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Abstrakt 

α2-agonistov adrenergných receptorov radíme do skupiny adjuvantných analgetík, ktoré 

sa podieľajú na modulácii a liečbe bolesti. Pôsobia v noradrenergnom systéme, kde väzbou  

na receptor spúšťajú kaskádu dejov, vedúcu okrem iného k antinocicepcii. Klinicky 

najpoužívanejšími predstaviteľmi tejto skupiny sú klonidín a dexmedetomidín,  

vo veterinárnom lekárstve je tiež používaný xylazín.  

Veľkou výhodou je ich schopnosť potenciovať účinok opoidných aj neopoidných 

analgetík a anestetík a znižovať ich dávky. To zmierňuje nepríjemné vedľajšie efekty, spojené 

najmä s užívaním opoidov, a tiež rozvoj tolerancie. Sú efektívne aj v lokálnej anestézii, kedy 

vďaka periférnemu miestu účinku nespôsobujú charakteristické, centrálne sprostredkované 

vedľajšie efekty hemodynamického charakteru. Podieľajú sa na potlačovaní zápalovej reakcie 

organizmu inhibíciou produkcie prozápalových cytokinínov. Napriek širokej sfére účinku sa 

zdajú byť bezpečné pri rade rôznych kontraindikácií, ako je sepsa, diabetes alebo tehotenstvo.  

Kľúčové slová: α2-adrenergné receptory, agonisti, bolesť, analgézia, klonidín, 

dexmedetomidín, potenciácia, adjuvans 

 

Abstract 

α2-adrenergic receptor agonists are adjuvant analgesics involved in the modulation and 

treatment of pain acting in the noradrenergic system.  Binding of α2 agonists to receptors 

initiates a cascade of actions leading i.a. to antinociception. The most clinically applied 

analgesics of this type include clonidine, dexmedetomidine, and xylazine used in veterinary 

medicine.  

The ability to potentiate the effects of opioid and nonopioid analgesics and anesthetics 

leading to dose reduction is especially advantageous as it relieves unpleasant side effects 

associated with opioid use, and reduces the risk of tolerance development. They are effective 

in local anesthesia due to the peripheral site of action and do not cause characteristic, centrally 

mediated side effects of hemodynamic character. They are involved in the suppression  

of inflammatory response in the body by inhibiting the production of proinflammatory 

cytokines. Despite the wide range of action, α2 agonists appear to be safe in many different 

contraindications, such as sepsis, diabetes or pregnancy. 

Keywords: α2-adrenergic receptors, agonists, pain, analgesia, clonidine, dexmedetomidine, 

potentiation, adjuvant 
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Úvod 

 

Bolesť je neoddeliteľným atribútom ľudského bytia. Definícia bolesti podľa svetovej 

zdravotníckej organizácie znie: „Bolesť je nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť 

spojená s akútnym alebo potenciálnym poškodením tkanív, alebo je popisovaná výrazmi 

takého poškodenia... Bolesť je vždy subjektívna... “  Hoci je v zásade negatívnym zážitkom, 

nesie v sebe pozitívne prvky – varovný, ktorý pomáha chrániť organizmus a predchádzať jeho 

poškodeniu, a v medicíne nepostrádateľný diagnostický, umožňujúci rozpoznanie príčiny 

a kauzálnu terapiu. Napriek tomu je tíšenie bolesti v strede ľudského záujmu už od nepamäti. 

Dôkazom je napríklad akupunktúra v Číne, užívanie ópia a alkoholových extraktov alebo 

chladenie končatín pred amputáciou.  

Až v polovici predminulého storočia sa začali rozširovať možnosti analgézie oxidom 

dusným a anestézie éterom a chloroformom, hoci dovtedy išlo len o tíšenie bolesti 

v operačných oboroch. Stavy akútnej postoperačnej, traumatologickej, pôrodnej alebo 

chronickej bolesti ostali naďalej v úzadí. V roku 1961 založil John J. Bonica ambulantné 

pracovisko s názvom „Pain clinic“ a stal sa tak priekupníkom v spravovaní bolesti. Ako jeden 

z prvých pochopil, že bolesť môže za určitých okolností predstavovať ochorenie vo vlastnom 

slova zmysle, a môže byť teda samostatne liečiteľné. 

Najzákladnejšie rozdelenie bolesti je na bolesť akútnu a bolesť chronickú. Kým akútna 

bolesť je v podstate pozitívnou a napomáha prežitu, bolesť chronická pôsobí deštrukčne  

na fyzickú, psychickú aj sociálnu stránku jedinca. Liečenie akútnej bolesti spočíva v liečení 

príčiny, ktorá ju vyvoláva, naopak u chronickej ide o liečbu bolesti ako takej. 

Liekové skupiny zaraďované medzi analgetiká sú alagetiká-antipyretiká, nesteroidné 

antiflogistiká (antirevmatiká) a opoidné analgetiká. Okrem nich ale existujú skupiny látok, 

nazývané adjuvantné analgetiká, ktoré významne prispievajú k ovplyvňovaniu rôznych 

komponent bolesti, a to ako pri samostatnom podaní, tak v kombinácii s analgetikami. Sú 

veľkým prínosom u bolestí vysokej intenzity, rezistetných na účinky opoidov, alebo  

po rozvoji tolerancie k základným analgetikám. Fungujú ako modulátory bolesti 

a z farmakologických skupín sem patria antidepresíva, neuroleptiká, anxiolytiká, 

antiepileptiká, antihistaminiká a psychostimulancia (Cameron 1992).  
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Špeciálnou skupinou adjuvantných analgetík sú α2-sympatomimetiká. Cieľom tejto 

práce je vytvoriť aktuálny prehľad o ich účinkoch a mechanizme pôsobenia, a zhrnúť výhody 

a nevýhody požitia týchto látok. 
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1. Adrenergné receptory 

 

Bunka k svojmu prežitiu potrebuje byť schopná prijímať informácie z okolia 

a adekvátne na ne reagovať. Tieto signály sa do bunky dostávajú prostredníctvom receptorov 

umiestnených v cytoplazmatickej membráne, ktorých aktiváciou dochádza v bunke 

k chemickým a fyziologickým zmenám, vedúcim v komplexnú odpoveď na stimul. 

Povrchové bunečné receptory, ktoré sa účastnia prenosu informácie z extracelulárneho 

priestoru do bunky,  delíme do troch superrodín: (1) receptory spriahnuté s G proteínmi 

(GPCRs); (2) ligandom otvárané iontové kanály a (3) tyrozín-kinázové receptory. Adrenergné 

receptory patria do skupiny GPCRs a sprostredkúvajú fyziologickú odpoveď na norepinefrín 

a epinefrín (Bylund 1992). Prvý krát rozdelil adrenergné receptory v roku 1948 Ahlquist 

(Ahlquist 1948) na základe ich rozdielnych farmakologických aktivít na dve skupiny – α a β 

adrenergné receptory. Dnes je zrejmé, že existujú tri skupiny adrenergných receptorov – α1, 

α2 a β, pričom príbuznosť medzi α1 a α2 receptormi nie je o nič väčšia než medzi 

ľubovoľným  z nich a β. Každý z troch podtypov adrenergných receptorov delíme na ďalšie 

tri skupiny. Tak poznáme  celkom deväť podtypov adrenergných receptorov – α1A, α1B, 

α1C, α2A, α2B, α2C, β1, β2 a β3 (Bylund 1992). 

Rozdiel v receptoroch spočíva v mechanizme ktorý vyvoláva odpoveď na agonistu. 

Aktiváciou α2-adrenoreceptorov sa znižuje aktivita bunečnej adenylátcyklázy, zatiaľ čo 

aktivácia β-receptorov aktivitu adenylátcyklázy zvyšuje. α1-adrenoreceptory stimulujú 

fosfolipázu C, ich aktivácia je teda spojená s influxom vápnika do bunky (Summers and 

McMartin 1993). Je teda zrejmé, že zatiaľ čo α1 a β receptory sú v odpovedi na epinefrín 

a norepinefrín stimulačné, α2 pôsobia inhibične. 

