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1. 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. 
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2. Summary 
Introduction: Ideally, general anesthesia and analgosedation in specific situations should meet 
the following requirements: fast and simple induction of analgesia, achievement of the desired 
suppression of consciousness, minimal cardiovascular effects, preservation of patent airways 
without the need for mandatory ventilation, and rapid recovery after the application of 
antagonists. Ketamine is widely used for this purpose, often in combination with 
benzodiazepines, however, it does possess an undesired psychomimetic effect and lacks a 
specific antagonist. In veterinary anesthesia ketamine is often used in combination with alfa2 

agonists, a group of substances with a favourable pharmacological profile in specific situations 
from an anesthesiologist's point of view. Ketamine in combination with new representatives of  
alfa2  agonists may  theoretically be a promising new option for this purpose. 
Aim:  In rhesus monkeys experiments to assess 1. immobilization by combination of ketamine 
with alfa2 agonists, 2. effect of the addition of hyaluronidase to the above mentioned 
combinations, and 3. the possibility of reducing ketamine dosage through the addition of a 
small dose of midazolam while maintaining the effect of immobilization. In the clinical part to 
assess analgosedation with combination of dexmedetomine - ketamine - midazolam and to 
compare the results to so far routinely used sufentanil - midazolam analgosedation. 
Materials and methods: In primate experiments, 95 rhesus monkeys were divided into 7 
groups for application of the following combinations of substances via single intramuscular 
injection: ketamine - medetomidine, the dextroisomer of ketamine - dexmedetomine, the above 
combinations with the addition of hyaluronidase, the previous two combinations with the 
addition of midazolam, and ketamine - naphthylmedetomine - hyaluronidase group. Behavioral 
changes, onset of immobilization, and rate of psychomotor recovery - both spontaneous and 
specific alfa2 antagonist induced (atipamezol) - were analysed. Cardiorespiratory functions and 
undesired side-effects were monitored continuously. In the clinical part, 62 patients undergoing 
elective endovascular neurointerventions were randomised into two groups for sedation with 
dexmedetomine - ketamine - midazolam or sufentanil - midazolam. The characteristics of 
sedation, effect on cardiorespiratory parameters, and the occurence of undesired side-effects 
were analysed. Results were statistically tested using variation analysis, the paired t - test and 
the chi - quadrate test. 
Results: Medetomidine in combination with ketamine resulted in reliable immobilization in all 
macaques. A decrease in heart rate was recorded, without any major cardiovascular side-effects 
or respiratory depression. Immobilisation had faster onset in the ketamine dextroisomer group. 
Addition of hyaluronidase increased the rate of onset of immobilization as well as its duration. 
Addition of midazolam enabled the dosage of ketamine to be lowered by 50 %. Administration 
of the alfa2 adrenoreceptor antagonist resulted in awakening after 2 – 6 minutes. The 
combination of naphthylmedetomine - ketamine - hyaluronidase provided loss of 
aggressiveness with full manipulability, without loss of consciousness in some cases, 
cardiorespiratory functions were affected minimally. In the clinical part, dexmedetomine - 
ketamine - midazolam provided reliable sedation to the desired degree in the absence of any 
undesired side-effects. In comparison to sedation using sufentanil - midazolam the decrease in  
blood pressure and heart rate was significantly greater, however, the number of episodes of 
hypotension or bradycardia did not differ significantly. Blood pressure showed lower 
intraindividual variability and patient cooperation during sedation was significantly better. 
Conclusion: Immobilization of macaques by combination of ketamine with alfa2 agonists 
appears to be safe and reliable, the rate of onset can be accelerated though the addition of 
hyaluronidase, the immobilization is antagonisable. In comparison to routine sedation 
dexmedetomine - ketamine - midazolam analgosedation provides better patient cooperation. 
The results illlustrate the potential of the combination ketamine - alfa2 agonist for use in 
anesthesia in specific situations. 
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3. Úvod do problematiky  
Pro využití za mimořádných podmínek a v medicíně katastrof jsou hledána farmaka 

nebo jejich kombinace, které by měly velkou terapeutickou šíři, zajišťovaly by požadovaný 
stupeň útlumu vědomí, navozovaly analgézii, minimálně by ovlivňovaly základní životní 
funkce a umožňovaly provedení diagnostických a operačních výkonů i bez zajištění dýchacích 
cest a umělé plicní ventilace. Jejich účinek musí být dobře řiditelný a psychomotorické 
zotavení rychlé. Ceněn je rychlý nástup účinku a možnost téměř okamžitého zotavení po 
použití specifického antagonisty. Výhodná je možnost intramuskulární aplikace nebo 
netradičního způsobu podání (nasální, transbukální). 

 Dosavadní zkušenosti svědčí o tom, že nejlépe se těmto požadavkům přibližuje 
disociativní anestetikum ketamin, který je pro tyto účely rutinně užíván [37]. Byl syntetizován 
v polovině 60. let při hledání nových sedativ. V závislosti na dávce má analgetické, 
anestetické, amnestické, antikonvulzivní, kataleptické i psychomimetické účinky. Vyvolává 
stav, který se nazývá disociativní anestézie [13]. Při ní dochází k disociaci mezi ovlivněním 
stavu vědomí a vnímáním bolesti. Nastává útlum talamokortikální oblasti a stimulace 
limbického systému. Důležitá je skutečnost, že vlivem ketaminu nedochází k podstatnému 
útlumu spontánního dýchání. Centrální stimulací sympatiku dochází ke zvýšení srdeční 
frekvence i krevního tlaku. Tato stimulace oběhu je důležitá u různých forem šoku, např. 
hemoragického nebo septického. Možná je intramuskulární aplikace (90 % biologická 
dostupnost) i netradiční způsoby aplikace (nasální, transbukální). Jeho nevýhodou je výskyt 
psychomimetických účinků v období probouzení a absence specifického antagonisty. Ketamin 
lze použít i jako analgetikum v urgentní medicíně nebo medicíně katastrof [37]. V posledních 
letech je stále častěji používán jeho pravotočivý izomer - dextroizomer ketaminu [1]. Má 
přibližně dvakrát větší analgetický a hypnotický účinek než dosud běžně užívaný racemát. Jeho 
kardiorespirační účinky jsou srovnatelné s racemátem, má však příznivější farmakokinetiku. 
Jeho plazmatická clearence je skoro dvakrát vyšší než u racemátu. Tím je řiditelnost účinku 
lepší a psychomotorické zotavení probíhá rychleji. Na výskyt psychomimetických účinků u 
pravotočivého izomeru jsou rozdílné názory. Obecně je přijímána skutečnost, že výskyt 
psychomimetických účinků je stejný s racemátem, ale psychomotorické zotavení včetně 
odeznění amnézie probíhá rychleji. 

K redukci psychomimetických účinků je ketamin kombinován s různými farmaky, 
nejčastěji benzodiazepiny [67]. Je to především midazolam, jediný ve vodě rozpustný 
benzodiazepin s krátkým biologickým poločasem. V závislosti na dávce má anxiolytické, 
sedativní, amnestické, svalově relaxační, antikonvulzivní a hypnotické účinky [77, 85]. 

