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Дексмедетомідин, селективний агоніст α2-рецеп-
торів, має седативну дію через блакитну пляму 
(locus coeruleus) з активністю хвиль ЕЕГ, подіб-
ною до природного сну. Він чинить анальгетичну 
та седативну дію і має мінімальний або повністю 
відсутній вплив на частоту дихання або дихальний 
об’єм [1, 2]. З’являється все більше свідчень того, 
що дексмедетомідин є ефективним і безпечним се-
дативним засобом у дітей в умовах реанімації [3—6], 
для різних діагностичних процедур [7—13] і до про-
ведення операції [14—16]. Попередні дослідження 
продемонстрували, що 1 мкг.кг-1 дексмедетомідину ін-
траназально чинить значну седативну дію у здорових 
добровольців [17] та дітей віком від 2 до 12 років [15].  
Інтраназальне застосування є відносно неінвазив-
ним і простим способом введення, додаткова пере-
вага якого полягає в тому, що він не вимагає взає-
модії пацієнта, як це було б у разі перорального або 
сублінгвального прийому лікарського засобу. Він 
добре переноситься і не має неприємного смаку або 
пекучості.

Хоча встановлено, що інтраназальне застосуван-
ня дексмедетомідину є ефективним способом седації 
для премедикації у дітей [14—16], не було опубліко-
вано жодних даних про час її початку або тривалість 
дії у популяції пацієнтів дитячого віку. У здорових 
дорослих добровольців седативна дія починалася 
приблизно через 45 хвилин [17]. Основна мета дано-
го дослідження полягала у визначенні оптимального 
часу для проведення внутрішньовенної катетеризації 

у дітей після інтраназального застосування 1 мкг.кг-1 
дексмедетомідину. Внутрішньовенна катетеризація 
була обрана в якості кінцевої точки, оскільки у дітей 
зазвичай використовується внутрішньовенна індук-
ція [18], а її час можна контролювати. Час індукції 
анестезії, що частіше використовується як кінцева 
точка в дослідженнях премедикації у дітей, занадто 
залежить від графіка роботи операційної. Вторинні 
результати цього дослідження включали час початку 
та тривалість седації.

МЕТОДИ
Після отримання схвалення Експертної ради на-

шої місцевої установи та письмової інформованої 
згоди батьків або законних опікунів, у це проспек-
тивне рандомізоване подвійне сліпе контрольоване 
дослідження було включено 100 дітей з фізичним ста-
тусом 1 або 2 за шкалою ASA, яким була призначена 
планова операція в лікарні королеви Марії (Гонконг). 
Якщо дитина була достатньо зрілою, щоб зрозуміти 
і обговорити необхідність премедикації, була також 
отримана згода пацієнта. Критерії виключення з до-
слідження включали алергію або гіперчутливість до 
дексмедетомідину, дефіцит ферменту G6PD, органну 
дисфункцію, серцеву аритмію, вроджені вади серця 
або розумову відсталість.

