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Intravenózní anestetika
- indukce anestezie

- rychlý nástup účinku – high lipid solubility – průchod přes HEB

- krátká doba trvání – rychlá redistribuce z mozku do tkání (svaly & 
tuky)

-hl. místem působení GABAA receptor

- místo působení – NMDA receptor



GABAAR

-Pentamer (5 podjednotek) + Cl- ion pore

-vazebná místa pro GABA + alosterická 
vazebná místa

kyselina gamaamino máselná

- vznik dekarboxylací glutamátu

-inhibiční NT

-vazba na GABA-R (Cl- influx) vede k 
hyperpolarizaci = INHIBICE neuronu; (eflux Cl-
depolarizace)

Zdroj: *



N-methyl-D-aspartat
Ionotropní glutamátový receptor – 3 podjednotky
agonista: glycin, glutamát
Vazebné místo pro ketamin: MK801



Intravenózní anestetika
Propofol
Etomidat (Hypnomidate®)
Ketamin
Thiopental



Propofol
- 2,6-diisopropylfenol
- Hl. mechanismus – aktivace GABA receptorového 

komplexu & antagonista NMDA receptoru
- Nástup účinku 30-45 sec, doba trvání účinku 2-8 min
- Dobré antiemetické vlastnosti – lék volby u pacientů s 

PONV (5HT3-antagonista? ↓uvolňování glutamátu/aspartátu?)

- Bronchodilatační vlastnosti – lék volby u pac. AB a 
bronchospasmem

Zdroj: *



Propofol
- Antikonvulzivní působení - ↓CMRO2 , ↓ ICP 
- Vhodný pro pacienty s RI/HI
- clearance 20-30 mL/kg/min
- podléhá extrahepatálnímu metabolismu:
CYP450 (major 2B6)→ 4-hydroxypropofol → glukuronidace → 
exkrece
- má dlouhý vylučovací t ½  4-30 hod – plazma C je ale nízká
- hypotenze: na dávce závislá



Etomidát
- imidazolový derivát
- hl mech.úč – GABAA

- 2 enentiomery – R-etomidat - ↑potence, v ↓dávce 
↑afinita k GABAA obsahující β2 a β3 podjednotky
- ve vyšších dávkách (R i S enantiomer) alosterický agonista 

= β2 efekt na sedaci ; β3 – anestetický efekt 

Zdroj: *



Etomidát
- nástup/odeznění úč. ~ propofol;  
Metabolizmus: hepatální BT→(hydrolýza) neak vní metabolity
- nezpůsobuje vazodilataci ani srdeční depresi – nemění BP ani 
HR = + hemodynamicky nestabilní pacienti

- antikonvulzivní efekt ~ propofol
- vysoká incidence PONV
- myoklonické záškuby u 50-80% pac. při úvodu (subkortikální 

disinhibice) mizí s opi nebo BZD
- nemá analgetický efekt



Etomidát
- inhibice syntézy kortizolu (11-β-hydroxyláza) – klinicky 
nevýznamné u zdravé populace// adrenální insuficience

„Death penalty“– používán do kombinace s rokuroniem a 
káliem jako „smrtící injekce“ místo midazolamu

- 1. zkušenost 24/ 8/ 2017



Ketamin
- derivát arylcyklohexylaminu
- enantiomery S-ketamin, R-ketamin (less active) (Calypsol® recemická
směs)
- nekompetitivní antagonista na NMDA rec.(anestezie) & excitačně  na 
opi.rec v putamen, thalamu a insular coretx (analgezie)
-vazba na MK-801 – v blízkosti ion pore
-metabol-(CYP3A4; CYP2B6;CYP2C9) NOR-ketamin – aktivní, 1/10 – 1/3 
efektu ketaminu (dehydronorketamin, hydroxynoretamin)

Zdroj: *



Ketamin
- zvyšuje BP, HR, cévní kontraktilitu - ↑ tonu sympa ku
- snižuje vazodilataci ↓uvolňování NO
- bronchodilatační působení (sympatomimetic. působení)
- analgetické působení v sub-hypnotických dávkách –
používání ketaminu intra operačně snižuje množství 
podávaných opioidů post operačně (chronic pain, opioid
tolerance)



Ketamin
KI u abusu kokainu – KVS toxicita kokain + 
sympatomimetický efekt ketaminu = myocardial ischemia, 
pulmonary hypertension, arrytmia
Nižší dávky (1mg/kg) doporučovány u pac. užívající TCA 
(NaRI)



Thiopental
- barbiturátove anestetikum, vysoká rozpustnost v tucích – největší afinita k 
GABAA a nejdelší poločas vazby – redistribuce do tukové tkáně - depo
Chemicky: substituovaná kyselina barbiturová -↓pH, disociovaná –
neprochází do CNS – proto lipofilní substituce
- nástup úč do 30 sec, odeznění - 10 min
- metabolizace v hepatocytech – pentobarbital (active)
-útlum dechového centra – vede k apnoe (obvykle do 40sec)
- nemá analgetický efekt
-KVS: ↓BP,↑HR, nega vní inotropní ef., rozvoj arytmie