V poslední době vzrůstá zájem o možnost uplatnění kombinace alfa2 agonista - 
ketamin pro účely anesteziologické péče za mimořádných podmínek. Tato kombinace je ve 
formě xylazin - ketamin používána již od 70. let ve veterinární medicíně [78]. V 80. letech byl 
syntetizován vysoce selektivní alfa2 agonista medetomidin a detomidin, obě látky byly použity 
k sedaci a analgézii zvířat ve veterinární medicíně [8, 99]. Redukují podstatně dávkování všech 
anestetik a působí výraznou vegetativní stabilizaci. Jejich účinek na dýchání je klinicky 
nevýznamný. Navozují specifický druh sedace charakteristický zachovanou reakcí na 
stimulační podnět s rychlým zvýšením vigility.  Z racemického medetomidinu byl později 
izolován pravotočivý izomer - dexmedetomidin. Ten je používán ke krátkodobé sedaci 
pacientů na jednotkách intenzivní péče [82]. Novým zástupcem této skupiny je 
naftylmedetomidin, což je parciální agonista alfa2 adrenoreceptoru [65].  

Na základě výše uvedených skutečností jsme se rozhodli zhodnotit kombinaci alfa2 
agonista - ketamin a kombinaci alfa2 agonista - ketamin - benzodiazepin z hlediska možného 
využití pro anesteziologickou péči za mimořádných podmínek.  
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4. Cíle disertační práce 
1. V pokusech na primátech makak rhesus (Macaca mulatta) 
          

A)     zhodnotit imobilizaci kombinací medetomidin - ketamin z hlediska vlivu na chování, 
základní kardiorespirační parametry, rychlost psychomotorického zotavení a výskyt 
nežádoucích účinků. 

 
B)     zhodnotit imobilizaci kombinací pravotočivých izomerů medetomidinu - ketaminu 
         z hlediska vlivu na chování, základní kardiorespirační parametry, rychlost 

psychomotorického zotavení a výskyt nežádoucích účinků. 
 
C)    zhodnotit imobilizaci kombinací napthylmedetomidin - ketamin z hlediska vlivu na 

chování, základní kardiorespirační parametry, rychlost psychomotorického zotavení 
a výskyt nežádoucích účinků. 

 
D)  zhodnotit vliv enzymu hyaluronidázy na imobilizační čas, základní    

kardiorespirační parametry a výskyt nežádoucích účinků při aplikaci kombinace 
medetomidin - ketamin a jejich pravotočivých izomerů. 

 
E)     posoudit, zda malé dávky midazolamu přidané k imobilizační směsi redukují dávky 

ketaminu v při zachování imobilizačního účinku. 
 
F)    zhodnotit vliv užití specifického antagonisty alfa2 adrenoreceptoru atipamezolu na 

rychlost psychomotorického zotavení po imobilizaci kombinací obsahující alfa2 
agonistu. 

 
2. V klinické studii u nemocných podstupujících endovaskulární neurointervenční léčbu 

mozkových arteriovenózních malformací a stenóz karotických tepen 
 

A) zhodnotit analgosedaci kombinací dexmedetomidin - ketamin - midazolam 
z hlediska charakteristik sedace, vlivu na základní kardiorespirační parametry 

         a výskytu nežádoucích účinků. 
 

B) porovnat dosažené výsledky s dosud rutinně užívanou analgosedací kombinací 
midazolam - sufentanil. 
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5. Praktická část 

a. Experimentální část 
 
Materiál a metodika 

Výzkum byl prováděn na 95 opicích makak rhesus (Macaca mulatta) obojího 
pohlaví, stáří 2 – 5 let, hmotnosti 2,3 – 5,2 kg, chovaných v BioTestu Konárovice, s.r.o. Jsou 
zde chovány v chovných skupinách s velkými venkovními výběhy a mají standardní dietu 
doplněnou o vitamíny a minerály. Před pokusem nedostaly 12 hodin potravu, přístup k vodě 
byl volný. Experimenty byly schváleny Etickou komisí pro pokusy na zvířatech IKEM Praha a 
MZ ČR. 

Opice jsme odchytávali do podběráku a umístili jednotlivě do pytle. Zvířata jsme 
rozdělili do skupin k aplikaci jednotlivých kombinací farmak. Po vyjmutí z pytle jsme 
aplikovali tato farmaka jednorázovou injekcí do musculus deltoideus:  
 
1. skupina medetomidin (Domitor Pfizer) v dávce 50 µg.kg–1 i.m. spolu 

s ketaminem racemátem (Ketanest Parke Davis) v dávce 3 mg.kg–1 i.m. 
v jedné injekční stříkačce  

2. skupina medetomidin (Domitor Pfizer) v dávce 50 µg.kg–1 i.m. spolu 
s ketaminem racemátem (Ketanest Parke Davis) v dávce 3 mg.kg–1 i.m. s 
hyaluronidázou (Hylase – Dessau) v dávce 150 m.j. i.m. v jedné injekční 
stříkačce 

3. skupina dexmedetomidin (Precedex – Abbott Laboratories) v dávce 25 µg.kg–1 
i.m. spolu s pravotočivým izomerem ketaminu (Ketanest S+ Parke Davis) 
v dávce 2 mg.kg–1 i.m. v jedné injekční stříkačce 

4. skupina  dexmedetomidin (Precedex – Abbott Laboratories) v dávce 25 µg. kg–1 
i.m. spolu s pravotočivým izomerem ketaminu (Ketanest S+ Parke Davis) 
v dávce 2 mg.kg–1 i.m. a hyaluronidázou (Hylase – Dessau) v dávce 150 
m.j. i.m. v jedné injekční stříkačce 

5. skupina naftymedetomidin (Faculty of Pharmacy, University of Helsinky, 
v koncentraci 1 mg.ml–1) v dávce 50 µg.kg–1 i.m. s racemickým 
ketaminem (Ketanest Parke Davis) v dávce 3 mg.kg–1 spolu 
s hyaluronidázou (Hylase Dessau) 150 m.j. i.m. v jedné injekční 
stříkačce 

6. skupina medetomidin (Domitor Pfizer) v dávce 50 µg.kg–1 i.m. s racemickým 
ketaminem (Ketanest Parke Davis) v dávce 1 mg.kg–1 i.m., midazolamem 
(Dormicum Roche) v dávce 0,25 mg.kg–1 i.m. spolu s hyaluronidázou 
(Hylase – Dessau) v dávce 150 m.j. i.m. v jedné injekční stříkačce 

7. skupina dexmedetomidin (Precedex – Abbott Laboratories) v dávce 25 µg.kg–1 
i.m. s pravotočivým izomerem ketaminu (Ketanest S+ Parke Davis) 
v dávce 0,5 mg.kg–1 i.m., midazolamem (Dormicum Roche) v dávce 0,25 
mg.kg–1 i.m. spolu s hyaluronidázou (Hylase – Dessau) v dávce 150 m.j. 
i.m. v jedné injekční stříkačce. 