Основна мета даного дослідження полягала у ви-
значенні оптимального часу для внутрішньовенної ка-
тетеризації після інтраназального введення 1 мкг.кг-1  
дексмедетомідину. Пацієнти були випадковим чином 
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РЕЗЮМЕ
Попередні дослідження продемонстрували, що 1 мкг.кг-1 дексмедетомідину інтраназально чинить значну се-
дативну дію у дітей віком від 2 до 12 років. Це дослідження було розроблено з метою оцінки часу настання 
седації. 100 дітей віком від 1 до 12 років з фізичним статусом 1—2 за шкалою ASA, яким проводилася планова 
операція, були випадковим чином розподілені на п’ять груп. Пацієнти в групах А—D отримували інтраназаль-
но дексмедетомідин у дозі 1 мкг.кг-1. Пацієнти групи Е отримували інтраназально плацебо (0,9% фізіологіч-
ний розчин). Дітям з груп А, В, С, D і Е робили спробу внутрішньовенної катетеризації через 30, 45, 60, 75 і 45 
хвилин відповідно після інтраназального введення лікарського засобу або плацебо. Життєві показники, пове-
дінку та седативний статус дітей оцінювали регулярно аж до індукції анестезії. Більше дітей з груп інтрана-
зального дексмедетомідину досягали задовільної седації на момент катетеризації порівняно з групою плацебо  
(р < 0,001). Частка дітей, які досягли задовільної седації, достовірно не відрізнялася між групами інтрана-
зального дексмедетомідину. Загалом 62% дітей, які отримували інтраназально дексмедетомідин, мали за-
довільну седацію на момент катетеризації. Медіана (95% ДІ) часу початку седації становила 25 (25—30) 
хвилин. Медіана (95% ДІ) тривалості седації становила 85 (55—100) хвилин.
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розподілені на групи, кожна з яких мала різний час 
для проведення катетеризації. Після цього вивчали 
взаємозв’язок між часом і часткою дітей із задовіль-
ною седацією і поведінкою під час катетеризації. В 
кожну з груп лікування А, В, С, D і E було випадко-
вим чином розподілено по двадцять пацієнтів. Дітям 
із груп А, В, С і D дитячий анестезіолог робив спробу 
катетеризації через 30, 45, 60 і 75 хвилин відповідно 
після інтраназального введення 1 мкг.кг-1 дексмеде-
томідину. З нашого попереднього досвіду досліджен-
ня 32 пацієнтів віком від 2 до 12 років [2] медіана часу 
початку задовільної седації становила близько 45 
хвилин. Отже, ще 20 пацієнтів були включені в групу 
плацебо (Е). Дітям з цієї групи спроба катетеризації 
була зроблена через 45 хвилин після інтраназального 
введення еквівалентного об’єму плацебо (0,9% фі-
зіологічного розчину). Незважаючи на те, що це не 
було основною метою, маючи по 20 пацієнтів в кож-
ній групі, відповідно до наших розрахунків ми могли 
б виявити різницю в частці дітей із задовільною седа-
цією між групою В (лікування) і групою Е (плацебо) 
50% або більше зі статистичною потужністю 80% і 
показником хибнопозитивних результатів 5%.

Не менше ніж за 30 хвилин до інтраназально-
го введення препарату на тильну частину обох 
рук наносили наявну у продажу евтектичну суміш 
лігнокаї нового і прилокаїнового крему (EMLA®; 
АстраЗенека, Гонконг, Китай), таким чином, щоб 
на момент введення внутрішньовенної канюлі ще 
через 30 хвилин після застосування інтраназального 
розчину (інтраназальний дексмедетомідин або пла-
цебо) крем EMLA вже почав свою дію.

Приблизно за 1 годину до проведення операції 
всіх включених у дослідження пацієнтів відправляли 
в передопераційну зону перебування. Після вимірю-
вання артеріального тиску, рівня насичення киснем 
і частоти серцевих скорочень кваліфікований асис-
тент-дослідник вводив інтраназальний розчин.

Дані про застосовуваний у дослідженні засіб були 
засліплені для наукового співробітника. Інтраназаль-
ний лікарський засіб закапували в обидві ніздрі за 
допомогою шприца об’ємом 1 мл, причому дитина 
знаходилася в положенні лежачи.

Артеріальний тиск, насичення киснем і часто-
ту серцевих скорочень вимірювали до і через кожні  
15 хвилин після інтраназального введення лікар-
ського засобу до переміщення в операційну кімна-
ту. Асистент-дослідник оцінював седативний статус 
кожні 5 хвилин за чотирибальною шкалою седації 
(таблиця 1), а поведінку — кожні 5 хвилин за чоти-
рибальною шкалою поведінки аж до переміщення в 
операційну кімнату (таблиця 1). В обов’язки асистен-
та-дослідника також входили виклик анестезіолога 
для проведення внутрішньовенної катетеризації та 
збір даних. Катетеризація відбувалася в передопера-
ційній зоні перебування та проводилася трьома ди-
тячими анестезіологами. Дані щодо застосовуваних 
у дослідженні лікарських засобів і термінів катетери-
зації були засліплені для них. Седативний і поведін-
ковий статус спостерігався і реєструвався асистен-
том-дослідником після пункції голкою, незалежно від 
того, чи було подальше введення канюлі успішним чи 
ні. Якщо дитина відмовлялася від катетеризації або 
ще до її початку вже перебувала у психологічному 
дистресі, асистент-дослідник реєстрував седативний і 

поведінковий статус, і анестезіологи не робили спроб 
катетеризації. Режим індукції анестезії визначав лі-
куючий анестезіолог. Якщо дитина відмовлялася 
розлучатися з одним із батьків, їй/йому дозволялося 
супроводжувати дитину під час індукції.

