směsi o 50 %. Použití specifického antagonisty alfa2 adrenoreceptoru atipamezolu navodilo probuzení za 2 – 6 minut po aplikaci. Kombinace 
naftylmedetomidin - ketamin - hyaluronidáza zajistila ztrátu agresivity a plnou manipulovatelnost, aniž došlo ve všech případech ke ztrátě 
vědomí., kardiorespirační funkce byly ovlivněny minimálně. V klinické části kombinace dexmedetomidin - ketamin - midazolam  zajistila 
spolehlivě sedaci požadovaného stupně bez závažných nežádoucích účinků. Ve srovnání se sedací kombinací midazolam - sufentanil byl 
pokles krevního tlaku a srdeční frekvence signifikantně větší, ačkoliv počet epizod hypotenze či bradykardie se významně nelišil. Hodnoty 
krevního tlaku vykazovaly menší intraindividuální variabilitu a spolupráce s nemocným v průběhu sedace byla signifikantně lepší při sedaci 
kombinací dexmedetomidin - ketamin - midazolam.  
Závěr:  Imobilizace makaků kombinací ketaminu s alfa2 agonisty se jeví jako spolehlivá a bezpečná, nástup účinku lze urychlit užitím 
hyaluronidázy, imobilizace je antagonizovatelná. Analgosedace kombinací dexmedetomidin - ketamin - midazolam přináší ve srovnání 
s rutinní sedací lepší spolupráci s nemocným. Výsledky dokládají potenciál  kombinace ketamin - alfa2 agonista pro možné využití v anestézii 
za mimořádných podmínek. 
 