U kombinace s naftylmedetomidinem jsme po předchozích pilotních pokusech 
zjistili, že nedochází vždy ke ztrátě vědomí, a proto jsme jako kritérium nástupu plného účinku 
zvolili úplnou ztrátu agresivity makaka s jeho plnou manipulovatelností. U každé opice jsme 
začali monitorovat saturaci hemoglobinu kyslíkem a tepovou frekvenci ihned po nástupu 
imobilizace pulzním oxymetrem (Nonin 80500 V). Sondu pulzního oxymetru jsme umístili na 
prsty zvířete (obr. 15) nebo na tvářovou sliznici. Ve skupině medetomidin - ketamin - 
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hyaluronidáza a ve skupině naftylmedetomidin - ketamin - hyaluronidáza jsme u deseti zvířat 
měřili neinvazivně oscilometrickou metodou systolický, diastolický a střední arteriální tlak 
přístrojem Memoprint, S+B, MedVet v pětiminutových minutových intervalech (obr. 16). 
Manžetu jsme umístili mezi karpální skloubení a loket horní končetiny, jak to doporučuje 
Branson u psa a kočky [9]. V průběhu imobilizace jsme odečítali tělesnou teplotu z čipu 
umístěného v lopatkové krajině zvířete. Makakové byli drženi v průběhu imobilizace na 
termostatické, elektrické dečce. Zaznamenali jsme délku účinku a čas spontánního probuzení. 
Rovněž jsme pozorovali výskyt nežádoucích účinků - deprese dýchání, výskyt bradykardie, 
arytmií, excitačních projevů, zvracení. U vybraných zástupců skupin jsme ve 20. minutě 
imobilizace aplikovali specifického antagonistu alfa2 adrenoreceptoru atipamezol (Antisedan 
Pfizer) v dávce 250 µg.kg–1 i.m. do musculus deltoideus. Sledovali jsme čas probuzení (ve 
skupině naftylmedetomidin - ketamin - hyaluronidáza změnu chování), v minutových 
intervalech jsme pak zaznamenávali změny v tepové frekvenci a saturaci hemoglobinu 
kyslíkem až do probuzení zvířete. 

Statistické zhodnocení zahrnovalo párový t - test a analýzu variance (ANOVA) pro 
opakovaná měření. 

Výsledky 

Imobilizace kombinací medetomidin - ketamin: 

Imobilizace bylo dosaženo u všech jedinců, imobilizační čas byl relativně krátký, tj. 
170,8 ± 78,1 sekund. Saturace hemoglobinu kyslíkem neklesla pod 93 %. Tepová frekvence 
postupně klesala v průběhu imobilizace výchozích 124,5 ± 21,3 na 102,3 ± 15,4 tepů za minutu 
ve 20. minutě (p < 0,01). Čas spontánního probuzení byl 47,2 ± 9,3 minuty. Nepozorovali jsme 
výskyt nežádoucích účinků. 

Imobilizace kombinací pravotočivých izomerů medetomidinu (dexmedetomidin - dextroizomer 
ketaminu): 

Při užití pravotočivých izomerů bylo dosaženo statisticky významně (p < 0,01) 
kratších časů nástupu účinku, imobilizace a ztráty úchopového reflexu než se skupině 
medetomidin - ketamin. Saturace hemoglobinu kyslíkem neklesla pod 94 % v průběhu 
imobilizace. Pokles tepové frekvence v průběhu imobilizace byl statisticky významný (p < 
0,01) a rozdíl oproti předchozí skupině byl nesignifikantní. V průběhu imobilizace byly 
pozorovány bradyarytmie (v experimentu nebyly dále analyzovány). 

Imobilizace kombinací napthylmedetomidin - ketamin - hyaluronidáza: 

Nástup účinku jsme pozorovali za 62,5 ± 13,9 sekund, k úplné ztrátě agresivity 
s plnou manipulovatelností zvířete došlo za 120,4 ± 26,1 sekund, ke ztrátě úchopového reflexu 
došlo za 128,5 ± 31,4 sekund. U 7 zvířat z patnácti nedošlo v průběhu imobilizace ke ztrátě 
vědomí. U 8 zvířat došlo postupně k ztrátě vědomí za 5 – 8 minut od aplikace. Ztráta vědomí 
trvala krátce, 8 – 15 minut, poté se zvířata opět probudila. Čas spontánního probuzení v této 
skupině nebyl stanoven. V průběhu sedace došlo pouze k mírnému poklesu tepové frekvence (p 
< 0,05). Saturace hemoglobinu kyslíkem neklesla. Došlo pouze k mírnému poklesu tlaku krve 
(p < 0,05). 

Vliv enzymu hyaluronidázy:  

Přidání hyaluronidázy ke směsi medetomidin - ketamin vedlo k rychlejšímu 
dosažení účinku (p < 0,01). Saturace hemoglobinu kyslíkem byla v průběhu imobilizace nad 92 
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%. Pokles tepové frekvence během imobilizace byl statisticky významný (p < 0,01), stejně tak 
jako pokles krevního tlaku (p < 0,05). Rozdíly v kardiorespiračních parametrech (tepová 
frekvence, saturace hemoglobinu kyslíkem) mezi skupinou bez hyaluronidázy a 
s hyaluronidázou nejsou statisticky významné. Pozdější probouzení ve skupině 
s hyaluronidázou bylo statisticky významné (p < 0,01).  

Vliv malých dávek midazolamu:  

Přidání midazolamu v dávce 0,25 mg.kg–1 ke směsi medetomidin - ketamin - 
hyaluronidáza umožnilo při zachování imobilizačního účinku snížit použitou dávku 
racemického ketaminu na 1 mg.kg–1 i.m., aniž došlo k signifikantnímu ovlivnění nástupu 
účinku, imobilizace či časů probouzení. Přidání midazolamu v dávce 0,25 mg.kg–1 ke směsi 
dexmedetomidin - dextroizomer ketaminu - hyaluronidáza umožnilo za výše uvedených 
podmínek snížit dávku pravotočivého izomeru ketaminu ve směsi na 0,5 mg.kg–1 i.m. 

Vliv užití specifického antagonisty alfa2 adrenoreceptoru atipamezolu: 

Atipamezol byl aplikován u zástupců skupin medetomidin - ketamin - 
hyaluronidáza, dexmedetomidin - dextroizomer ketaminu a skupiny medetomidin - midazolam 
- ketamin - hyaluronidáza. Po aplikaci atipamezolu došlo k výraznému zvýšení srdeční 
frekvence (p < 0,001) časně po aplikaci (ve druhé a třetí minutě). Saturace hemoglobinu 
kyslíkem se zvýšila též statisticky významně (p < 0,001). K probuzení došlo za 2 - 6 minut od 
aplikace specifického antagonisty u všech zvířat. V průběhu antagonizace jsme nepozorovali 
žádné vedlejší účinky. Ve skupině naftylmedetomidin - ketamin - hyaluronidáza došlo pouze 
ke snížení sedace a ke zvýšení lokomotorické aktivity bez návratu agresivního chování 
v průměru za 2,8 ± 1,1 minut od aplikace antagonisty.  

b. Klinická část 

Materiál a metodika 

Po obdržení souhlasu Etické komise Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty 
v Hradci Králové bylo do studie zařazeno 62 pacientů obojího pohlaví ve věku nad 18 let 
podstupujících elektivní endovaskulární léčbu mozkových AVM nebo SK. Vstupní kritéria 
byla: 1. fyzický stav pacienta dle ASA 1 – 3 (klasifikace Americké anesteziologické 
společnosti), 2. obdržení informovaného souhlasu s účastí ve studii. Vylučovací kritéria byla: 
1. vstupní Glasgow Coma Scale (GCS) < 15, 2. nekorigovaná arteriální hypertenze (TK > 
160/90 mmHg) , 3. psychické onemocnění v anamnéze, 4. epilepsie nekorigovaná léčbou, 5. 
arytmie (atrioventrikulární blok II. a III. stupně, sick sinus syndrom, závažné komorové 
arytmie), 6. alergie na jakoukoliv z podávaných látek. Randomizace pacientů do skupin k 
sedaci byla provedena obálkovou metodou: 1. sedace kombinací dexmedetomidin - ketamin - 
midazolam (skupina A), 2. sedace kombinací sufentanil - midazolam (skupina B). 