Рандомізація була стратифікована за віком: до-
шкільний (1—4 роки), молодший (5—8 років) і старша 
початкова школа (9—12 років). Список рандомізації 
для кожної вікової групи був згенерований клінічним 
статистиком (TJY) до початку дослідження. Для за-
безпечення збалансованого розподілу між групами 
лікування використовувалася блокова рандомізація з 
блоками по 10 осіб.

Досліджуваний препарат в шприці об’ємом 1 мл 
готував анестезіолог, який не брав участі у введенні 
анестезії дітям. Для дітей вагою менше 40 кг кінце-
вий об’єм досліджуваного препарату становив 0,4 мл. 
Дексмедетомідин розводили до 0,4 мл 0,9%-ним фі-
зіологічним розчином. Для дітей вагою більше 40 кг 
кінцевий об’єм був еквівалентним 0,01 мл.кг-1. У кож-
ну ніздрю закапували по рівному об’єму.

Седативний ефект і поведінковий статус класи-
фікувалися як задовільні за умови оцінки від 3 до 4 
балів і незадовільні при оцінці від 1 до 2 балів. При 
оцінці седації від 3 до 4 балів у дитини зазвичай спо-
стерігалася мінімальна або взагалі відсутня реакція 
на зовнішню стимуляцію.

Демографічні дані були проаналізовані за до-
помогою однофакторного дисперсійного аналізу 
(ANOVA) і критерію хі-квадрат. Частку дітей із задо-
вільною седацією і поведінкою в кожний момент часу 
оцінювали з використанням описової статистики. 
Критерій хі-квадрат використовували для порівнян-
ня частки дітей, які досягли задовільної седації або 
поведінки серед усіх п’яти груп під час катетеризації, 
а також в різний час між всіма групами лікування і 
групою плацебо. Для дітей у групах лікування зв’язок 
між часом і часткою дітей, які досягли задовільної се-
дації або поведінки під час катетеризації, аналізували 
за допомогою логістичної регресії. Час початку седа-
ції було визначено як час від введення лікарського за-
собу до спостережуваного часу початку задовільної 

Таблиця 1. Оціночні бали

Оцінка седації

1 Пацієнт не спить, прокидається

2 Пацієнт напівсонний, сонливий,  
у летаргічному стані

3 Пацієнт спить, але реагує лише на легкі 
поштовхи або тряску

4 Пацієнт спить і не реагує на легкі поштовхи 
або тряску

Оцінка поведінки

1 Пацієнт плаче або чинить опір

2 Пацієнт занепокоєний та не може 
заспокоїтися

3 Пацієнт занепокоєний, але піддається 
заспокоєнню

4 Пацієнт спокійний і йде на взаємодію
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седації. Частку дітей, які досягли задовільної седації 
через деякий час, визначали методом Каплана-Мейє-
ра. Якщо пацієнт так і не досягав седації на момент 
останнього спостереження, час від введення лікар-
ського засобу до останнього спостереження цього 
пацієнта включали в аналіз, але позначали як цен-
зурований. Тривалість седації визначалася як час від 
початку седації до моменту пробудження пацієнта 
природним шляхом або шляхом стимуляції (з оцін-
кою седації 2 бали або нижче), наприклад, після пере-
міщення в операційну, катетеризації або накладання 
маски на обличчя. Частку пацієнтів, які залишаються 
під дією седації протягом часу, також визначали ме-
тодом Каплана-Мейєра з використанням пацієнтів, 
які досягли задовільної седації. Якщо пацієнт зали-
шався в седативному стані на момент переміщення 
в операційну, час від початку седації до моменту ін-
дукції анестезії для цього пацієнта включали в аналіз, 
але позначали як цензурований. Проводили оцінку 
середніх процентних змін показників життєдіяльності 
від вихідного рівня до різних часових точок контролю 
і наносили на графік зі стандартними похибками.

Через експериментальний характер цього дослі-
дження значення Р не були скориговані для багатора-
зового тестування. Використовувалося статистичне 
програмне забезпечення, таке як SPSS для Windows 
версії 16.0 (SPSS Inc., Чикаго, Іллінойс, США).

