
Stará farmaka  

 – nové mechanismy účinku 

Ladislav Hess 
 

 

PEM IKEM, Praha 

IPVZ, Praha 



Benzodiazepiny 

 dřívější koncepce 

 vazba na specifický benzodiazepinový receptor v GABAergním  

 receptorovém komplexu 

 specifický antagonista flumazenil však částečně antagonizuje i účinky 

 inhalačních anestetik a barbiturátů – závisí na výši jeho dávky 

 nová koncepce – pouze specifické vazebné místo v GABAergním  

 receptorovém komplexu 



Benzodiazepiny – stará koncepce 

     mechanismu účinku 

jsou receptorově specifická farmaka, která se váží  

na benzodiazepinové receptory v supramolekulárním 

GABAergním komplexu. 

 

Identifikace: vazba 3H diazepamu na membrány 

  neuronů 
 

Möhler, Okada 1977 

Squires, Braestrup 1977 



Benzodiazepiny – stará koncepce mechanismu účinku 



Benzodiazepiny 

 potencují účinek kyseliny gama-aminomáselné 

 mají purinergní mechanismus účinku 

 ovlivňují metabolismus neurosteroidů a tím i emoce a náladu 



 GABAA receptor – vazba benzodiazepinů  

 na alfa subjednotku tohoto receptoru 

 

 vazebné místo pro benzodiazepiny již není 

 označováno jako benzodiazepinový receptor 

Benzodiazepiny 
  - nová koncepce mechanismu účinku 



Benzodiazepiny schéma GABAergní synapse 



Steroidní anestetika 

 pozitivní modulátoři GABAergního receptorového komplexu 

 mají silný hypnotický účinek – působí jako endogenní neurosteroidy 

 hlavní představitel progesteron 



GABA receptorový komplex a vazba anestetik 



Etomidát 

 silné nebarbiturátové hypnotikum 

 přednost – výrazná kardiovaskulární stabilita a zanedbatelné ovlivnění dýchání 

 na kardiovaskulární stabilitě se podílí ovlivnění akfa2B adrenergních receptorů 

 prokázáno na „knock-out“ myších s chybějícím alfa2B adrenergním receptorem 



Etomidát 
jednotlivé subtypy alfa2 adrenergních receptorů a jejich funkce 



Etomidát 

Interakce s agonistou receptoru C1 – kannabinoidní receptor 

 

V pokuse na myších zvýšení sedace a délky účinku při 

intraperitoneální aplikaci etomidátu s agonistou C1 receptoru 

arachidonyl-2-chloroethylamide (ACEA) 