Premedikace, peroperační monitorace a zajištění 45 minut před začátkem výkonu 
byla pacientům podána premedikace - bisulepin (Dithiaden Léčiva) 2 mg p.o. Na operačním 
sále byl zaveden periferní žilní katétr (18 G) do kubitální žíly a zahájeno kontinuální podávání 
fyziologického roztoku rychlostí 100 ml.hod–1. Do podpažní jamky byl zaveden digitální 
teploměr. Monitor vitálních funkcí (SC 6002 XL Siemens) byl užit k monitorování EKG 
(reprezentativní svod II), saturace hemoglobinu kyslíkem (pulzní oxymetrické čidlo na prstu 
horní končetiny), dechové frekvence a neinvazivnímu měření tlaku krve oscilometricky 
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manžetou na horní končetině v intervalu 5 minut. Nosními brýlemi byl podáván zvlhčený 
kyslík průtokem 4 l/minutu po celou dobu výkonu.  
Vedení sedace: 

Skupina A: Indukce sedace byla provedena podáním midazolamu (Dormicum 
Roche) v dávce 0,02 mg.kg–1 intravenózně (i.v.), za 2 minuty poté dexmedetomidinu (Precedex 
Abbott) v dávce 0,5 µg.kg–1 a po dalších 2 minutách ketaminu (Narkamon 1% Spofa) v dávce 
0,25 mg.kg–1 i.v. Navazovalo kontinuální podání dexmedetomidinu (lineární dávkovač ID20/50 
Chirana) infúzní rychlostí 0,25 µg.kg–1.hod–1 spolu s ketaminem rychlostí 0,25 mg.kg–1.hod–1. 
Farmaka byla podávána v jedné injekční stříkačce, 100 µg dexmedetomidinu a 100 mg 
ketaminu bylo naředěno do 20 ml fyziologického roztoku. Rychlost infuze byla 
přizpůsobována tak, aby byl udržován stupeň sedace 1 – 2 dle Ramsaye (sedovaný nemocný 
reagující na slovní výzvu). V případě potřeby byla rychlost zvýšena či snížena vždy o 50 % 
nastavené aktuální rychlosti. 

Skupina B: Indukce sedace byla provedena podáním midazolamu v dávce 0,02 mg 
kg–1 i.v. a sufentanilu (Sufenta Janssen-Cilag) v dávce 10 µg i.v. Navazovalo bolusové podání 
sufentanilu v jednotlivé dávce 5 µg kg–1 i.v. a midazolamu 1 mg i.v. tak, aby byl udržován 
stupeň sedace 1 – 2 dle Ramsaye.  

Během výkonu byly sledovány následující parametry: 1. hloubka sedace dle 
Ramsaye (stupeň 0 – 5) hodnocená po 5 minutách, 2. systolický a diastolický TK (mmHg) 
měřený po 5 minutách, 3. srdeční frekvence (SF/minutu), 4. saturace hemoglobinu kyslíkem 
(sat O2 %), 5. dechová frekvence (DF/minutu), 6. parciální tlak oxidu uhličitého v arteriální 
krvi (paCO2 [kPa] - jednorázový odběr 30 minut po zahájení sedace). 

Sledovali a zaznamenávali jsme výskyt (počet) nežádoucích účinků: 1. bradykardie 
(SF < 45/minutu), 2. tachykardie (SF > 100/minutu), 3. jiných arytmií, 4. hypotenze (pokles o 
více než 20 % výchozích hodnot středního arteriálního TK nebo systolický TK < 90 mmHg), 5. 
hypertenze (vzestup o více než 30 % výchozích hodnot středního arteriálního TK nebo 
systolický TK > 160 mmHg), 6. bradypnoe (DF < 10/minutu), 7. hypoxie (sat O2 < 90 %), 8. 
hyperkapnie (paCO2 > 6 kPa), 9. dalších výše neuvedených nežádoucích účinků, 10. podání 
záchranné („rescue“) medikace, tj. podání jakékoliv medikace nutné k zachování 
hemodynamické a respirační stability - inotropika, antihypertenzíva , antiarytmika, antagonisté 
podávaných anestetik). 

Kvalitu peroperační spolupráce pacienta s radiologem zhodnotil po ukončení výkonu 
radiolog neznalý užité metody sedace. Stupnice hodnocení: 1. výborná (nemocný zachovává 
motorický klid, výzvě vyhoví okamžitě a plně, je zcela orientován), 2. dostačující (nemocný 
zachovává motorický klid, výzvě vyhoví s latencí či nepřesně, má zachovánu základní 
orientaci), 3. nedostatečná (nemocný motoricky neklidný nebo nevyhoví výzvě nebo 
desorientovaný).  

Amnézie na výkon byla zhodnocena pacientem za 1 hodinu po ukončení výkonu. 
Stupnice hodnocení: 1. žádná, 2. parciální, 3. úplná. 

Psychomotorické zotavení zhodnotil anesteziolog za 1 hodinu po ukončení výkonu 
na základě provedení orientačního testu, jehož obsahem bylo: 1. taxe prst - nos, 2. orientace 
osobou, místem, časem, 3. jednoduché matematické úkony. Stupnice hodnocení: 1. úplné 
zotavení - ano, 2. úplné zotavení - ne. 

Zaznamenávána byla spotřeba farmak užitých k vedení anestézie, počet změn 
rychlosti kontinuální infúze a počet doplňujících bolusových dávek. 

Statistická analýza: T - test, chí kvadrát (χ2) test, analýza variance (ANOVA) pro 
opakovaná měření. Pro účely statistického zpracování byla použita měření získaná u všech 
výkonů v době od podání sedace do 45. minuty trvání výkonu (některé výkony skončily již ve 
45. minutě, jiné pokračovaly i po 45. minutě, měření získaná po 45. minutě nebyla předmětem 
statistického zpracování). 
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Výsledky 
 

Při kombinaci dexmedetomidin - ketamin - midazolam nemocní velmi dobře 
spolupracovali s operatérem, pokud byli vyzváni, při nevyrušování pospávali, zůstávali však 
oslovitelní. Úplné amnézie u všech pacientů nebylo dosaženo. Klinicky významný útlum 
dýchání nebyl zaznamenán, nevyskytla se hyperkapnie ani hypoxie. Rescue medikace 
z důvodů hemodynamické nestability nemusela být podána. Psychomotorické zotavení nastalo 
u všech pacientů do jedné hodiny, výskyt psychomimetických účinků nebyl pozorován. 
Nevyskytly se žádné klinicky závažné komplikace, které by si vynutily změnu postupu nebo 
přerušení výkonu.  