Norepinefrín má vyššiu afinitu k α-adrenoreceptorom, epinefrín má afinitu k obom 

typom receptorov rovnakú. Preto hrajú α-adrenoreceptory kľúčovú úlohu v regulácii bolesti 

norepinefrínom (Pertovaara 2006). 

 

1.1 α2-adrenergné receptory 

α2-adrenoreceptory sú rozšírenými receptormi ľudského tela, zodpovednými  

za reguláciu mnohých biologických a fyziologických funkcií na úrovni centrálneho nervového  

a kardiovaskulárneho systému (Ostopovici-Halip, Curpan et al. 2011).  V odpovedi  

na endogénne katecholamíny norepinefrín a epinefrín vedie ich stimulácia k hypotenzii, 

sedácii, analgézii, poklesu krvného tlaku a i. Vďaka týmto vlastnostiam sa stali 
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farmakologickým cieľom pre liečbu hypertenzie, sympatickej overaktivity a glaukómu. 

Okrem nervového tkaniva boli popísané aj v mnohých nenervových bunečných typoch 

(Gilsbach and Hein 2012). 

 

1.1.1 Lokalizácia 

α2-adrenoreceptory sú lokalizované na primárne aferentných zakončeniach (periférnych 

aj spinálnych), na neurónoch miechy a v niektorých jadrách mozgového kmeňa, ktoré sa 

účastnia analgézie (Unnerstall, Kopajtic et al. 1984).  

Podľa typu neurónov, na ktorých α2-adrenergné receptory nachádzame, ich môžeme 

rozdeliť na autoreceptory a heteroreceptory.  

Autoreceptory sú lokalizované v presynaptickej alebo postsynaptickej membráne 

adrenergných nervov. V somatodendritickej oblasti po aktivácii agonistami inhibujú impulz 

neurónov, na noradrenergných zakončeniach axónov inhibujú exocytózu vlastných 

neurotransmiterov, epinefrínu a norepinefrínu, z nervových zakončení a chromafínnych 

buniek (Gilsbach and Hein 2012) ako súčasť negatívnej spätnej väzby (Starke 2001). 

Aktivácia α2A-autoreceptorov vedie k inhibícii napätím ovládaných vápnikových kanálov 

v nervoch sympatika (Gilsbach, Roser et al. 2009).  Tieto receptory sú desenzitizované  

po chronickej aktivácii (Gilsbach and Hein 2012).  

Heteroreceptory, α2-adrenoreceptory na non-adrenergných bunkách, nie sú aktivované 

neurotransmitermi syntetizovanými neurónom, na ktorom sú lokalizované, ale norepinefrínom 

uvoľneným z noradrenergných neurónov (Starke 2001). Ich aktivácia vyvoláva podľa 

lokalizácie analgéziu, sedáciu, hypotermiu, potenciáciu anestetík, bradykardiu 

alebo hypotenziu (Gilsbach, Roser et al. 2009, Gilsbach and Hein 2012).  

 

1.1.2 Rozdelenie 

Gene-targetingom u myší bola zistená prítomnosť troch podtypov α2-adrenergných 

receptorov – α2A, α2B a α2C (Gilsbach and Hein 2012). Všetky tri podtypy sú spojené  

s G proteínmi z rodiny G(i/o), zdieľajú spoločný mechanizmus prenosu signálu (Limbird 1988) 

a vysoký stupeň sekvenčnej homológie (viac než 80%) (Ostopovici-Halip, Curpan et al. 

2011). In vitro štúdie preukázali, že všetky tri subtypy sú schopné inhibovať výtok 

endogénnych neurotransmiterov z postgangliových neurónov sympatika a mozgových 

noradrenergných neurónov (Trendelenburg, Philipp et al. 2003). Vykazujú rovnakú afinitu 

k endogénnym agonistom epinefrínu a norepinefrínu, líšia sa afinitou k selektívnym 
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antagonistom ako je prazosin, ARC239, oxymetazoline, BAM1303, spiroxatrine a WB4101 

(Bylund 1992). 

α2B-adrenergné receptory sú zahrnuté v regulácii cievneho tonusu u dospelých 

organizmov (Saunders and Limbird 1999). Takisto je zrejmá ich nevyhnutnosť v rozvoji 

vaskulárneho systému placenty počas prenatálneho vývoja plodu (Brede, Philipp et al. 2004). 

α2C podtyp receptorov sa nachádza v chromafínnych bunkách drene nadľadvín, kde je 

hlavným spätnoväzbovým receptorom sprostredkujúcim výtok adrenalínu (Gilsbach, Brede et 

al. 2007). V centrálnej nervovej sústave sa α2C spolu s α2A podieľajú na presynaptickej 

inhibícii výtoku noradrenalínu (Brede, Nagy et al. 2003). 

Väčšina fyziologických a farmakologických funkcií α2-adrenergných receptorov, ako je 

inhibícia výtoku inzulínu (Gribble 2010), facilitácia pracovnej pamäte (Wang, Ramos et al. 

2007), hypotenzia (MacMillan, Hein et al. 1996), bradykardia (Lakhlani, MacMillan et al. 

1997), modulácia baroreflex senzitivity (Niederhoffer, Hein et al. 2004), sedácia (MacMillan, 

Hein et al. 1996) a hypnóza (Wang, Ramos et al. 2007), sa pripisuje α2A podtypu 

adrenergných receptorov. Bolo preukázané, že len u myší s funkčným α2A-heteroreceptorom 

vyvolala aplikácia vysokých dávok agonistu medetomidínu silnú sedáciu (Gilsbach, Roser et 

al. 2009). 

 

1.1.3 Mechanizmus účinku 

Ako je vyššie uvedené, α2-adrenoreceptory patria do skupiny GPCRs, konkrétne ide 

o rodinu G(i/o) (Limbird 1988). Gi je proteín podieľajúci sa na inhibícii adenylylcyklázy. 

Znížená intracelulárna koncentrácia cAMP vedie k útlmu cAMP-dependentých proteín kináz, 

a následne k zníženiu fosforylácie cieľových regulačných proteínov. Dochádza 

k hyperpolarizácii neurónov v locus coeruleus (Aghajanian and VanderMaelen 1982), 

zapríčinenej znížením vtoku vápnika cez VGCCs (voltage gate calcium chanel) (Ingram, 

Wilding et al. 1997). V nervoch sympatika dochádza k hyperpolarizácii inhibíciou N-typu 

vápnikového kanála (Lipscombe, Kongsamut et al. 1989), vyvolanou aktivitou Go proteínu 

α2-adrenoreceptoru (Hsu 1985). V oboch príadoch má inhibícia vápnikového kanála  

za následok potlačenie vstupu vápnika do nervových zakončení, a tým vyblokovanie 

schopnosti váčkov, obsahujúcich neurotransmiter, fúzovať so synaptickou membránou 

(Williams and North 1985). Jedným s týchto neurotransmiterov je napríklad substancia P, 

ktorá sa účastní prenosu bolestivývh podnetov (Holz, Dunlap et al. 1988). G proteín, 

aktivovaný agonistami α2-adrenergných receptorov, sa účastní aj receptorom modulovaného 
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otvárania GIRK (G protein-coupled inwardly-rectifying potassium channels) v neuroch 

hypotalamu (Li and van den Pol 2005), čím dochádza k hyperpolarizácii. U myší 

s chýbajúcou GIRK2 podjednotkou kanála bol antinocicepčný efekt klonidínu redukovaný 

(Mitrovic, Margeta-Mitrovic et al. 2003). GIRK kanály sa teda účastnia inhibičného efektu 

α2-adrenergných agonistov na nocicepčný prenos.  
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2. Noradrenergný systém a bolesť 

 

Je identifikovaných niekoľko supraspinálne organizovaných zostupných inhibičných 

systémov, schopných modulovať spinálny nocicepčný prenos. Až donedávna bolo známych 

len pár miest v mozgovom kmeni, ktoré sa účastnia odstredivej modulácie nocicepčných 

dejov, a boli sústredené do stredného mozgu, mostu a predĺženej miechy (napríklad 

periaqueduktálna šeď a jadro raphe magnus). Avšak s ďalším výskumom toto číslo vzrástlo 

a ukazuje sa, že časti mozgového kmeňa, ktorým sa primárne prikladala hlavne funkcia 

v kardiovaskulárnom systéme a autonómnej regulácii, hrajú mimo to aj úlohu v modulácii 

spinálneho nocicepčného prenosu. Spinálne monoamíny norepinefrín a serotonín 

sprostredkúvajú zostupnú inhibíciu nocicepčného prenosu z týchto oblastí mozgového kmeňa 

(Jones 1991). 