РЕЗУЛЬТАТИ
Вихідні характеристики були однаковими для всіх 

пацієнтів із різних груп і представлені в таблиці 2.
Більше дітей з груп інтраназального дексмедето-

мідину досягали задовільної седації на момент вну-
трішньовенної катетеризації порівняно з групою 
плацебо (р < 0,001, рис. 1). Частка дітей, які досягли 
задовільної седації, істотно не відрізнялася між гру-
пами інтраназального дексмедетомідину. Незважа-
ючи на те, що з часом спостерігається тенденція до 
збільшення частки пацієнтів із задовільною седацією 
(одновимірна логістична регресія, Р — 0,2), дослі-
дження, можливо, було недостатньо ефективним для 
виявлення цього.

74 із 79 дітей (93,7%), які отримували інтраназаль-
но дексмедетомідин, мали задовільну седацію в той 
чи інший момент часу протягом періоду премедика-
ції. Медіана часу початку задовільної седації стано-

вила 25 хвилин (95% ДІ 25-30 хвилин) (рис. 2); 91% 
випробовуваних досягли задовільної седації через  
45 хвилин після інтраназального введення дексмеде-
томідину (95% ДІ 85-98%) (рис. 2).

Для тих дітей, які досягли задовільної седації, була 
також проаналізована тривалість седації. У цьому 
аналізі було цензуровано 45 із 74 пацієнтів, що досяг-
ли седації, оскільки вони все ще залишалися в стані 
седації на момент переміщення в операційну для ін-
дукції анестезії. Частку пацієнтів, що залишаються в 
седативному стані протягом тривалого часу, зобра-
жено на рис. 3. Медіана тривалості седації становила 
85 хвилин (95% ДІ 55—100 хвилин). Через 30 хвилин 
близько 12% (95% ДІ 5-20%) дітей із задовільною се-
дацією прокинулися.

Частка дітей із задовільною поведінкою на мо-
мент внутрішньовенної катетеризації в групах інтра-
назального дексмедетомідину статистично не відріз-
нялася (рис. 1).

Проте при порівнянні частки дітей із задовільною 
поведінкою між групами лікування в сукупності (тоб-
то групи А-D, n = 79) і групою плацебо (група Е, n = 21)  
значно більше дітей в об’єднаній групі лікування 
мали задовільну поведінку на момент катетериза-
ції порівняно з групою плацебо (82,3% порівняно з 
57,1% відповідно, Р = 0,02) (таблиця 3).

Всі включені у дослідження діти прибували в зону 
очікування операційної приблизно за 60-75 хви лин до 
запланованої операції. Після проведення внутріш-
ньовенної катетеризації операція могла починатися 
за умови готовності операційної кімнати. Отже, час 
розлучення з батьками та індукції анестезії з момен-
ту введення досліджуваного препарату переважно 
залежав від графіка роботи операційної кімнати. 
Відповідно, аналіз седації та поведінки при розлу-
ченні з батьками та індукції анестезії був заснова-
ний на групі лікування (групи А-D) і групі плацебо 
(група Е).

Медіана (діапазон) часу від моменту введення 
досліджуваного препарату до розлучення з батька-
ми становила 75 (30-135) хвилин і 70 (45-145) хвилин 
для груп А-D і групи Е відповідно. Індукція анестезії 
зазвичай відбувалася через 5-10 хвилин після розлу-
чення з батьками. Медіана (діапазон) часу до індук-
ції анестезії становила 80 (35-150) хвилин і 80 (45-155) 
хвилин для груп А-D і групи Е відповідно. На момент 

Таблиця 2. Характеристика дітей, яким проводять внутрішньовенну катетеризацію через 30 (А), 45 (В), 60 (С) 
або 75 (D) хвилин після інтраназального введення дексмедетомідину або плацебо (Е). Значення є середніми 
(СВ [діапазон]) або числовими.

Група А
(n = 19)

Група В
(n = 20)

Група С
(n = 21)

Група D
(n = 19)

Група Е
(n = 21) Разом

Вік; років 3,7 (3,3 [1-11]) 3,9 (3,4 [1-12]) 4,2 (2,9 [1-11]) 4,0 (2,7 [1-11]) 4,0 (2,8 [1-10]) 4,0 (3,0 [1-12])
Маса тіла; кг 18,3 (8,3 [10,6-41,2]) 17,1 (9,5 [8,6-45,2]) 17,6 (7,7 [10,7-40,2]) 18,6 (7,4 [10,6-39,9]) 19,1 (10,6 [9,1-51,6]) 18,1 (8,7 [8,6-51,6])
Стать; Ч:Ж 15:4 12:8 11:10 13:6 17:4 68:32

Розподіл за віком; років
1-4 13 14 15 13 14 69
5-8 4 4 4 5 5 22
9-12 2 2 2 1 2 9
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Рисунок 1. Відсоток дітей, які мали задовільну седа-
цію ( ) та поведінку ( ) на момент внутрішньовенної 
катетеризації через 30 (А), 45 (В), 60 (С) або 75 (D) 
хвилин після інтраназального введення дексмедетомі-
дину або плацебо (Е).