 
Porovnání dosažených výsledků (skupina A) s dosud rutinně užívanou analgosedací kombinací 
midazolam - sufentanil (skupina B): 

Pokles krevního tlaku a srdeční frekvence byl signifikantně větší ve skupině A (p < 
0,001), ačkoliv počet epizod hypotenze či bradykardie se významně nelišil. Hodnoty krevního 
tlaku vykazovaly menší intraindividuální variabilitu ve skupině A (p < 0,05). Spolupráce s 
nemocným byla lepší ve skupině A (p < 0,001). Další statisticky významné rozdíly nebyly 
nalezeny. 
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6. Diskuse 
Ketamin jako monoanestetikum je dosud používán k imobilizaci primátů v širokém 

rozmezí 4 – 40 mg.kg–1 i.m. v závislosti na velikosti zvířete [57]. Pro primáty hmotnosti 10 – 
30 kg se doporučuje ketamin v dávkách 10 – 15 mg.kg–1 i.m. U kosmanů se uvádí ketamin 
v dávce 20 mg.kg–1 i.m. Indukční čas je 4 – 8 minut, délka účinku 20 – 40 minut a 
psychomotorické zotavení trvá 60 – 180 minut. Toto dávkování je vhodné pro RTG vyšetření, 
biochemické vyšetření, testování tuberkulózy, k transportu zvířat.. Podobně Brack, Göltenboth 
a Rietschel uvádějí ketamin v dávkách 10 – 20 mg.kg–1 i.m [8, 31, 89]. Účinek nastupuje za 3 – 
6 minut a trvá v závislosti na dávce 10 – 50 minut. K prodloužení imobilizace je možné podat 
poloviční dávku i.m. nebo třetinovou i.v. Nevýhodou ketaminové anestézie je zvýšený svalový 
tonus, který se snižuje teprve při vyšších dávkách. Stejně tak je zvýšena i salivace. Zejména při 
nižším dávkování pozorujeme nechtěné pohyby končetin a vyplazování jazyka (znamení 
hadího jazyka). Oči jsou často doširoka otevřené a hrozí možnost poškození rohovky. V období 
probouzení se mohou vyskytnout psychomimetické příznaky po ketaminu. 

Z těchto důvodů je nyní používána k imobilizaci primátů kombinace ketaminu 
s alfa2 agonisty [80]. Od sedmdesátých let minulého století to byl především thiazinový derivát 
xylazin (Rompun Bayer). Naccarato studoval vliv různého dávkování obou farmak na rychlost 
indukce, délku anestézie a rychlost psychomotorického zotavení [78]. Ketamin dávkovali od 
2,5 mg.kg–1 až do 20 mg.kg–1, xylazin od 0,25 mg.kg–1 do 2 mg.kg–1. Čím vyšší byly dávky 
xylazinu, tím kratší byl čas nástupu účinku. Anestézie však byla delší s prodlouženým 
psychomotorickým zotavením. Svalová relaxace byla výborná. Při kombinaci ketaminu 
v dávce 10 mg.kg–1 i.m. a xylazinu 1 mg.kg–1 i.m. dosahovala anestézie délky v průměru 90 
minut, při dávce xylazinu 2 mg.kg–1 i.m. dosahovala anestézie v průměru 130 minut. Při podání 
xylazinu v dávce 0,5 mg.kg–1 i.m. to bylo 85 minut. U 24 různých druhů primátů v zoologické 
zahradě Wilhelma ve Stuttgartu se osvědčila kombinace xylazinu v dávce 0,5 mg.kg–1 spolu 
s ketaminem v dávce 5 mg.kg–1 [89]. Wiesner připravil v 70. letech tzv. Hellabrunnskou směs, 
která obsahovala v 1 ml 125 mg xylazinu a 100 mg ketaminu. Základní dávkování pro primáty 
bylo 0,01 ml.kg–1, tj. 2,5 mg.kg–1 xylazinu a 2 mg.kg–1 ketaminu. Tuto kombinaci jsme také 
testovali v předchozích pilotních pokusech a zjistili, že tato dávkování vede k výraznému 
poklesu srdeční frekvence. Při kombinaci ketamin - xylazin v dávkách dle Rietschela je 
imobilizační čas 149,0 ± 40,5 sekund a délka účinku 35 ± 7,2 minut, u Hellabrunnské směsi 
jsou odpovídající hodnoty 156,6 ± 77,8 sekund a 82 ± 10,6 minut. Dlouhé psychomotrické 
zotavení po Hellabrunnské směsi je způsobeno vysokým dávkováním alfa2 agonisty xylazinu. 

Začátkem 90. let pronikají do anestézie nové deriváty alfa2 agonistů, především 
vysoce specifický medetomidin (Domitor Pfizer). Jeho specifika alfa2/alfa1 receptory je 1:1660, 
zatímco u xylazinu je pouze 1:220. O síle účinku svědčí srovnání dávkování medetomidinu a 
xylazinu. Jako úplný agonista má medetomidin ve vysokých dávkách hypnotický účinek. Se 
slabě selektivním agonistou xylazinem nemůžeme tohoto hypnoticko - anestetického účinku 
dosáhnout [66]. Medetomidin také potencuje anestetický účinek ketaminu více než xylazin 
[75]. U kočky byla zjištěna kvalitnější viscerální analgézie při nižší dávce ketaminu než při 
kombinaci xylazin - ketamin [109]. Dalšími farmaky ze skupiny alfa2 agonistů jsou 
pravotočivý izomer medetomidinu dexmedetomin a naftylový analog medetomidinu 
naftylmedetomidin.  

V pokusech na opicích makak rhesus jsme hodnotili imobilizaci kombinací 
medetomidin - ketamin, jejich pravotočivých izomerů (dexmedetomidin - dextroizomer 
ketaminu) a kombinací naftylmedetomidin - ketamin z hlediska vlivu na chování, základní 
kardiorespirační parametry, rychlost psychomotorického zotavení a výskyt nežádoucích 
účinků. Hodnotili jsme vliv hyaluronidázy na nástup a trvání imobilizace a kardiorespirační 
funkce. Testovali jsme možnost redukovat dávku ketaminu v imobilizační směsi přidáním malé 
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dávky midazolamu. Hodnotili jsme vliv specifického antagonisty atipamezolu na rychlost 
probuzení po imobilizaci jednotlivými imobilizačními směsmi.  

Dávkování jednotlivých anestetik v imobilizačních směsích v našem experimentu 
vycházelo z dávek používaných ve veterinární anestézii a pokusech na primátech, z našich 
předchozích pilotních pokusů a v případě naftylmedetomidinu i z faktu, že jeho udávaná afinita 
k alfa2 adrenoreceptoru je stejná jako u medetomidinu [8, 31, 48]. 

Měření základních fyziologických hodnot je u zvířat obtížné, ať již pro řadu 
technických problémů plynoucích z jejich velké druhové variability, nebo pro fakt, že fyzický 
odchyt divokých zvířat je pro zvířata stresující nebo zcela neproveditelný [124]. Získání 
klidových výchozích parametrů v takovém případě není možné [101, 106, 125]. Invazivní 
měření krevního tlaku po arteriální kanylaci má u malých zvířat značné omezení. U koček je 
oscilometrická technika měření krevního tlaku srovnatelná s invazivním měřením, pokud se 
týká systolického krevního tlaku, diastolický krevní tlak bývá podhodnocen [9]. O zhodnocení 
přesnosti oscilometrické techniky u primátů nejsou k dispozici žádná literární data. V našich 
pokusech bylo možno poprvé změřit kardiorespirační parametry až po nástupu imobilizace, 
eventuálně ztrátě agresivity účinkem farmak. Při antagonizaci účinku farmak bylo možno 
naposledy získat tato data před probuzením zvířete či návratem agresivity. 