 

2.1 Norepinefrín 

Norepinefrín patrí spolu s dopamínom a epinefrínom do skupiny katecholamínov. 

Obsahuje dve hydroxylové skupiny a jednu aminoskupinu naviazané na benzénové jadro. Je 

biosyntetizovaný z tyrozínu. Ten je najprv prevedený tyrozín-hydroxylázou  

na dihydroxyfenylalanín (DOPA), ktorý je potom prevedený na dopamín aromatickou 

aminokyselinovou dekarboxylázou. V noradrenergných bunkách je potom dopamín 

premenený na norepinefrín dopamín-β-hydroxylázou (Pertovaara 2006). 

 

2.1.1 Centrálne noradrenergné bunky 

V CNS sú hlavným zdrojom norepinefrínu jadrá mozgového kmeňa A1-A7.  

Za najvýznamnejšie sú považované zostupné axóny vychádzajúce najmä  

z troch noradrenergných jadier mozgového kmeňa (Jones 1991) , a to zo skupín A5, A6 (locus 

coeruleus) a A7 (Kwiat and Basbaum 1992), ktoré sú zdrojom spinálneho norepinefrínu. 

Tieto noradrenergné bunečné skupiny sú spojené s veľkým množstvom iných mozgových 

jadier, ktoré sa účastnia modulácie správania spojeného s bolestivými podnetmi, a všetky 

prijímajú projekcie z periaqueduktálnej šede stredného mozgu (Bajic and Proudfit 1999). 

Vďaka tomuto anatomickému napojeniu na široké spektrum mozgových oblastí sú zostupné 

noradrenergné dráhy miestom bolesť-modulačných pôsobení ďalších oblastí mozgu.  
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2.1.2 Periférne noradrenergné bunky 

Hlavným zdrojom norepinefrínu na periférii sú cirkulácia a lokálny výlev 

z postgangliových nervových vlákien sympatika. Periférny norepinefrín má len malý vplyv  

na bolesť v zdravých tkanivách, kým v poškodenom tkanive má rôzne účinky, vrátane 

zhoršenia bolesti. Jeho periférny pronocicepčný efekt je spájaný so zranením vyvolanou 

expresiou nových noradrenergných receptorov na nervoch sympatika, a pronocicepčnými 

zmenami vo vlastnostiach iontnových kanálov na primárne aferentných nociceptoroch 

(Pertovaara 2006). 

 

2.1.3 Účinky norepinefrínu 

V mieche výtok norepinefrínu zo zostupných dráh potláča bolesť troma spôsobmi: (1) 

inhibíciou cez α2A-adrenoreceptory na centrálnych zakončeniach primárne aferentných 

nociceptorov (presynaptická inhibícia); (2) priamo cez α2-adrenergné receptory na neuróny 

prenášajúce bolesť (postsynaptická inhibícia); (3) cez α1-adrenoreceptorom sprostredkovanú 

aktiváciu inhibičných interneurónov. Navyše, aj α2C adrenoreceptory na koncoch axónov 

excitačných interneurónov v zadných rohoch miešnych sa zrejme podieľajú na spinálnej 

kontrole bolesti.  

Na supraspinálnych úrovniach sa bolesť-modulačný efekt norepinefrínu 

a noradrenergných receptorov líši v závislosti na mnohých faktoroch, ako je supraspinálne 

miesto, typ adrenoreceptoru, dĺžka trvania bolesti a patofyziologický stav. Kým  

za základných podmienok môže mať noradrenergný systém len malý efekt, vytrvalá bolesť 

indukuje noradrenergnú spätnú inhibíciu bolesti. Po zranení alebo zápale dochádza 

v centrálnom aj periférnom noradrenergnom systéme k rade plastických zmien, ktoré 

ovplyvňujú jeho antinocicepčnú účinnosť (Pertovaara 2006). 

 

2.2 Alpha2 adrenoreceptory v noradrenergnom systéme 

In situ hybridizácia preukázala prevažné zastúpenie α2A podtypu v zadných rohoch 

miešnych, v laterálnych spinálnych jadrách a v predných rohoch miešnych. α2C podtyp bol 

nájdený v nižšom počte, zatiaľ čo α2B podtyp bol detekovaný len v nepatrnom množstve 

v zadných rohoch miešnych (Shi, Winzer-Serhan et al. 1999).  

Imunohistochemické štúdie dokázali, že primárna lokalizácia α2A podtypu v zadných 

rohoch miešnych je na centrálnych zakončeniach nocicepčných nervových vláken (Stone, 

Broberger et al. 1998). Spinálna dostribúcia α2C podtypu je veľmi odlišná. V zadných rohoch 



9 
 

miešnych sú lokalizované na koncoch axónov interneurónov, z ktorých väčšina sa javí byť 

excitačná. Tieto interneuróny stimulujú nocicepčné neuróny s overenou axonálnou projekciou 

do predĺženej miechy (Olave and Maxwell 2002, Olave and Maxwell 2003, Olave and 

Maxwell 2004). Hoci expresia α2B-adrenoreceptorov je zanedbateľná v mieche postnatálnych 

zvierat, spolu s α2A a α2C je evidentne exprimovaná v mieche prenatálnych jedincov (Huang, 

Stamer et al. 2002). 

 

2.3 Antinocicepcia 

Farmakologický efekt α2-adrenergných agonistov vyžaduje α2-heteroreceptory  

v non-adrenergných neurónoch (Gilsbach and Hein 2012). α2-adrenergné receptory  

non-adrenergných neurónov v periférnom a centrálnom nerovom systéme (Starke 1977) sú 

schopné inhibovať výtok mnohých neurotransmiterov, vrátane serotonínu (Jackisch, Haaf et 

al. 1999), GABA (Philbin, Bateman et al. 2010) a dopamínu (Millan, Lejeune et al. 2000).  

Esenciálnym typom pre antinocicepčný efekt agonistov sú sú α2A-adrenergné receptory 

(Stone, MacMillan et al. 1997). Centrálne umiestnené α2A-adrenoreceptory sa účastnia 

spätnej inhibíciie hypersenzitivity na bolesť, a sú nevyhnutné pre somatické a viscerálne 

antinocicepčné účinky, vyvolané syntetickými α2-agonistami (Mansikka, Lahdesmaki et al. 

2004). Navyše je evidentné, že aj iné subtypy receptorov, napr. α2C, sú zapojené 

v antinocicepčnom efekte niektorých druhov agonistov (Fairbanks, Stone et al. 2002).  

Z farmakologických štúdií na experimentálnych zvieratách je evidentné, že zavedenie 

norepinefrínu do miechy vyvolá antinocicepčný efekt sprostredkovaný cez α2-adrenergné 

receptory. V súlade s tým, intratekálne zavedenie syntetických agonistov α2-adrenergných 

receptorov vyvoláva takisto antinocicepciu (Takano and Yaksh 1992). Syntetickí  

α2-adrenergní agonisti, na rozdiel od norepinefrínu, prechádzajú do centrálneho nervového 

systému po systémovom podaní. Navyše, systémové podanie syntetického agonistu 

napodobňuje centrálne podanie norepinefrínu. Rovnako ako centrálne podaný norepinefrín,  

aj α2-adrenergní agonisti, podaní systémovo, produkujú významnú antinocicepciu 

v somatickom a viscerálnom modele bolesti (Pertovaara 1993). Hlavne agonisti 

s preferenčnou afinitou pre α2A podtyp boli efektívni vo vyvolaní antinocicepcie (Millan, 

Bervoets et al. 1994). 