Рисунок 2. Час після інтраназального введення 
дексмедетомідину та частка дітей, які досягли задо-
вільної седації. 
+ являє собою цензуровані дані, коли діти не знаходи-
лися в стані седації до переміщення в операційну.

Рисунок 3. Частка дітей, які залишалися в седативно-
му стані після того, як було виявлено його початок. 
+ являє собою цензуровані дані, коли діти все ще пе-
ребували під дією седативного засобу на момент ін-
дукції анестезії.

Кількість 
дітей, які 
не досягли 
седації

Кількість 
дітей, які 
не досягли 
седації

розлучення з батьками значно більше дітей із груп 
декмедетомідину досягали задовільної седації порів-
няно з дітьми, що отримували плацебо (62% порів-
няно з 14,3% відповідно, Р < 0,001) (таблиця 3). Так 
само значно більше дітей із груп дексмедетомідину 
досягали задовільної седації на момент індукції ане-
стезії в порівнянні з плацебо (57% порівняно з 9,5% 
відповідно, Р < 0,001) (таблиця 3).

На момент розлучення з батьками достовірно 
більше дітей із груп інтраназального дексмеде-
томідину мали задовільну поведінку порівняно з 
дітьми з групи плацебо (82,3% порівняно з 57,1%,  
Р = 0,021) (таблиця 3). Хоча відсоток дітей із задо-
вільною поведінкою на момент введення анестезії з 
груп інтраназального дексмедетомідину був вищим, 
ніж із групи плацебо (70,9% порівняно з 52,4%), ця 
різниця не була статистично значущою (таблиця 3). 
У дітей, які отримували інтраназальний дексмеде-
томідин, не було виявлено суттєвої тенденції з пли-
ном часу щодо частки задовільної седації або пове-
дінки на момент розлучення з батьками та індукції 
анестезії.

Дексмедетомідин не впливав на насиченість арте-
ріальної крові киснем, і в жодної дитини не спосте-
рігалося зниження насиченості артеріальної крові 
киснем < 95% протягом періоду спостереження піс-
ля премедикації. Зміни систолічного артеріального 
тиску і частоти серцевих скорочень від вихідного рів-
ня (до введення премедикації) продемонстровані на 
рис. 4 і 5 відповідно. Максимальне середнє знижен-
ня систолічного артеріального тиску у дітей із груп 
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дексмедетомідину становило 13,2%, що спостеріга-
лося через 60 хвилин. Максимальне зниження часто-
ти серцевих скорочень в цій групі становило 14,9% 
через 75 хвилин.

ОБГОВОРЕННЯ
Основна мета цього дослідження полягала у ви-

значенні оптимального часу проведення внутріш-
ньовенної катетеризації у дітей, які отримували 
інтраназальний дексмедетомідин. Спостерігалася 
тенденція до збільшення задовільної седації з 30 до 
75 хвилин. Оскільки протягом того часу, що зазви-
чай вважається оптимальним у цій популяції паці-
єнтів, застосовували препарат EMLA [19], малоймо-
вірно, що тенденція до збільшення частки дітей із 
задовільною седацією на момент внутрішньовенної 
катетеризації була пов’язана з будь-яким подальшим 
збільшенням тривалості застосування. У нас немає 
інформації про час, коли максимальна кількість ді-

тей досягне седації на момент внутрішньовенної ка-
тетеризації, оскільки ми не досліджували показник 
задовільної седації, якщо ця процедура виконувала-
ся в термін пізніше 75 хвилин після інтраназального 
введення дексмедетомідину. У клінічній практиці 
навряд чи буде доцільним чекати більше 75 хвилин 
для проведення внутрішньовенної катетеризації 
після премедикації.

Оскільки багаторазове введення внутрішньовен-
ної канюлі кожному пацієнту вважається неетичним, 
неможливо розробити дослідження, в якому б оціню-
вали час початку седації у кожного пацієнта за допо-
могою цієї методики.