Při imobilizaci kombinací medetomidin - ketamin byl nástup účinku i bez 
akcelerátoru rychlý, trval 80 – 100 sekund, k imobilizaci došlo v průměru za 3 minuty. 
Probuzení nastalo v průměru za 46 minut. Saturace hemoglobinu kyslíkem byla v průběhu 
imobilizace nad 90 %, srdeční frekvence klesla ve 20. minutě až na hodnoty okolo 100 tepů za 
minutu. Přidání hyaluronidázy do imobilizační směsi způsobilo zrychlení nástupu účinku, který 
se pohyboval mezi 50 – 60 sekundami, k imobilizaci došlo v průměru za 110 sekund. Rozdíly 
oproti skupině bez hyaluronidázy byly statisticky významné. Probuzení nastalo ve skupině s 
akcelerátorem v průměru až za 70 minut. Rozdíl oproti první skupině bez hyaluronidázy byl 
statisticky významný. Toto zjištění je v souladu s literárními daty, která uvádějí, že 
hyaluronidáza významně zrychlí vstřebávání farmak a zároveň dojde ke výraznému zvýšení 
plazmatické koncentrace podaných farmak [118]. V našem experimentu však nebyly 
plazmatické koncentrace sledovány. Kardiorespirační parametry nebyly přidáním 
hyaluronidázy významně ovlivněny. V průběhu imobilizace krevní tlak postupně klesal. Po 
aplikaci alfa2 agonistů je udáván bifázický průběh krevního tlaku. Nejprve časně po aplikaci 
dochází stimulací periferních receptorů ke krátkodobému vzestupu, poté centrálním účinkem 
dochází k dlouhodobějšímu poklesu krevního tlaku [96]. V našich pokusech tento bifázický 
účinek neprokázán nebyl, první hodnoty tlaku krve však bylo možno změřit teprve až po 
nástupu imobilizace. 

 Při použití kombinace pravotočivých izomerů medetomidinu a ketaminu byl nástup 
účinku v průměru již za 54 sekund a imobilizační čas byl 2 – 2,5 minuty. O několik sekund 
později vyhasl i úchopový reflex. Saturace hemoglobinu kyslíkem byla v  průběhu imobilizace 
okolo 94 %. Srdeční frekvence se v průběhu imobilizace snížila až na hodnotu 100 tepů za 
minutu. K probuzení došlo v průměru za 60 minut. V nástupu účinku a v imobilizačním čase 
jsou rozdíly mezi skupinami medetomidin - ketamin a dexmedetomidin - dextroizomer 
ketaminu statisticky významné. To znamená, že při uvedeném dávkování je zřejmě účinek 
pravotočivých izomerů obou farmak silnější. Při kombinaci pravotočivých izomerů jsme však 
zaznamenali výskyt bradyarytmií, jejichž bližší analýza nebyla provedena (v našem 
experimentu nebylo monitorováno EKG). Pravděpodobně rychlým přeladěním vegetativní 
inervace srdce (sympatolytický a vagomimetický účinek) dochází ke vzniku arytmií. Po přidání 
hyaluronidázy ke směsi pravotočivých izomerů se imobilizační čas ještě poněkud zkrátil, ale 
výrazně se prohloubil výskyt arytmií. Tepová frekvence v prvních minutách imobilizace klesla 
a docházelo k četným bradyarytmiím, které v průběhu dalších minut opět vymizely. Tento fakt 
nepřímo podporuje naši hypotézu o mechanizmu vzniku arytmií.  

Naftylmedetomidin je nový derivát alfa2 agonistů. V pokusech in vitro bylo 
prokázáno, že je vysoce účinný a má vysokou afinitu a selektivitu k alfa2 adrenergním 
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receptorům [48, 65]. V experimentálních studiích byl sledován vliv naftylmedetomidinu na 
chování u myši a ovlivnění chování a kardiorespiračních parametrů u králíka [38, 115, 116, 
117]. V pokusech na myších bylo zjištěno, že dávka naftylmedetomidinu nutná k redukci 
lokomotorického chování je přibližně třicetkrát vyšší než dávka dexmedetomidinu, zatímco 
agresivní chování bylo redukováno již při dávce, která byla pouze patnáctkrát vyšší než dávka 
dexmedetomidinu. Tyto výsledky ukázaly na vysokou specificitu pro antiagresivní účinek a 
větší terapeutickou šíři s ohledem na užití k sedaci a ovlivnění lokomoce. Zajímalo nás, zda 
budeme schopni tento specifický antiagresivní účinek naftylmedetomidinu prokázat při užití 
v kombinaci s ketaminem u makaka rhesuse. K urychlení nástupu účinku byl použit akcelerátor 
hyaluronidáza. Čas nástupu účinku, charakteristický sedací, ataxií, přivíráním očí a snížením 
agresivity, byl srovnatelný s kombinací medetomidin - ketamin - hyaluronidáza. Úplné 
imobilizace se ztrátou vědomí jsme však nedosáhli u všech zvířat, opice s kombinací 
naftylmedetomidin - ketamin - hyaluronidáza byly zcela neagresivní, plně manipulovatelné, ale 
zůstávaly po většinu času při vědomí. Během imobilizace nedošlo k významnějšímu poklesu 
saturace hemoglobinu kyslíkem. Pokles srdeční frekvence a hodnot systémového krevního 
v průběhu imobilizace byl hranici statistické významnosti. Po aplikaci specifického antagonisty 
atipamezolu nedošlo k úplnému odeznění účinku naftylmedetomidinu, antiagresivní účinek 
přetrvával. Tyto výsledky jsou ve shodě s předchozími experimenty u myši a králíka [38, 115, 
116]. Zejména neúplná antagonizace účinků naftylmedetomidinu atipamezolem podporuje 
názor o povaze naftylmedetomidinu jako látky s vysokou afinitou a selektivitou k alfa2 
adrenergním receptorům, ale nízkou vnitřní aktivitou [48, 65]. O užití kombinace 
naftylmedetomidin - ketamin pro imobilizaci primátů nebylo dosud v literatuře referováno. Na 
základě našich dosažených výsledků lze říci, že naftylmedetomidin v kombinaci s ketaminem 
ovlivňuje u primátů kardiorespirační funkce v minimální míře. Tato kombinace navozuje 
imobilizaci úplnou ztrátou agresivity bez dosažení obligátní ztráty vědomí. Kombinace 
naftylmedetomidin - ketamin má potenciál rozšířit paletu alfa2 agonistů používaných 
v anesteziologii a pro specifický antiagresivní účinek naftylmedetomidinu by byla vhodná jako 
kalmativum při tlumení agresivního chování za mimořádných podmínek. 

K redukci psychomimetických účinků ketaminu bývá v humánní anesteziologii často 
používán ve vodě rozpustný benzodiazepin midazolam. Neovlivňuje však podstatně dávkování 
ketaminu. Joslin doporučuje k imobilizaci ketamin v dávce 10 - 20 mg.kg–1 i.m. spolu 
s diazepamem v dávce 0,5 - 1 mg.kg–1 i.m. [57]. Diazepam je však nerozpustný ve vodě a jeho 
vstřebávání po intramuskulární aplikaci je nestandardní. Plazmatické hladiny kolísají. Z tohoto 
hlediska je daleko vhodnější midazolam [2]. 