Napriek tomu, experimenty s agonistami s rôznou afinitou k jednotlivým podtypom 

receptorov naznačujú, že okrem α2A podtypu sa na modulácii bolesti podieľa aj α2C podtyp 

(Fairbanks, Stone et al. 2002). Po zranení nervu boli intratekálne podaní agonisti, ktorí sa 
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neviažu preferenčne k α2A podtypu, účinnejší než tí s preferenciou k α2A (Duflo, Li et al. 

2002). To podporuje hypotézu, že spinálne α2C-adrenoreceptory sa podieľajú na potlačovaní 

prevažne mechanickej bolesti, hlavne v neuropatických podmienkach. Nie sú však 

nevyhnutné pre noradrenergnú antinocicepciu alebo reguláciu bolesti obecne – myši 

s chýbajúcim α2C podtypom recetorov nevykazovali signifikantné výchylky v reakciách  

na bolesť alebo v dexmedetomidínom vyvolanej antinocicepcii (Malmberg, Hedley et al. 

2001). Dôkazy o bolesť-modulačnom efekte spinálnych α2B-adrenoreceptorov sú stále veľmi 

slabé. Zdá sa, že môžu mať vplyv na odpovede spojené s bolesťou (Graham, Hammond et al. 

1997). 
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3. Exogénni agonisti 

 

Prvý exogénny α2-adrenergný agonista, klonidín, bol syntetizovaný v 60. rokoch 19. 

storočia. Od skorých 70. rokov sa α2-agonisti používali k liečne pacientov s hypertenziou 

a pri odvykacích kúrach po dlhodobom  užívaní drog a alkoholu (Kamibayashi and Maze 

2000). Až neskôr sa odhalili ich ďalšie účinky ako sedácia, anxiolýza, sympatolýza 

a analgézia, čím sa stali zaujímavým objektom pre použitie v anesteziológii v liečbe operačnej 

a chronickej bolesti (Smith and Elliott 2001). Za jedno z prvých použití sa považuje 

epidurálne podaný klonidín u dvoch pacientov, trpiacich chronickými bolesťami, až v roku 

1984 Tamsenom a Gordhom (Eisenach, De Kock et al. 1996). Food and Drug Administration 

(FDA) vo svojej databáze registruje liečivá s účinnou látkou klonidínom 

a dexmedetomidínom, vo veterinárnom lekárstve sa okrem nich používajú navyše xylazín, 

detomidín (pre kone a dobytok) a medetomidín (pre psy a mačky) (Alitalo 1986), (Vainio 

1989). 

Vo všeobecnosti sa jedná o látky vysoko selektívne k α2-adrenergným receptorom  

a rozpustné v tukoch, čo urýchľuje ich prenikanie z krvnej plazmy do mozgu. α2 agonisti 

vyvolávajú spoľahlivú analgéziu, sedáciu a svalovú relaxáciu. V nízkych dávkach, ako 

prídavok k iným anestetikám, znižujú množstvo týchto anestetík, potrebné na vyvolanie 

a zotrvanie v anestézii. Postoperačne zosiľňujú účinok opiátov, a tým prispievajú k redukcii 

bolesti (Smith and Elliott 2001). Premedikácia agonistami predchádza postoperačným 

kardiovaskulárnym problémom (Wijeysundera, Bender et al. 2009) a znižuje mortalitu. 

V porovnaní s benzodiazepínmi je výskyt delíria nižší po liečbe agonistami (Gerlach, Murphy 

et al. 2009), respiračné depresie boli ojedinelejšie v porovnaní s opoidmi (Castiglione, 

Pagliaro et al. 1991). 

Momentálne nie sú dostupní agonisti s výlučnou selektivitou len k určitému podtypu 

α2-adrenergných receptorov, a pretože každý z nich vykazuje mierne odlišnú odpoveď  

na agonistu, sú neoddeliteľnou súčasťou použitia týchto látok nechcené vedľajšie efekty, 

najmä hemodynamického charakteru (Kamibayashi and Maze 2000). α2-adrenergní agonisti, 

v závislosti na dávke, vyvolávajú hypertenziu aj hypotenziu. V nízkych dávkach je 

dominantnou odpoveďou na agonistu sympatolýza sprostredkovaná α2A podtypom (Lakhlani, 

MacMillan et al. 1997). Možným mechanizmom je inhibícia v locus coeruleus, inhibícia 

výtoku norepinefrínu na neuroefektorových spojeniach, a inhibícia prenosu v gangliách 

(McCallum, Boban et al. 1998). Pri vyšších dávkach agonistu prevláda hypertenzia, 
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spostredkovaná α2B podtypom adrenoreceptorov, lokalizovaným na bunkách hladkého 

svalstva v odporových cievach (Makaritsis, Johns et al. 2000). 

 

3.1 Klonidín 

Klonidín je selektívny α2-adrenergný agonista, jeho afinita k α2-adrenergným 

receptorom je 200-krát vyššia než k α1-adrenergným receptorom (Chan, Cheung et al. 2010). 

Farmakokinetické vlastnosti klonidínu boli potvrdené pri nasledujúcich spôsoboch podania: 

orálne, rektálne, transdermálne, intravenózne, intratekálne a epidurálne (Lowenthal 1980, 

Castro and Eisenach 1989). Prestupuje hemoencefalickou bariérou s 50% koncentráciou 

v cerebrospinálnej tekutine oproti koncentrácii v krvnej plazme, a z väčšej časti je 

eliminovaný močom v nezmenenej forme. Jeho prípadné degradačné produkty sú 

farmakologicky inaktívne. Analógom klonidínu, používaným na sedáciu, anestéziu, svalovú 

relaxáciu a analgéziu u nehumanoidných cicavcov, je xylazín. 

 

3.2 Dexmedetomidín 

Selektívnejším agonistom je dexmedetomidín, s 8-krát vyššou afinitou  

k α2-adrenergným receptorom než klonidín (Virtanen, Savola et al. 1988). Môže byť 

podávaný intravenózne, intramuskulárne, intranasálne a transdermálne (Chan, Cheung et al. 

2010). Titráciou dexmedetomidínu je možné regulovať hĺbku anestézie (Bagatini, Gomes et 

al. 2002). Prestupuje hemoencefalickou bariérou, pričom jeho koncentrácia v cerebrospinálnej 

tekutine je 8% oproti plazmatickej koncentrácii (Talke, Richardson et al. 1997). Produkty jeho 

metabolizmu, farmakologicky inaktívne (Bol, Danhof et al. 1997), sú prevažne vylučované 

obličkami (Mantz 1999).  

Vďaka kratšej dobe účinku oproti klonidínu je vhodný na podanie pacientom s vysokým 

rizikom infarktu myokardu počas operácie (Boussofara, Mtaallah et al. 2004). Z nežiadúcich 

účinkov spôsobuje len predvídateľné hemodynamické poruchy (Bhana, Goa et al. 2000). 

Navyše bolo zistené, že jeho pomalým zavádzaním (cez 20 min) dochádza len 

k minimálnemu poklesu krvného tlaku a tepovej frekvencie (Coursin, Coursin et al. 2001). 

Respiračné depresie po jeho podaní zaznamenané neboli (Mantz 1999). Vďaka týmto 

vlastnostiam je považovaný za jedného z najúčinnejších α2-adrenergných agonistov 

a predstavuje kvalitnejšiu alternatívu ku klonidínu.  
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3.3 Faldomidín (MPV-2426) 

Najnovším agonistom je faldomidín (MPV-2426), ktorý momentálne prechádza 

klinickým testovaním. Je vysoko selektívny pre α2-adrenergné receptory, hoci nevykazuje 

subtypovú selektivitu. Len veľmi slabo prechádza hemoencefalickou bariérou, a rovnako 

slabo sa šíri z miesta vpichu vrámci centrálneho nervového systému, preto je spôsob jeho 

podania obmedzený na intratekálne podanie (Pertovaara 2004). Epidurálne podaný faldomidín 

vykazuje nižšiu účinnosť a intravenózne podanie je bez efektu (Eisenach, Lavand'homme et 

al. 1999).  