Незважаючи на обмеженість дизайну цього до-
слідження, ми все одно маємо приблизний час до се-
дації більшості пацієнтів, а аналіз Каплана-Мейєра 
показав досить точну оцінку. Медіана часу початку 
седації становила 25 хвилин з 95% ДІ 25—30 хвилин, і 
це, ймовірно, передбачає достатній обсяг вибірки для 
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Рисунок 4. Відсоток змін систолічного артеріального 
тиску (САТ) від вихідного рівня у дітей після інтрана-
зальної премедикації дексмедетомідином ( ) і плаце-
бо ( ). Смуги вказують на систематичну похибку.

Рисунок 5. Відсоток змін частоти серцевих скорочень 
(ЧСС) від вихідного рівня у дітей після інтраназальної 
премедикації дексмедетомідином ( ) і плацебо ( ). 
Смуги вказують на систематичну похибку.

Таблиця 3. Задовільна седація та поведінка на момент внутрішньовенної катетеризації, при розлученні з бать-
ками та при індукції анестезії у дітей, яким проводять внутрішньовенну катетеризацію після інтраназального 
введення дексмедетомідину або плацебо. Значення мають числовий характер (частка).

Дексмедетомідин
(n = 79)

Плацебо
(n = 21) значення P

Задовільна седація при катетеризації 49 (62,0%) 2 (9,5%) < 0,001*

Задовільна седація при розлученні з батьками 49 (62,0%) 3 (14,3%) < 0,001*

Задовільна седація при індукції 45 (57,0%) 2 (9,5%) < 0,001*

Задовільна поведінка при катетеризації 65 (82,3%) 12 (57,1%) 0,021*

Задовільна поведінка при розлученні з батьками 65 (82,3%) 12 (57,1%) 0,021*

Задовільна поведінка при індукції 56 (70,9%) 11 (52,4%) 0,109

*P < 0,05
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оцінки початку седативного ефекту даної дози інтра-
назального дексмедетомідину у дітей. Тривалість се-
дації також оцінювали за методом Каплана-Мейєра, 
і було виявлено, що медіана тривалості седації стано-
вила 85 хвилин (95% ДІ 55—100 хвилин). Оскільки 
буває важко точно узгодити премедикацію з часом 
проведення операції, наші результати демонструють, 
що цей спосіб введення дексмедетомідину забезпе-
чує деяку гнучкість, якщо засіб застосовується при-
наймні за 30, або бажано за 45, хвилин до проведення 
операції.

У цьому дослідженні ми продемонстрували, що 
інтраназальне застосування дексмедетомідину у дозі  
1 мкг.кг-1 викликало задовільну седацію у 62% дітей на 
момент внутрішньовенної катетеризації після засто-
сування анестетичного крему місцевої дії (EMLA®). 
57% дітей залишалися під дією седативного засобу на 
момент, коли їх переводили з передопераційної зони 
в операційну кімнату (95% ДІ 46—67%). Показник 
седації 62% на момент внутрішньовенної катетериза-
ції та 57% на момент індукції анестезії може здатися 
неоптимальним. Проте у цьому дослідженні ми праг-
нули знайти частку дітей, які досягли глибокого рів-
ня седації; тому «задовільна седація» визначалася як 
стан дитини, яка продовжувала спати навіть при зов-
нішній стимуляції (оцінка седації 3 або 4 бали). Отже, 
якщо дитина була млявою і виглядала сонною, статус 
седації все одно класифікували як «незадовільний». 
Однак глибина седації, що необхідна для дітей різно-
го віку, буде різною. Для деяких дітей оцінка седації 
у 2 бали може бути достатньою для передопераційної 
підготовки.

Дексмедетомідин має унікальні седативні власти-
вості, оскільки пацієнти, які отримують цей засіб, до-
сягають клінічної седації, але їх можна розбудити без 
відчуття збудження або тривоги при стимуляції [20]. 
Старші діти, які мають краще розуміння щодо ане-
стезії та операції, можуть залишатися спокійними та 
сонливими, коли прокидаються внаслідок стимуляції. 
Проте це може бути недоліком у маленьких дітей, які 
можуть бути налякані або надмірно стурбовані при 
пробудженні в незнайомому середовищі, особливо у 
дітей дошкільного віку, у яких спілкування є усклад-
неним. Отже, оптимальна клінічна кінцева точка 
премедикації у дітей молодшого і старшого віку може 
бути різною. Щоб забезпечити безпроблемну індук-
цію анестезії у дітей молодшого віку, може знадо-
битися більш глибока седація. Отже, в якості «задо-
вільної» кінцевої точки седації був обраний відносно 
глибший рівень седації, але це може не стосуватися 
старших вікових груп.