V našich pokusech jsme však použili midazolam v nízké dávce v trojkombinaci 
medetomidin - midazolam - ketamin a dexmedetomidin - midazolam - pravotočivý izomer 
ketaminu. Midazolam v dávce 0,25 mg.kg–1 i.m. použitý v kombinaci s medetomidinem 
umožnil zredukovat dávku ketaminu ve směsi až na 1 mg.kg–1 i.m., aniž byl podstatně ovlivněn 
imobilizační účinek. Při kombinaci s dexmedetomidinem a dextroizomerem ketaminu byla 
dávka pravotočivého ketaminu zredukována dokonce na 0,5 mg.kg–1 i.m. Nástup účinku a čas 
imobilizace byly přitom velmi krátké a srovnatelné s dvojkombinací kombinací medetomidin - 
ketamin, respektive dexmedetomidin - dextroizomer ketaminu. Tato data jsou v souladu s údaji 
o synergickém účinku alfa2 agonistů a benzodiazepinů [91]. Probouzení bylo velmi klidné, bez 
excitací a ovlivnění kardiorespiračních parametrů. V případě kombinace pravotočivé izomery - 
midazolam - hyaluronidáza nedocházelo ke vzniku arytmií jako při kombinaci dexmedetomidin 
- dextroizomer ketaminu - hyaluronidáza. Právě přidáním malé dávky midazolamu, který má 
antiarytmické a antifibrilační účinky, lze pravděpodobně omezit vznik případných arytmií. 
V modelu místní ischémie myokardu u psa bylo prokázáno, že ketamin neovlivňuje nepříznivě 
fibrilační prahy po okluzi větve levé koronární tepny. Fibrilační práh zůstává přibližně na 
stejných hodnotách [44]. Naopak alfa2 agonisté klonidin a medetomidin zvyšují výrazně 
fibrilační prahy již v časné fázi místní ischémie myokardu [45]. Při kombinaci alfa2 agonistů 
s ketaminem převáží vliv alfa2 agonistů a dochází tím k výraznému zvýšení fibrilačních prahů i 
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nad výchozí hodnoty. Samotné benzodiazepiny včetně midazolamu zvyšují mírně fibrilační 
prahy v časné fázi místní ischémie srdeční a potencují v tomto ohledu také účinek alfa2 
agonistů. To znamená, že kombinace medetomidin - ketamin - midazolam má teoreticky 
výrazný antiarytmický a antifibrilační (kardiostabilizační) účinek při akutní ischémii srdeční. 
Výsledky experimentu prokázaly, že anestézie kombinací alfa2 agonista - ketamin - midazolam 
- hyaluronidáza je kardiorespiračně vysoce stabilní s rychlým nástupem účinku a velmi dobrou 
řiditelností. Díky výraznému synergickému účinku farmak je možno významně zredukovat 
dávkování ketaminu, který jediný nemá vzhledem k ovlivnění řady neurotransmiterových 
systémů specifického antagonistu. 

Specifický antagonista alfa2 adrenoreceptoru atipamezol úspěšně antagonizoval 
centrální účinky medetomidinu a jeho pravotočivého izomeru dexmedetomidinu během 
několika minut. Po aplikaci atipamezolu intramuskulárně ve 20. minutě imobilizace jsme 
pozorovali již během 35 – 45 sekund vzestup srdeční frekvence, následovalo prohloubení 
dýchání a vzestup saturace hemoglobinu kyslíkem. K náhlému probuzení zvířete došlo za 2 – 6 
minut po aplikaci antagonisty u všech sledovaných kombinací. Atipamezol jsme aplikovali 
v pětinásobné dávce ve srovnání s medetomidinem a v desetinásobné dávce ve srovnání 
s dexmedetomidinem. Rovněž v trojkombinaci s midazolamem došlo po aplikaci antagonisty 
k rychlému probuzení. Nebylo zapotřebí použít specifického antagonistu benzodiazepinů - 
flumazenil. Z toho je zřejmé, že dominantní účinek při návratu vědomí hraje specifický 
antagonista alfa2 adrenoreceptoru atipamezol. Po antagonizaci účinku atipamezolem se zvýšila 
významně srdeční frekvence a saturace hemoglobinu kyslíkem, což je ve shodě s dostupnými 
literárnímu daty [95]. Vliv antagonizace na krevní tlak nebyl v našem experimentu sledován. 
Zvýšená salivace a excitační projevy popisované po antagonizaci atipamezolem nebyly 
v našich pokusech pozorovány [95]. Psychomimetické účinky ketaminu tedy nebyly účinkem 
atipamezolu demaskovány.  

V našich pokusech jsme pozorovali mírný pokles tělesné teploty (0,5 – 1,2 stupně 
Celsia), ačkoliv byla zvířata umístěna během imobilizace na termostabilní dečce. Pokles 
tělesné teploty je dobře dokumentován v průběhu anestezie zvláště u malých zvířat. Je 
výsledkem poklesu produkce tepla spojeného s chyběním svalové aktivity nebo přímým 
účinkem alfa2 agonistů na noradrenergní hypotalamické mechanismy, které se podílejí na 
termoregulaci [60]. Výraznou salivaci, která je popisována po podání ketaminu u primátů, jsme 
při kombinaci s alfa2 agonisty nepozorovali, což je ve shodě s literárními údaji [109]. 

Kombinaci dexmedetomidin - ketamin - midazolam (skupina A) jsme užili k sedaci 
při endovaskulárních neurointervenčních výkonech s cílem nalézt vhodnou alternativu k dosud 
používaným způsobům sedace s opioidní komponentou, u kterých je možný výskyt závažné 
deprese dýchání. Dexmedetomidinová sedace užívaná k pooperační sedaci na jednotkách 
intenzivní péče je charakteristická tím, že nemocný nevyrušován pospává, jakmile je aplikován 
zevní podnět, rychle se probouzí a je schopen reakce a adekvátní komunikace [82]. I v naší 
studii při kombinaci dexmedetomidinu s malou dávkou ketaminu a midazolamu se projevil 
tento typ sedace, nemocní velmi dobře spolupracovali s operatérem, pokud byli vyzváni, při 
nevyrušování pospávali, zůstávali však oslovitelní. Ve skupině sufentanil - midazolam (skupina 
B) byl statisticky nevýznamně vyšší výskyt nadměrné sedace, kdy nemocní přestávali reagovat 
na oslovení. Je známo, že dochází k potenciaci hypnotického účinku, pokud se použije 
kombinace opioid - midazolam [59, 94]. Ve srovnání s dosud užívanou sedací (sufentanil - 
midazolam) přináší sedace dexmedetomidin - ketamin - midazolam statisticky významné 
zlepšení spolupráce s pacientem během výkonu. Komunikace a spolupráce s  pacientem je 
zásadním požadavkem na sedaci při endovaskulárních neurointervencích. Výskyt amnézie byl 
menší ve skupině dexmedetomidin - ketamin - midazolam, i když rozdíly nebyly statisticky 
významné. Nepodařilo se prokázat náš předpoklad, že midazolam v nízkých dávkách klinicky 
významně potencuje slabý amnestický účinek dexmedetomidinu. Ketamin byl součástí 
kombinace s dexmedetomidinem především k potenciaci analgetického účinku, kterého bylo 
docíleno bez použití opioidů. Klinicky významný útlum dýchání nebyl ve studii zaznamenán. 
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Pouze mírná hyperkapnie se vyskytla dvakrát ve skupině sufentanil - midazolam bez prokázané 
statistické významnosti. Saturace hemoglobinu kyslíkem byla stejná v obou skupinách, 
hypoxie nebyla zaznamenána. Pacienti však vdechovali v průběhu výkonu kyslíkem 
obohacenou směs. Dle předpokladů kombinace dexmedetomidin - ketamin - midazolam 
netlumí dýchání. Dexmedetomidin nevyvolává v klinickém dávkování dechový útlum [40]. 
Rovněž ketamin má malý vliv na dýchání, stejně tak jako midazolam [67]. Kromě toho svalový 
tonus horních dýchacích cest zůstává při podání ketaminu zachován. Naproti tomu opioidy 
mají značně individuální depresivní účinek na dýchání a v kombinaci i s nízkými dávkami 
benzodiazepinů byl pozorován výrazný synergismus v oblasti depresivních účinků na dýchání 
[4].  