Je účinnejší než klonidín (Onttonen and Pertovaara 2000), jeho účinok je porovnateľný 

s účinkom dexmedetomidínu, ale stupeň sedácie vyvolanej faldomidínom je nižší než 

u dexmedetomidínu (Pertovaara 2004). Oproti iným agonistom zatiaľ neboli zaznamené 

žiadne hemodynamické depresie po intratekálnom podaní v účinnej dávke (Eisenach, 

Lavand'homme et al. 1999). Vďaka minimálnym vedľajším efektom sa faldomidín zdá byť 

vhodným analgetikom u pacientov trpiacich hypotenziou.  

 

3.4 PT-31 

Ďalším známym agonistom α2-adrenoreceptorov je PT-31. Intraperitonálne podaný 

vyvolal antinocicepciu v hot-plate teste, a bola dokázaná jeho schopnosť potenciovať morfín. 

Mechanizmus jeho účinku je zrejme cez α2A podtyp receptorov, keďže bol úplne zvrátený 

ako neselektívnym antagonistom (yohimbínom), tak aj selektívnym antagonistom α2A 

podtypu (BRL 44408) (Sudo, Calasans-Maia et al. 2010). 

 

3.5 Antagonisti 

Jednou z výhod α2-adrenergných agonistov je možnosť úplného zvrátenia ich účinku 

použitím špecifických antagonistov. 

Fentolamín je neselektívny blokátor α1 aj α2-adrenoreceptorov. Nevýhodou je jeho 

slabá prestupnosť hemoencefalickou bariérou, teda neantagonizuje centrálne odpovede  

α2-adrenergných agonistov (Maze and Tranquilli 1991). 

Yohimbín je 60-krát selektívnejší k α2-adrenoreceptorom než k α1 (Clark, Michel et al. 

1986). 

Idazoxan je špecifický antagonista α2-adrenoreceptorov, ale vykazuje čiastočné 

vlastnosti α1-adrenergného agonistu (Paciorek and Shepperson 1983). 
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Atipamezol je 100-krát selektívnejší k α2-adrenoreceptorom než idazoxan (Virtanen, 

Savola et al. 1989), a okrem zvýšenia centrálneho obratu norepinefrínu nemá žiadne vedľajšie 

behaviorálne alebo neurochemické efekty (MacDonald, Scheinin et al. 1988). 

Podľa experimentu Milneho a Sutaka je ďalším možným využitím antagonistov  

α2-adrenergných receptorov ich pridanie k agonistom klonidínu a norepinefrínu. Bolo zistené, 

že atipamezol, v dávkach hlboko pod hranicou ktorá vyvoláva antagonistický efekt  

na α2-adrenoreceptory, zosilňuje analgéziu vyvolanú exogénnym norepinefrínom 

a klonidínom, a blokuje rozvoj tolerancie k týmto agonistom (Milne, Sutak et al. 2011). 
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4. Potenciácia 

 

Aj keď sú α2 agonisti úspešní v liečbe bolesti ako samotné agens, jednou z ich 

nesporných výhod je schopnosť potenciovať účinok iných analgetík a anestetík, znižovať 

účinné dávky a zmierňovať prejavy vedľajších efektov. Používajú sa v kombinácii 

s opoidnými aj neopoidnými analgetikami a anestetikami počas operácií, aj na tlmenie 

postoperačných bolestí. 

 

4.1 Potenciácia opoidov 

Agonisti µ-opoidných receptorov, ako sú morfín alebo fentanyl, sú stále zlatým 

štandardom pre liečbu stredne ťažkej a ťažkej bolesti. Ich systémové alebo intratekálne 

podanie spôsobuje silnú analgéziu, ktorá je nanešťastie sprevádzaná vedľajšími efektmi ako 

nausea, retencia moču, závislosť a respiračné depresie. Preto sú potrebné nové látky s vyššou 

účinnosťou a miernejšími vedľajšími efektmi, respektíve látky schopné zvýšiť antinocicepčnú 

aktivitu morfínu. Experimentálne aj klinicky bola potvrdená úspešná kombinácia morfínu 

s α2-adrenergnými agonistami (Sudo, Calasans-Maia et al. 2010). 

Morfín aj α2-adrenergní agonisti pôsobia na supraspinálnych miestach aktiváciou 

zostupných noradrenergných inhibičných ciest stimuláciou Gi/Go proteínov, ktorá vedie 

k zníženiu produkcie cAMP a regulácii iontových kanálov (Miranda and Pinardi 2004).  

Mechanizmus interakcie medzi opoidmi a α2-adrenergnou cestou je nejasný. Napríklad 

antinocicepcia vyvolaná klonidínom nezahŕňa opoidné receptory (Spaulding, Fielding et al. 

1979), ale antinocicepciu vyvolanú dexmedetomidínom je možné zvrátiť naloxonom 

(antagonista opoidných receptorov) po intratekálnom podaní anesteziovaným potkanom 

(Sullivan, Kalso et al. 1992). Výsledky experimentov naznačujú, že interakcia prebieha  

na spinálnej úrovni.  

Agmatín je endogénny polyamínový metabolit vznikajúci dekarboxiláciou L-arginínu, 

ktorý sa viaže na α2-adrenergné receptory a pôsobí zrejme ako neurotransmiter.  

Po intraperitoneálnom podaní u myší nevykazoval sám žiadne antinocicepčné vlastnosti, ale 

výrazne potencioval morfínom vyvolanú analgéziu. Yohimbín, selektívny antagonista α2-

adrenoreceptorov, bol schopný úplne zvrátiť potenciačný efekt agmatínu, pričom nemal vplyv 

na morfínom vyvolanú analgéziu. Agmatín teda zosilňuje účinok morfínu pôsobením cez α2-

adrenergné receptory (Yesilyurt and Uzbay 2001). Bolo preukázané, že agmatín okrem 

morfínu potenciuje aj iný druh opoidných analgetík – oxykodon. Potenciácia opoidov zrejme 
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zahŕňa okrem α2-adrenoreceptorov aj imidazolínové a opoidné receptory (Bhalla, 

Rapolaviciute et al. 2011). 

Epidurálne podaný klonidín spolu s morfínom signifikantne znížil spotrebu analgetík, 

a zároveň zmiernil bolesť, v porovnaní s použitím morfínu samotného (Motsch, Graber et al. 

1990). 

Klonidín, podaný orálne pred operáciou v celkovej anestézii, zvýšil postoperačnú 

analgéziu vyvolanú morfínom. Pri intratekálnom morfíne bola dĺžka trvania analgézie vyššia 

v skupine pacientov, ktorým bol podaný klonidín. Nepreukázal sa rozdiel v počte injekcií 

prídavných analgetík vyžiadaných pacientom, ale počet pacientov vyžadujúcich prídavnú 

analgéziu bol nižší v skupine predliečenej klonidínom. Vizuálna analógova škála bolesti, 

nausea ani puritus sa nelíšili vrámci skupín (Goyagi and Nishikawa 1996). 

U pacientov, ktorým bol pred operáciou podaný epidurálne morfín, resp. epidurálny 

morfín spolu s orálnym klonidínom, bola postoperačná spotreba morfínu do 12 hodín  

po operácii nižšia než u pacientov, ktorým bol predoperačne podaný len orálny klonidín. Od 

13 do 42 hodiny po operácii sa významne znížila spotreba morfínu u pacientov, ktorí spolu 

s epidurálnym morfínom dostali aj orálny klonidín. Vizuálna analógova škála bolesti bola 

významne nižšia u pacientov predliečených klonidínom spolu s morfínom, a aj u pacientov, 

ktorí predoperačne obdržali len orálny klonidín, než u pacientov, ktorým bol podaný morfín 

bez klonidínu. Výskyt nausea a puritus sa vrámci skupín nelíšil. Tieto výsledky vedú 

k záverom, že orálny klonidín, podaný s epidurálnym morfínom, vedie k dlhšie trvajúcej 

postoperačnej analgézii, než pri použití každej látky zvlášť (Goyagi, Tanaka et al. 1999). 