Оскільки це було експериментальне дослідження 
для отримання подальшого розуміння застосування 
інтраназального дексмедетомідину у дітей загалом, 
аналіз даних у підгрупах не проводився, оскільки 
розміри вибірки вікових підгруп були малі, і це до-
слідження не мало такої статистичної потужності 
для порівняння відмінностей у седативних і пове-
дінкових ефектах між різними віковими групами. 
Цілком можливо, що фармакодинамічна та фарма-
кокінетична відповідь дексмедетомідину змінюєть-
ся з віком. Внутрішньовенне введення загалом за-
безпечує стабільну та передбачувану концентрацію 
в крові у дітей. Незважаючи на малу кількість пові-
домлень про фармакокінетику внутрішньовенного 

введення дексмедетомідину в цій групі [4, 21, 22], 
діти молодше 2 років продемонстрували потребу у 
більшій початковій дозі, ніж діти старшого віку [22]. 
У ретроспективному огляді інфузії дексмедетомі-
дину у немовлят та дітей у відділеннях інтенсивної 
терапії [5] також було відзначено, що існує тенден-
ція до потреби у більш високих дозах інфузії дексме-
детомідину у пацієнтів віком до 1 року порівняно з 
дітьми старшого віку.

Для премедикації у дітей інтраназальний дексме-
детомідин використовується у більш високих дозах. 
Талон і співавт.[23] порівнювали інтраназальний 
дексмедетомідин у дозі 2 мкг.кг-1, застосовуваний 
за допомогою розпилювача для слизової оболонки 
носа (MAD®; Wolfe Tory Medical Inc., Солт-Лейк- 
Сіті, Юта, США), з пероральним мідазоламом у 
дозі 0,5 мг.кг у дітей віком від 1 до 18 років. У по-
рівнянні з пероральним мідазоламом інтраназаль-
ний дексмедетомідин у дозі 2 мкг.кг-1 створював 
аналогічні умови індукції, але був більш ефектив-
ним для індукції сну перед проведенням операції. 
При застосуванні цієї дози жодних несприятливих 
побічних ефектів або гемодинамічних порушень 
виявлено не було. Месон і співавт. [11] продемон-
стрували, що для досягнення високої ефективнос-
ті седативної терапії у дітей для проведення маг-
нітно-резонансної томографії, потрібно 3 мкг.кг-1 

внутрішньовенного дексмедетомідину. При вико-
ристанні цього високодозового режиму для про-
ведення КТ-досліджень частота серцевих скоро-
чень і артеріальний тиск залишалися в межах 30% 
від вихідних значень пацієнта [10]. Гемодинамічні 
зміни не залежали від віку, не вимагали фарма-
кологічного втручання і не призводили до будь-
яких небажаних явищ. Для досягнення адекватної 
седації у дітей з первазивним розладом розвитку 
при проведенні електроенцефалографії необхід-
на середня доза внутрішньовенного дексмеде-
томідину 2,1 (0,8) мкг.кг-1 [24]. Жодних істотних 
гемодинамічних або респіраторних ефектів не від-
значалося. Оскільки біодоступність трансмукозаль-
ного дексмедетомідину становить близько 80% [25],  
1 мкг.кг-1 інтраназально є відносно низькою дозою. 
Це може пояснити, чому частота успішної седації в 
цьому дослідженні була трохи вище 60%, і необхід-
но провести більш детальні дослідження з пошуку 
дози у популяції пацієнтів дитячого віку.

Хоча інтраназальний дексмедетомідин є ко-
рисним седативним засобом у дітей, щоб визна-
чити його застосування, потрібно провести біль-
шу роботу. По-перше, відсутня інформація про 
фармакокінетику інтраназального дексмедето-
мідину у дітей. Було б також корисно визначити 
оптимальну кінцеву точку премедикації цим за-
собом у різних вікових групах. Оптимальна доза 
інтраназального дексмедетомідину як передопе-
раційного седативного засобу також невідома, 
хоча існують дані про те, що більш високий ре-
жим дозування 2 мкг.кг-1 не пов’язаний із будь- 
якими небажаними побічними ефектами. У май-
бутньому необхідно провести порівняльне дослі-
дження доз. У цьому дослідженні інтраназальний 
дексмедетомідин вводили шляхом закапування в 
ніздрі за допомогою шприца об’ємом 1 мл. Мож-
ливо, буде цікавим визначити, чи існує будь-яка 
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 фармакологічна перевага використання більш до-
рогого розпилювача для слизової оболонки носа.