Výskyt nežádoucích účinků na oběh (epizody hypertenze - hypotenze, bradykardie - 
tachykardie, arytmie) se nelišil. Rescue medikace byla podána 3x ve skupině B z důvodů 
hypertenze, hypotenze a bradykardie. Systolický i diastolický tlak se snížil významně (p < 
0,001) více ve skupině dexmedetomidin - ketamin - midazolam (A) než v kontrolní skupině 
sufentanil - midazolam (B). Intraindividuální variabilita hodnot systémového tlaku však byla 
menší ve skupině A (p < 0,05), což vypovídá o stabilitě tlaku v této skupině během výkonu. 
Srdeční frekvence klesla též statisticky významněji ve skupině A (p < 0,001), intraindividuální 
variabilita se nelišila v obou skupinách. Snížení systémového krevního tlaku, srdeční frekvence 
a hemodynamická stabilita jsou charakteristické pro sedaci dexmedetomidinem, což bylo v 
souladu s literárními údaji pozorováno v naší studii [47, 82]. Nižší hodnoty systémového tlaku 
a hemodynamická stabilita jsou žádané vlastnosti sedace při endovaskulárních 
neurointervenčních výkonech, což by potencionálně mohlo přispět ke snížení výskytu 
závažných hemorhagických komplikací [35]. V naší studii se klinicky závažné komplikace 
nevyskytly. Po jedné hodině od ukončení sedace bylo docíleno psychomotorického zotavení u 
všech nemocných obou skupin. Psychomimetické účinky se nevyskytly. Úroveň kognitivních 
funkcí v časné fázi po ukončení sedace nebyla v naší studii sledována a nemohla být tedy 
konfrontována s literárními údaji [12]. Během studie se vyskytly žádné klinicky závažné 
komplikace, které by si vynutily změnu postupu nebo přerušení výkonu [11, 62]. Sedace 
kombinací dexmedetomidin - ketamin - midazolam se jeví jako bezpečná a vhodná neopioidní 
alternativa sedace kombinací sufentanil - midazolam pro endovaskulární neurointervenční 
výkony. Zajišťuje velmi dobrou spolupráci s nemocným, hemodynamickou stabilitu a netlumí 
dýchání. 
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7. Závěr 
V současné době jsou hledány metody anestézie a analgosedace, které by 

v maximální míře naplňovaly specifické požadavky pro využití za mimořádných podmínek a 
v medicíně katastrof. Jsou hledána taková farmaka nebo jejich kombinace, které by měly 
velkou terapeutickou šíři, zajišťovaly by požadovaný stupeň útlumu vědomí, navozovaly 
analgézii, minimálně by ovlivňovaly základní životní funkce a umožňovaly provedení 
diagnostických a operačních výkonů i bez zajištění dýchacích cest a umělé plicní ventilace. 
Jejich účinek musí být dobře řiditelný a psychomotorické zotavení rychlé. Ceněn je rychlý 
nástup účinku a možnost téměř okamžitého zotavení po použití specifického antagonisty. 
Výhodná je možnost jednoduché aplikace formou intramuskulárního podání. Dosud nejčastěji 
univerzálně použitým anestetikem pro tyto účely je ketamin. Splňuje většinu výše uvedených 
kritérií, nemá však specifického antagonistu a další nevýhodou je výskyt psychomimetických 
účinků. Proto je často kombinován s benzodiazepiny v humánní medicíně nebo alfa2 agonisty 
ve veterinární medicíně. Právě zkušenosti z veterinární anestézie nás vedly k myšlence 
zhodnotit vlastnosti kombinace alfa2 agonista - ketamin a alfa2 agonista - ketamin - 
benzodiazepin z  hlediska možného využití nových zástupců těchto farmakologických skupin 
pro anesteziologickou péči za mimořádných podmínek. 

V pokusech na primátech makak rhesus jsme zhodnotili imobilizaci kombinací 
medetomidin - ketamin, jejich pravotočivých izomerů a kombinací naftylmedetomidin - 
ketamin. Po intramuskulární aplikaci bylo docíleno rychlého nástupu účinku, nedocházelo ke 
klinicky významnému negativnímu ovlivnění dýchání a oběhu, nevyskytly se závažné 
nežádoucí účinky. Nástup účinku bylo možno dále urychlit přidáním akcelerátoru 
hyaluronidázy. Přidání malé dávky midazolamu ke kombinaci alfa2 agonista - ketamin 
umožnilo zredukovat dávky ketaminu při zachování požadovaného účinku. Imobilizace byla 
úspěšně antagonizovatelná aplikací specifického antagonisty alfa2 adrenoreceptoru 
atipamezolu. Při kombinaci naftylmedetomidin - ketamin se projevil specifický antiagresivní 
účinek naftylmedetomidinu. Bylo docíleno úplné ztráty agresivity a manipulovatelnosti bez 
obligátní ztráty vědomí. Výsledky pokusů na primátech potvrzují, že kombinace alfa2 agonista 
- ketamin - (benzodiazepin) by po ověření klinickým výzkumem mohla představovat další 
obohacení farmak používaných při hromadných neštěstích v medicíně katastrof a mohla by se 
uplatnit v budoucnosti při tlumení agresivity obecně agresivních osob, u neošetřitelných 
pacientů  i při vývoji nových kalmativ. Velkou výhodou je vysoká biologická dostupnost všech 
tří skupin farmak při intramuskulární aplikaci, velká terapeutická šíře, kardiovaskulární 
stabilita, zachování spontánního dýchání a možnost antagonizace účinku.  

V klinické části jsme hodnotili analgosedaci kombinaci dexmedetomidin - ketamin - 
midazolam z hlediska charakteristik dosažené sedace, vlivu na základní kardiorespirační 
parametry a výskytu nežádoucích účinků u nemocných podstupujících endovaskulární 
neurointervence. Jedním z hlavních požadavků na analgosedaci bylo v tomto případě 
zachování kontaktu a schopnosti spolupráce s pacientem. Provedli jsme srovnání s rutinní 
sedací kombinací sufentanil - midazolam. Z výsledků vyplývá, že tato nová metoda sedace je 
bezpečná, zajišťuje požadovaný stupeň sedace při zachování kontaktu s nemocným, 
hemodynamickou stabilitu a netlumí dýchání. Může se stát vhodnou alternativou sedace 
sufentanil - midazolam zejména v těch situacích, kdy je bezpodmínečně nutno zachovat 
dostatečnou spontánní ventilaci a kontakt s ošetřujícím personálem. 
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