Dexmedetomidín, pridaný do intravenózne podávaného morfínu u pacientom 

kontrolovanej analgézie, znížil spotrebu tohto morfínu a zároveň znížil bolesť v porovnaní 

s podaním samotného morfínu. Sedácia bola porovnateľná u oboch skupín pacientov, ale 

vedľajšie hemodynamické efekty, ako pokles krvného tlaku a tepovej frekvencie, boli 

významne nižšie v skupine pacientov, ktorí užili spolu s morfínom dexmedetomidín. U týchto 

pacientov bol zároveň nižší výskyt nausey. Iné vedľajšie efekty, ako bradykardia, hypotenzia, 

oversedácia a respiračné problémy neboli zaznamenané (Lin, Yeh et al. 2009). 

Fentanyl je ďalšie opoidné analgetikum, charakteristické rýchlym nástupom a krátkou 

dobou účinku. Je veľmi silným agonistom µ-opoidných receptorov, uvádza sa že je až 100-

krát účinnejší v porovnaní s morfínom. Pri jeho epidurálnom podaní spolu s klonidínom sa 

nezmenil nástup analgézie, ale doba trvania bola viac než dvojnásobná v porovnaní s použitím 

fentanylu samotného. Navyše, plazmatická koncentrácia fentanylu bola porovnateľná v oboch 

skupinách (Rostaing, Bonnet et al. 1991). 
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Výhoda použitia klonidínu sa preukázala aj pri kontinuálnom epidurálnom zavádzaní 

fentanylu v závislosti na vizuálnej analógovej škále bolesti. Spotreba fentanylu bola 

významne nižšia u pacientov, ktorým bol spolu s ním podávaný klonidín, pri zachovaní 

rovnakého stupňa analgézie (Delaunay, Leppert et al. 1993). 

Potenciácia opoidov bola preukázaná aj pri lokálnom použití. U pacientov, ktorí 

podstúpili operáciu kolena , bol k lokálnemu anestetiku (bupivacain) intraartikulárne podaný 

morfín, klonidín, alebo kombinácia oboch. Táto štúdia preukázala významný benefit  

pri podaní oboch analgetík súčastne, ktoré malo za následok znížený stupeň postoperačnej 

bolesti a užitých analgetík, a dlhšiu dobu trvania analgézie v porovnaní s použitím každého 

analgetika osamote (10781460, 10926069). 

 

4.2 Potenciácia iných analgetík a anestetík 

Nishiyama a Hanaoka zistili, že intratekálny klonidín a midazolam (liečivo zo skupiny 

benzodiazepínov, používané k vyvolaniu sedácie a amnézie) spolu interagujú vo vyvolaní 

antinocicepcie na akútnu a zápalovú bolesť. Pridanie klonidínu výrazne znížilo potrebnú 

účinnú dávku midazolamu, a nedošlo pri tom k zhoršeniu vedľajších efektov (Nishiyama and 

Hanaoka 2001). 

Karbamazepín, antikonvulzivum používané tiež na liečbu neuropatickej bolesti, má lokálne 

periférne antinocicepčné vlastnosti. Klonidín aj karbamazepín boli závadzané spolu 

s prozápalovou látkou concanavalínom A . Kombinácia oboch spôsobila významnú redukciu 

v hyperalgézii vyvolanej concanavalínom A na periférii (Vuckovic, Tomic et al. 2007).  

Klonidín poskytuje kvalitnejšiu a dlhšie trvajúcu analgéziu aj na periférii pri pridaní  

do lokálnych anestetík so stredne dlhou dobou účinku (McCartney, Duggan et al. 2007). 

Bupivacain je lokálne anestetikum, patriace do skupiny amino amidov. Pridanie 

dexmedetomidínu aj klonidínu k bupivacainu spôsobilo rýchlejší nástup motorického bloku 

a dlhšie trvanie senzorického a motorického bloku, než podanie samotného bupivacainu. 

Rozdiel medzi skupinami s pridaným klonidínom a dexmedetomidínom nebol významný, 

a hemodynamická stabilita a sedácia neboli α2-adrenergnými agonistami ovplyvnené (Kanazi, 

Aouad et al. 2006). 
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5. Lokálne použitie 

 

α2-adrenergní agonisti sú veľmi účinným antinocicepčným agens, avšak ich využitie 

v liečbe bolesti je limitované vedľajšími efektmi, ako je sedácia a hemodynamické zmeny. 

Vzhľadom k tomu, že α2-adrenergné receptory sú exprimované okrem centrálnych aj  

na periférnych nocicepčných vláknach, a že nežiadúce vedľajšie efekty sú sprostredkované 

centrálne, ponúka sa možnosť lokálnej aplikácie priamo do miesta vzniku bolesti. Ďalšou 

výhodou lokálnej liečby je napríklad možnosť dosiahnuť vyššiu koncentráciu látky priamo 

v mieste bolesti (Sawynok 2003). 

V zdravých periférnych tkanivách má norepinefrín len malý efekt na bolesť. Po zranení 

sa v periférnom noradrenergnom systéme udejú plastické zmeny, ako vyrašenie 

postgangliových sympatických nervových vláken, premenlivá up- a down- regulácia subtypov 

adrenoreceptorov, a zvýšená vzrušivosť primárnych aferentných nociceptorov. Tieto zmeny 

pravdepodobne vysvetľujú, prečo môže norepinefrín v poranených tkanivách zhoršovať 

bolesť. Ďalšími periférnymi zmenami sprevádzajúcimi noradrenergnú antinocicepciu sú 

norepinefrínom indukovaný výlev opoidov z imunitných buniek a α2-adrenoreceptormi 

indukovaná redukcia v expresii cytokínov (Pertovaara 2006). 

Stimuláciou sympatického nervového systému dochádza k uvoľneniu norepinefrínu, čo 

ovplyvňuje aktivitu nociceptorov vyvíjajúcu sa po zranení. α2 agonisti, okrem analgézie 

vyvolanej cez centrálny mechanizmus, inhibujú výtok norepinefrínu z koncov nervových 

vláken, a môžu vyvolať analgéziu po lokálnom podaní. Alternatívnym vysvetlením môže byť, 

že lokálny anestetický efekt je spôsobený inhibíciou akčného potenciálu C-vláken 

(Butterworth and Strichartz 1993), respektíve uvoľňovaním enkefalin-like substancií, ktoré 

vyvolávajú periférny analgetický efekt (Nakamura and Ferreira 1988). 

Epidurálny klonidín je používaný na liečbu ťažkej bolesti, avšak jeho terapeutické 

využitie je limitované vedľajšími efektmi, ako je sedácia, suchosť v ústach, hypotenzia 

a spätná hypertenzia (Puskas, Camporesi et al. 2003). Vzhľadom k týmto vedľajším efektom 

sa zdá byť výhodná lokálna aplikácia klonidínu priamo do miesta vzniku bolesti. 

Štúdia Dogrula a Uzbaya ukázala, že lokálna aplikácia klonidínu vyvolá antinocicepciu 

pôsobením cez α2-adrenoreceptory (Dogrul and Uzbay 2004). Keďže klonidín je lipofilná 

látka, ktorá ľahko penetruje z miesta aplikácie do krvi, vyskytla sa otázka, či táto 

antinocicepcia nie je vyvolaná pôsobením klonidínu na spinálnych a supraspinálnych 

miestach, ako je tomu pri systémovej aplikácii. Táto možnosť sa však javí nepravdepodobná 
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z toho dôvodu, že antinocicepcia nebola zaznamenaná na iných miestach, než v mieste 

aplikácie klonidínu, navyše, pri lokálnej aplikácii v účinnej dávke nebola ovplyvnená 

motorická koordinácia, narozdiel od systémovo aplikovaného klonidínu  s rovnakým 

antinocicepčným účinkom. 