Meybohm, P. a spol., Anesthesiology, 108, 2008, s.669-674 



Propofol 

 nebarbiturátové hypnotikum 

 nízké riziko pooperační nauzey nebo zvracení 

 tento unikátní rys propofolu je způsoben nepřímou aktivací 

    kanabinoidních receptorů 

 inhiice enzymu hydrolázy, který degraduje endogenního kanabinoidního  

    agonistu anandamid 

 potenciace anandamidu a propofolu při nástupu bezvědomí 



Petidin 

 syntetizován v roce 1939 Eislebem a Schaummanem od firmy Bayer 

 k premedikaci a pooperačnímu tlumení bolesti 

 k tlumení svalového třesu po celkové anestézii 

 v tomto ohledu účinnější než ultrapotentní opioid sufentanil 



Petidin 

 protitřesový účinek 

 neopioidní mechanismus 

 naloxon neinhibuje účinky petidinu na svalové chvění 

 Takada a spol. prokázali, že petidin se váže na alfa2B adrenergní receptory 

 mechanismus je stejný jako u klonidinu nebo dexmedetomidinu 



Metadon 

 kromě mí opioidní aktivity také nekompetitivní 

 antagonista na receptorech NMDA 

 racemická směs izomerů 

 levotočivý izomer – převážně opioidní aktivita 

 pravotočivý izomer – převážně NMDA antagonistický účinek 



Metadon 

 unikátní struktura racemátu umožňuje zjistit, jak se jednotlivé  

 izomery podílejí na antinociceptivní a pronociceptivní aktivitě 

 levotočivý izomer působí hyperalgézii 

 pravotočivý izomer zcela blokoval vznik hyperalgézie po morfinu 

 a zvyšoval jeho antinociceptivní účinek 



Remifentanil 

 ultrakrátce působící opioid štěpen nespecifickými esterázami 

 stimuluje přímo receptory NMDA 

 vznik akutní tolerance na opioidy 

 interakce s 2 adrenergními receptory 

Hoecker a spol., Eur. J. Journal Pharmacol, 17, 2008, s. 70-77 

Tramadol – váže se také na 2 adrenergní receptory 



S+ ketamin 

1,7x účinnější než racemát 

4x účinnější než levotočivý izomer ketaminu 

Rychlejší metabolismus a zotavení 

Menší výskyt salivace 

Nízký výskyt emergentního deliria 

V běžné klinické praxi je používán racemát – směs dvou isomerů 

Ketamin má chirální centrum a proto tvoří dva isomery 



Ketamin 

 disociativní anestetikum používané skoro 40 let 

 nové unikátní vlastnosti 

 odvrácení vzniku tolerance na opioidy 

 léčba chronické bolesti 

 protizánětlivý účinek 



Ketamin 

 redukuje úmrtnost při endotoxinové sepsi 

 výrazně potlačuje produkci tumor nekrosis faktoru a cytokinu IL-6 

 na protizánětlivém účinku se podílí adenozin a vazba ketaminu 

 na adenozinový receptor A2A 

 lokální analgetický účinek ketaminu – využití při léčbě těžkých zánětů 

 v dutině ústní po radiaci 



Ketamin – antidepresivní účinek 

Rok 2000 první dvojitě slepé studie u pacientů 

Infuze ketaminu v subanestetické dávce dramatické zlepšení deprese již během 

infuze, tento účinek přetrvával jeden týden 

Ketamin  - blokáda NMDA receptoru na inhibičních GABA interneuronech – zrušení 

inhibice glutaminergních pyramidových buněk, zvýšený výdej glutamátu, který 

aktivuje ketaminem nezablokované AMPA receptory, ty pak indikují uvolnění BNF 

růstový faktor 

Ketamin současně zvyšuje expresi genu synaptické remodelace. Neuroplastické 

změny dendritických synapsí, které nastávají po terapii standardními 

neuroleptiky až za několik týdnů 

BDNF stimuluje hipokampu vznik nových neuronů, růst nových synapsí a jejich 

košatění 



Ketamin – antidepresivní účinek 
Klasická antidepresiva 

Standardní antidepresiva zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v synapsích. 

Následně spouští kaskády nitrobuněčné signalizace – exprese genů pro růstové 

faktory 

Antidepresiva normalizují neuronální mikrookruhy 

Jejich narušení – genetická vloha dlouhodobé vystavení stresu neurotoxicky 

působící kortikosteroidy. 

Nástup účinku až 3 týdny 

Kombinace ketaminu 0,25 mg/kg během 45 minut s předchozím podáním 

skopolaminu v dávce 2 mg/kg i.v. během 15 minut 

Ketamin v dávce 0,2 mg/kg během 1 – 2 minut i.v. výrazné zvýšení výskytu 

sebevražedných myšlenek během 40 minut od aplikace 

Účinek trvá po jednorázové dávce a ž 10 dní! 



Ultrakrátce působící 
deriváty ketaminu 

Nevýhody ketaminu – psychomimetické účinky dysforie a ketamin hangover – 

snaha po syntézu ultrakrátce působících derivátu ketaminu 

M. Harvey a spol 2015 – syntetizovali 5 esterových analogů norketaminu a 

testovali je na potkanech a králících 

Tyto esterové analogy jsou rychle hydrolyzovány na ve vodě rozpustné 

karboxylové kyseliny 

Všechny estery ketaminu mají výrazně kratší účinek – průměrný čas k 

návratu normální reflexní aktivity je 10x rychlejší než u racemického 

ketaminu 



Ropivacain 

regionální anestezie je potencována kombinací s 2 agonisty 

clonidinem nebo dexmedetomidinem 

 

Pokusy na myších – klinické účinky ropivacainu jsou zčásti 

zprostředkovány interakcí s 2 adrenergními receptory 

Hoecker J. a spol., Anesthesiology, 103, 2005, A147 



Nová strategie syntézy farmak 

v anesteziologii 



Farmakologie v anesteziologii má unikátní 

postavení ve srovnání s ostatními klinickými obory 

medicíny. 

Většina klinických oborů nevyžaduje tak rychlý 

nástup a odeznění účinků farmak. 

Anestézie je dynamický proces, který vyžaduje 

v určitém okamžiku určitý stupeň útlumu CNS, 

proto jsou důležitá farmaka s velmi dobře 

řiditelným účinkem. 

Anestézie – hluboká alterace fyziologických 

parametrů – na požádání rychlé odeznění celkové 

anestézie. 