Водночас дексмедетомідин можна вважати пе-
редопераційним седативним засобом, коли дитина 
відмовляється від пероральних засобів або має в 
анам незі безуспішну седацію іншими седативними 
засобами. При застосуванні дози 1 мкг.кг-1 час по-
чатку седації коливатиметься від 25 до 45 хвилин з 
медіаною тривалості седативного ефекту 55—100 
хвилин. Незважаючи на відсутність інформації про 
показник ефективності, час початку та тривалості 
седації при застосуванні більш високих доз, існують 
дані, які свідчать про те, що інтраназальний дексме-

детомідин у дозі 2 мкг.кг-1 також ефективний і без-
печний у дітей.

ВИСНОВОК
Більше дітей з груп інтраназального дексмедето-

мідину досягали задовільної седації на момент кате-
теризації порівняно з групою плацебо (р < 0,001). 
Отже, дексмедетомідин є ефективним та безпечним 
при інтраназальному використанні у дітей.

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
Жодних повідомлень про зовнішнє фінансування 

і конфлікт інтересів не надходило.
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Дексмедетомідин ЕВЕР Фарма — 
перший в Європі дексмедетомідин, 
показаний як для седації у відділеннях 
інтенсивної терапії, так і для 
процедурної седації

Інновація в дії

Дексмедетомідин ЕВЕР Фарма
Дексмедетомідину гідрохлорид

Дексмедетомідин ЕВЕР Фарма, 100 мкг/мл, концентрат для розчину для інфузій. Склад: 1 мл розчину містить 118,2 мкг дексмедетомідину гідрохлориду, що 
еквівалентно 100 мкг дексмедетомідину. Допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін‘єкцій. Показання: 1) Седація неінтубованих дорослих пацієнтів до 
та/або під час діагностичних або хірургічних процедур, які вимагають седації, тобто процедурна седація зі збереженням свідомості, 2) Седація дорослих 
пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, анестезіології та реанімації і потребують рівня седації не глибше, ніж пробудження у відповідь 
на голосову стимуляцію (відповідає діапазону від 0 до -3 балів за шкалою збудження-седації Річмонда (RASS)). Протипоказання: підвищена чутливість до 
дексмедетомідину або до будь-яких компонентів препарату, атріовентрикулярна блокада II-III ступеня (при відсутності штучного водія ритму), неконтрольована 
артеріальна гіпотензія, гостра цереброваскулярна патологія. Побічні реакції: дуже поширені: брадикардія, артеріальна гіпотензія, артеріальна гіпертензія, 
пригнічення функції дихання, поширені: гіперглікемія, гіпоглікемія, ажитація, ішемія міокарда або інфаркт міокарда, тахікардія, нудота, блювання, сухість у роті, 
синдром відміни, гіпертермія, непоширені: метаболічний ацидоз, гіпоальбумінемія, галюцинації, атріовентрикулярна блокада I ступеня, зменшення хвилинного 
серцевого викиду, задишка, апное, здуття живота, неефективність препарату, спрага. Докладніше про лікарську форму, дозування та спосіб застосування, 
спеціальні попередження та запобіжні заходи щодо застосування, взаємодію з іншими лікарськими засобами та ін., фертильність, вагітність та лактацію, вплив 
на здатність керувати та користуватися машинами, небажані ефекти, передозування, фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості, доклінічні дані щодо 
безпеки, несумісність, термін придатності, умови зберігання, вміст упаковки та спеціальні запобіжні заходи щодо утилізації доступні в інструкції до медичного 
застосування препарату. Доступно тільки за рецептом. Не всі види упаковок можуть бути представлені в Україні. Для отримання більш детальної інформації 
зверніться до Представництва компанії в Україні. Останнє оновлення: червень 2018. Заявник: ЕВЕР Валінджект ГмбХ, Обербургау 3, 4866 Унтерах-на-Аттерзеє.
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