Opakovaná lokálna aplikácia klonidínu viedla ku vzniku antinocicepčnej tolerancie už 

po troch dňoch od prvej aplikácie. Vzhľadom k tomu, že u opoidov bola dokázaná možnosť 

predchádzať ich tolerancii aplikáciou antagonistu NMDA receptorov (ketamínu) (Kolesnikov 

and Pasternak 1999), jedným z cieľov tejto štúdie bolo preveriť podobný efekt u klonidínu. 

To, že sa táto hypotéza nepotvrdila, naznačuje, že antinocicepčný mechanizmus tolerancie  

na opoidy sa líši od mechanizmu zodpovedného za vznik tolerancie na α2 agonistov, 

a zároveň je možným vysvetlením, prečo nevzniká krížová tolerancia medzi opoidmi  

a α2 agonistami. 

Pri testoch, či vznik tolerancie na hypnotickú a analgetickú funkciu agonistov zahŕňa 

NMDA receptory, bolo preukázané, že tieto receptory sú zahrnuté len v sedačnej tolerancii  

na dexmedetomidín (Davies, Reid et al. 2001). 

Pretože klonidín spôsobuje lokálnu vazokonstrikciu (Hamasaki, Tsuneyoshi et al. 2002) 

a nie je výhradným agonistom α2-adrenoreceptorov, ale pôsobí aj cez α1 typ, nie je úplne 

zrejmé, či je jeho lokálny účinok vyvolaný pôsobením práve cez α2-adrenergné receptory. 

Ponúkajú sa štyri možné vysvetlenia jeho lokálneho účinku: (1) analgézia sprostredkovaná 

centrálne; (2) α2-β adrenoreceptormi sprostredkovaný vazokonstrikčný efekt; (3) potlačenie 

zápalovej odpovede a (4) priamy vplyv na periférne nervy (Brummett, Norat et al. 2008). 

Preto tím japonských vedcov použil pri svojom experimente dexmedetomidín (Yoshitomi, 

Kohjitani et al. 2008), ktorý má 8-krát vyššiu preferenciu k α2-adrenergným receptorom než 

klonidín. V experimente testovali lokálnu potenciáciu lidokainu dexmedetomidínom. Pužitím 

špecifických antagonistov α1- a α2-adrenoreceptorov došli k záveru, že α2-adrenergní 

agonisti, v kombinácii s lidokainom podaní lokálne, zosiľňujú jeho anestetický efekt 

pôsobením cez α2-adrenoreceptory, a to konkrétne cez α2A podtyp. Anestetický účinok 

lokálneho dexmedetomidínu podaného samostatne sa v tomto experimente nepreukázal. 

Ďalšia štúdia porovnávala účinky lokálneho klonidínu a dexmedetomidínu ako prídavok 

k bupivacainu v periférnom nervovom bloku, kde dexmedetomidín predĺžil dobu trvania 

senzorického a motorického bloku a zvýšil kvalitu bloku v porovnaní s klonidínom (Swami, 

Keniya et al. 2012). 

Pri zisťovaní efektu intra-artikulárneho dexmedetomidínu na postoperačnú analgéziu  

po operácii kolena bol porovnávaný jeho efekt s efektom systémovo podaného 
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dexmedetomidínu. Potvrdilo sa, že intra-artikulárny dexmedetomidín, podaný v závere 

chirurgickej operácie kolena, viedol k zmierneniu postoperačnej bolesti, znížil potrebu 

postoperačnej analgézie a predĺžil dobu po prvú analgetickú požiadavku pacienta. Tento 

priaznivý efekt dexmedetomidínu bol po intravenóznom podaní významne slabší (Al-

Metwalli, Mowafi et al. 2008).  
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6. Zápalová reakcia 

 

Zápalová bolesť vychádza z prirodzenej odpovede organizmu po zranení tkaniva. 

K zápalu dochádza zložitou kaskádou chemických dejov okolo poškodenej oblasti, ktorá má 

viesť k ochrane a oprave tkaniva. Kombinácia zranenia a zápalu spôsobuje bolesť, 

chrakteristickú vznikom aj po neškodnom stimule, v niektorých prípadoch môže zápal sám 

o sebe zapríčiniť trvalé poškodenie a viesť až k chronickej bolesti (Kidd and Urban 2001). 

Dôležitú úlohu vo vzniku a udržaní zápalu hrajú cytokiníny svojím vplyvom na imunitné 

a zápalové bunky. Medzi tieto prozápalové cytokiníny patria napríklad tumor-necrosis faktor 

α (TNF- α), interleukíny IL-1, IL-6 a IL-8. Bolo preukázané, že protilátky proti TNF-α 

(Woolf, Allchorne et al. 1997) a IL-1 (Bresnihan, Alvaro-Gracia et al. 1998) zmierňujú 

zápalovú hyperalgéziu. Rovnaký efekt bol preukázaný aj v IL-6 knokautovaných myšiach 

(Xu, Hao et al. 1997).  

Po aplikácii klonidínu do miesta periférneho nervového zranenia sa znížil lokálne obsah 

prozápalových cytokinínov. Perineurálny klonidín inhiboval vzrast počtu leukocytov 

a expresiu cytokinínov, vyvolané aplikáciou zymosanu. Navyše znížil schopnosť leukocytov 

exprimovať prozápalové cytokíny, znížil množstvo makrofágov a lymfocytov a ich expresiu 

TNF-α. Produkcia antizápalového cytokínu IL-10 ovplyvnená nebola. Z týchto zistení sa zdá, 

že agonisti sú schopní meniť prozápalovú odpoveď organizmu na antizápalovú, čo môže byť 

ďalším možným mechanizmom zmierňujúcim bolesť (Romero-Sandoval, McCall et al. 2005). 

Klonidín, podaný preventívne pred operáciou, významne znížil hladinu IL-6 

v porovnaní s použitím levobupivacainu. Rovnako bola zistená znížená hladina C-reaktívneho 

proteínu v krvi (jeho množstvo stúpa v odpovedi na zápal) a množstvo leukocytov (Kim and 

Hahn 2000, Persec, Persec et al. 2009). 

Štúdia Molina a Herrera preukázala vplyv fáze zápalu  na účinnosť agonistu 

medetomidínu. Behaviorálnymi experimentami sa zistilo, že najsilnejši antihyperalgetický 

účinok vykazoval medetomidín v udržiavacej fáze zápalu. Nemal však vplyv na opuch, čo 

naznačuje, že sa neúčastní priamo redukcie zápalu (Molina and Herrero 2006). 
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7. Faktory a kontraindikácie 

 

7.1 Zápal 

Ako už bolo vyššie uvedené, agonisti majú vplyv na leukocyty a ovplyvňujú produkciu 

prozápalových cytokinínov. To by mohlo byť kontraindikáciou u pacientov trpiacich 

infekciou, kde by mohol byť nepriaznivo ovplyvnený jej priebeh.  Klonidín, dexmedetomidín 

a xylazín boli testované v účinkoch na neutrofily v rôznych dávkach. Nepreukázal sa žiadny 

vplyv na chemotaxiu alebo produkciu superoxidového aniontu, okrem najvyššej použitej 

koncentrácie klonidínu, ktorá inhibovala chemotaxiu, avšak táto bola 100-krát vyššia ako 

klinicky používané dávky. Vzrast koncentrácie vápnika v neutrofiloch, stimulovaných 

chemotaxínom, nebol agonistami ovplyvnený. Tieto zistenia indikujú, že nie sú potrebné 

špeciálne opatrenia pri použití agonistov u pacientov s infekciou (Nishina, Akamatsu et al. 

