
Souhrn 

Naším cílem bylo posoudit změny volných radikálů a dalších biochemických ukazatelů po 

nociceptivní stimulaci u různých experimentálních animálních modelů. U pacientů jsme 

zjišťovali, zda preemptivní analgezie má pozitivní účinek na akutní pooperační bolest.  

Snažili jsme se nalézt možnosti jak objektivně  zhodnotit  intenzitu akutní  bolesti a 

pooperačního stresu. 

Realizovali jsme experimentální studie s použitím mechanické, zánětlivé a viscerální 

nocicepce a zjistili jsme, že zejména hydroxylové a nitroxidové volné radikály a singletový 

kyslík se výrazně zvýšily po bolestivé nocicepční stimulaci. Toto zvýšení může být potlačeno 

antioxidanty. Současně jsme prokázali, že některé parametry metabolismu lipidů, sacharidů a 

bílkovin byly rovněž změněny. Měřili jsme zejména volné hydroxylové radikály a singletový 

kyslík metodou EPR v ocase živých  a anestezovaných laboratorních potkanů . Tato metoda je 

zcela prioritní a nebyla nikdy před námi použita. Již naše dřívější  experimentální výsledky 

byly částečně ověřeny s použitím různých typů akutní a chronické bolesti u lidí (akutní 

pankreatitida, zlomeniny, cholecystitida, bolesti viscerálního původu a  bolestí dolních zad). 

Všechny tyto bolestivé syndromy mají různé biochemické změny, které v našich studiích 

předkládáme.  

Naším dalším cílem bylo nalézt nejúčinnější analgetickou kombinaci pro efektivní léčbu 

akutní pooperační bolesti. Studovali jsme pooperační analgezii a její účinky zahrnující různé 

typy předoperační a pooperační medikace a její objektivní hodnocení. Zaměřili jsme se na 

objektivní hodnocení bolesti pomocí různých biochemických parametrů, zejména na volné 

radikály, které se výrazně měnily během akutní bolesti. Ukázalo, že Morfin je nejvhodnější 

analgetikum v indikaci preemptivní analgezie před výkonem s předpokládanou středně silnou 

bolestí.Morfin ve srovnáni s Pethidinem a skupinou bez premedikace jako jediný snížil 

signifikantně hladinu volných radikálů 24 hodin po operaci.V diskuzi  jsme se pokusili 

vysvětlit vztah  pooperační bolesti a oxidační stresu. Podařilo se nám objektivizovat 

biochemické změny při akutní pooperační bolesti na podkladě pooperačního stresu. 

Tato studie představuje kombinaci experimentálního přístupu k řešení změn vznikajících při 

různých typech bolesti a klinické aplikace vlivu preemptivní analgezie na průběh pooperační 

bolesti. 