Zdroj: *



porovnání
Propofol Etomidat Ketamin Thiopental

Nástup úč. (sec) 15-30 15-30 45-60 < 30

Odeznění (min) 5-10 3-12 10-20 (60-90) 5-10

Metabolity Neaktivní Neaktivní Aktivní NOR-
ketamin

Aktivní 
pentobarbital// 
neaktivní

MoA ↑afinitu GABA ↑afinitu GABA Nekompetitivní 
vazba NMDA + 
vazba na GABAAR

Vazba na GABAAR, 
prodlužuju otevření 
Cl-

Bronchodilatace + - + -
Hypotenze ++ + - +



Inhalační anestetika
Sevofluran (Sevorane)
Desfluran (Suprane)
Isofluran (Aerrane, Forane)
N2O

Zdroj:*



Inhalační anestetika
Effekt: hypnóza, amnézie, analgézie, akinéza

MAC value – minimální alveolární koncentrace – c INH A v alveolech, která u 50% pacientů 
zabrání obranné pohybové reakci na noxu (chir. bolestivý podnět) = udává sílu/potenci 
anestetika

MAC awake value – koncentrace potřebná k zablokování volních reflexů a vědomého vnímání

↑MAC – chronický abúzus etOH, akutní intoxikace amfetaminy, kokainem, efedrinem (akutně 
zvýšené hladiny katecholaminy v CNS)

↓MAC  - akutní požití etOH (sedativní efekt C2H5OH), chronický abusus amfetaminu a α2agonistu 
(snižují/vyčerpávají zásoby katecholaminů v CNS)



Inhalační anestetika - PD
Lipidová teorie
◦ Anestetikum se rozpustí v lipidové membráně a způsobí změny fyzikálních 

vlastností membrány
◦ Na základě Meyerova-Overtonova pravidla

◦ Čím větší rozpustnost v tucích, tím silnější anestetická potence, tím nižší je minimální 
alveolární koncentrace

Proteinová teorie
◦ Interakce anestetika s hydrofobní částí bílkovin v membráně

Smíšený účinek na rozhraní protein-lipid



porovnání
Relaxace kosterního svalstva:

halothane > isoflurane > sevoflurane > desflurane > N2O 

Reflexe DC (laryngospazmus, kašel):

desflurane > isoflurane > halothane > sevoflurane > N2O 

Tvorba oxidu uhelnatého:

desflurane > isoflurane > halothane = sevoflurane (N2O –neindukuje k tvorbě CO) 

Efekt na bronchy – bronchodilatace (stimulace β2receptorů):

sevofluran > isofluran > halotan



Sevofluran
Sladká vůně, malá štiplavost, nedráždí DC

Nízký rozdělovací koeficient krev/plyn; rychlý 
nástup účinku, rychlá clearance/ odeznění 
účinku

Středně vysoká účinnost s nízkou MAC

Málo vyjádřené negativní chronotropní, 
inotropní uč., vazodilatační eff.

Neovlivňuje ICP – NCH zákroky

Cena

Pravděpodobná nefrotoxicita???



Sevofluran
PK: 95% nezměněno plícemi
5% hexafluoroisopropanol, CO2 a anorganický fluor → ex 
močí



Desfluran
Nízký rozdělovací koeficient krev/plyn; rychlý 
nástup účinku, rychlá clearance/ odeznění 
účinku

Nízký rozdělovací koeficient tuk(olej)/plyn; 
minimální tvorba depa v tukové tkáni (pro 
morbidně obézní, sleep apnea)

Podléhá nejmenšímu mezabolizmu ze všech 
inhalačních anestetik

Velice štiplavý

Dráždění dýchacích cest (kašel, slinění, 
laryngospazmus)

Tachykardie (může přetrvávat), ↑ BP (nastane 
steady state)



Isofluran
Nízká cena

Minimální metabolismus – 0,2% se BT na 
kyselinu 3-fluoroctovou

Vyšší rozdělovací koeficient krev/plyn –
pomalejší nástup účinku (1,4)

Vysoká rozpustnost v tucích

Pozitivní chronotropní eff → tachykardie

Negativní inotropní eff, vasodilatační účinek



N2O
Sladká vůně

Nedráždí DC

Nepodléhá významné BT

Nevýznamný vliv na hemodynamiku

V nízkých koncentracích – analgetický efekt

Nízká cena

Zvýšená incidence PONV

Neurotoxicita, neuropatie, encefalopatie u 
pacientů s deficitem B12 – inaktivuje syntézu

Stimulace sympatiku - ↑BP

Potenciální teratogen (prokázaný na 
animálních modelech, ne humánních)

Zvýšené riziko vzniku požárů na pracovišti
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