1999). Naopak, vďaka inhibícii prozápalových mediátorov, sa agonisti zdajú ako vhodné 

prídavne anestetiká u pacientov s vysokým rizikom sepse. Táto teória bola potvrdená 

Hoferom a Steppanom, keď preemptívna aplikácia klonidínu, rovnako ako aj 

dexmedetomidínu, pôsobila priaznivo proti experimentálne vyvolanej sepse a významne 

znížila mortalitu (Hofer, Steppan et al. 2009). 

 

7.2 Diabetes 

Diabetická neuropatia je jednou z najzávažnejších komplikácii u diabetikov a je často 

veľmi bolestivá. Táto bolesť môže prichádzať spontánne, alebo ako hyperalgézia, prípadne 

allodýnia. Dôvodom je nezápalové poškodenie funkcie periférnych nervov, zapríčinené 

dlhodobo zvýšenou glykémiou. Pretože súčastne dostupné analgatiká často zlyhávajú 

v dostatočnom tlmení tohto typu bolesti, je potrebné nájsť k nim kvalitnejšie alternatívy. 

Diabetická neuropatia zvyšuje schopnosť presynaptických a postsynaptických α2-

adrenergných receptorov tlmiť glutamatergný prenos v zadných rohoch miešnych, čo 

zodpovedá za zosilnený antinocicepčný účinok po ich aktivácii (Chen, Chen et al. 2011). 

Intratekálna injekcia norepinefrínu významne zvýšila antinocicepciu u myší trpiacich 

diabetom než u nediabetických kontrol. Vplyv α2-adrenoreceptorov potvrdzuje to, že tento 

efekt bol úplne zvrátený po premedikácii yohimbínom. Intratekálny klonidín vyvolal rovnaký 

efekt ako norepinefrín. U diabetických myší bola spinálna koncentrácia norepinefrínu nižšia 

než u kontrolných, čo naznačuje, že up-regulácia spinálnych α2-adrenergných receptorov 
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spôsobila nárast antinocicepcie po injekcii agonistu, a že spinálny noradrenergný systém má 

dôležitú úlohu v diabetickej neuropatickej bolesti (Omiya, Yuzurihara et al. 2008). 

 

7.3 Čas podania 

Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú účinnosť agonistov pri operáciach, je to, kedy sú 

pacientom podané. Existujú tri možnosti – predoperačne (preventívne), počas operácie  

a po operácií.  

Predoperačná analgézia klonidínom blokuje aferentné nervové vlákna ešte pred 

samotným bolestivým stimulom, čo vedie k zníženiu, resp. k predchádzaniu bolesti. 

V porovnaní s klonidínom, aplikovaným až po samotnom chirurgickom zákroku, trvala 

postoperačná analgézia dlhšiu dobu, sedácia bola nižšia a znížená bola aj spotreba prídavných 

analgetík (Persec, Persec et al. 2007). Navyše, aj vedľajšie efekty hemodynamického 

charakteru boli redukované pri premedikácii epidurálnym klonidínom, v porovnaní 

s epidurálnym klonidínom podaným postoperačne (Persec, Bukovic et al. 2007). 

Účinná sa ukazuje byť aj premedikácia orálne podaným klonidínom. Po spinálnej 

anestézii, vyvolanej tetrakainom a morfínom, trvala analgézia dlhšie u pacientov, ktorým bol 

podaný klonidín, a menej z nich vyžadovalo podpornú analgetickú liečbu (Goyagi and 

Nishikawa 1996, Ezri, Szmuk et al. 1998, Goyagi, Tanaka et al. 1999) 

Intravenózny dexmedetomidín, podaný v jednej dávke 10 minút pred navodením 

anestézie, nemal vplyv na postoperačnú bolesť, diskomfort, sedáciu, čas zotavenia alebo 

nauseu, ale významne zníčil postoperačnú spotrebu morfínu v modele pacientom 

kontrolovanej anestézie, bez pridružených vedľajších efektov (Unlugenc, Gunduz et al. 2005). 

Intraoperačný systémovo podaný dexmedetomidín, v dávkach ktoré vyvolávajú sedáciu, sám 

o sebe nespôsobil zníženie postoperačnej bolesti, avšak pri podaní zároveň s epidurálnym 

neostigmínom vykazoval prídavný analgetický efekt na postoperačnú bolesť (Kida, Ohtani et 

al. 2008). Podľa inej štúdie, takto podaný dexmedetomidín počas anestézie vyvolanej 

epidurálnym bupivacainom, predĺžil trvanie senzorického bloku, znížil srdcovú frekvenciu 

a zvýšil výskyt bradykardie  (Coskuner, Tekin et al. 2007). 

Dexmedetomidín, pridaný k intravenózne podávanému morfínu na pacientom 

kontrolovanú postoperačnú analgéziu, znížil o tretinu spotrebu tohto morfínu (vrátane 

prejavov jeho vedľajších efektov ako je nausea), zvýšil postoperačnú analgéziu a nemal vplyv 

na hĺbku sedácie, hoci spôsobil vedľajšie efekty, ako pokles srdcovej frekvencie a krvného 

tlaku (Lin, Yeh et al. 2009). 
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7.4 Pohlavie 

Ďalším faktorom, ktorý môže stáť za zváženie pri použití analgetík, je pohlavie 

pacienta. U žien je odpoveď na experimentálne navodenú bolesť citlivejšia, s prevahou 

mnohých bolestivých syndrómov, než je tomu u mužov. V pokuse s potkanmi bol zistený 

vplyv estrogénu na aktivitu klonidínu. Intracisternálna mikroinjencia klonidínu vyvolala silnú 

antinocicepciu u ovarektomovaných potkanov, ale nie u ovarektomovaných potkanov  

so substitúciou estradiolu. Estrogény teda pravdepodobne blokujú antinocicepčný efekt  

α2 agonistov. Práve znížená ihibícia bolesti prostredníctvom α2-adrenoreceptorov môže byť 

jednou z príčin zvýšeného výskytu bolestivých syndrómov u žien (Nag and Mokha 2006). 

 

7.5 Tehotenstvo 

Nie je zriedkavé, že ženy musia počas tehotenstva podstúpiť nevyhnutnú operáciu, 

nesúvisiacu s tehotenstvom, a použitie analgetík a anestetík je nevyhnutné. V týchto 

prípadoch je okrem klasických kontraindikácii potreba zvážiť a minimalizovať vplyv týchto 

látok  na plod. Intravenózne podaný dexmedetomidín, použitý pri ovciach v tehotensve, 

spôsobil sedáciu bez výskytu respiračných depresií matky a plodu. U matky spôsobil 

vzhľadom k svojim hemodynamickým vlastnostiam klasické vedľajšie efekty, ako pokles 

krvného tlaku a tepovej frekvencie, plod však ostal stabilný. Zdá sa teda, že dexmedetomidín 

je vhodným a bezpečným analgetikom pri použití v tehotenstve (Uemura, Shimazutsu et al. 

2012). 
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8. Záver 

 

Táto práca zhŕňa momentálne poznatky o agonistoch α2-adrenergných receptoroch. 

Z doterajších štúdií sa ukazuje výhoda ich použitia v analgézií a anestézii ako samotného 

agens, tak aj v podobe adjuvantíva k bežne používaným analgetikám a anestetikám. 

Výhodou použitia týchto látok nie je len kvalitnejšia analgézia, ktorú poskytujú,  

ale aj znižovanie potrebnej dávky opoidov, na ktoré u pacientov s chronickými bolesťami 

vzniká tolerancia, možnosť lokálneho použitia, čo minimalizuje vplyv centrálne vyvolaných 

vedľajších efektov, potláčanie bolestivej prozápalovej reakcie, a bezpečnosť pri používaní 

u rôznych kontraindikácií. 

Úskalím nadaľej ostávajú vedľajšie efekty hemodynamického charakteru. Tým by bolo 

možné predchádzať používaním selektívnejších agonistov k jednotlivým podtypom 

receptorov, ktoré však momentálne nie sú dostupné, alebo vhodnou úpravou liečby z hľadiska 

spôsobu, času a miesta podania. 
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