• rychlý nástup a odeznění účinku 

• speciální design farmak 

• vulnerabilní k biotransformaci – metabolity fragilní, 

    které se rychle eliminují z organizmu 

Soft drugs 

 farmaka s velmi rychlým 

 a předvídatelným metabolismem 



 jeho účinek je ovlivněn farmakogenetikou 

 navzdory četným nežádoucím účinkům je používán 

     celou řadu desetiletí 

Suxametonium 

– krátkodobě působící svalové ralaxans metabolizované 

   butylcholinesterázou 

Historický prototyp soft drugs 



Remifentanil 

– syntetizován v roce 1991 Feldmannem, 1996 povolen 

FDA USA, 1997 SÚKLem v ČR  

Další soft drugs 

Jejich metabolismus je o 1 až 2 řády kratší 

než u fentanylu a propranololu. 

Esmolol 

– ultrakrátce působící betablokátor 



- se stává v přítomnosti sugammadexu také velmi 

dobře řiditelné a tedy soft drug. 

Sugammadex – modifikovaný gama cyklodextrin 

tvoří s aminosteroidními relaxancii pevný 

komplex. 

Molekulární kondom 

Svalové relaxans rocuronium 



• Etomidát – derivát imidazolu 

• Sedativum a hypnotikum 

• Ukončení účinků redistribucí 

• Poločas vylučování několik hodin 

• Hemodynamická stabilita i u vysoce 

   kompromitovaných pacientů 

• Indukce anestézie u kriticky nemocných 

   pacientů 

Etomidát 



• Etomidát inhibuje 11 beta hydroxylázu 

   enzym, který se podílí na biotransformaci 

   adrenokortikálních hormonů. 

• 100x vyšší inhibiční potence než hypnotická 

   potence. 

• I subhypnotické dávky působí inhibičně 

   na steroidogenezu. 

Etomidát 



Etomidát – molekulární mechanismus účinku steroidní inhibice 

Etomidát se svým bazickým dusíkem imidazolové 

skupiny se váže na Fe hemu prostetické skupiny 

11 hydroxylázy. 

Tím je její aktivní centrum zablokováno. 

11 hydroxyláza patří do rodiny enzymů 

cytochromu P450. 



Inhibice po jednotlivé dávce etomidátu trvá 

u glukokortikoidů několik hodin, 

u mineralokortikoidů 21 hodin. 

Po zastavení infuze trvá zotavení syntézy 

kortikoidů 4 dny – výrazné zvýšení mortality 

u kritických pacientů. 

Etomidát 

Ledingham, Watt 1983 



Nové deriváty etomidátu 

Farmakokinetická strategie 

Methoxycarbonil (MOC etomidát) 

 rychlá metabolizace účinkem esteráz 

 menší vazba na 11 hydroxylázu 

 100x rychlejší metabolismus než u etomidátu 

Farmakodynamická strategie 

 Bazický N v imidazolovém kruhu etomidátu se váže na železo v hemu 

v aktivním místě enzymu 11--hydroxylázy 

 11--hydroxyláza patří k rodině enzymů cytochromu P450 

Carboetomidát – pyrolový analog etomidátu 

Bazický N je nahrazen skupinou CH, která se není schopná navázat na aktivní 

centrum enzymu. 



Methoxykarbonyl – etomidát (MOC-etomidát) 

První analog etomidátu – ultrarychlý metabolismus 

účinkem esteráz 

MOC-etomidát 

Cotten a spol. Anesthesiology, 111, 2009, 240-9 
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U MOC-etomidátu je metabolismus během 40 min. inkubace nedetekovatelný. 

Metabolická stabilita 

MOC-etomidátu vs. 

etomidátu v S 9 frakci 

lidských hepatocytů 



Ztráta reflexu polohy u pulců drápatky vodní 
(Xenopus laevis) 

EC50 8 ± 2 µm – 3,5x vyšší dávka než 

                           pro běžný etomidát 

MOC-etomidát 

drápatka vodní 



ED50 pro ztrátu reflexu polohy u potkana 

Etomidát 1 ± 0,03 mg/kg 

MOC-etomidát 5,2 ± 1,0 mg/kg 

Propofol 4,1 ± 0,3 mg/kg 

Etomidát 27 ± 7 min 

MOC-etomidát 2,8 ± 0,4 min 

Propofol 22 ± 4 min 

Rychlost zotavení – návrat reflexu polohy 

MOC-etomidát 



Hemodynamické parametry u potkana po 2x ED50 

Etomidát 2 mg/kg  

MOC-etomidát 10 mg/kg 

Propofol 8 mg/kg 

Etomidát - 36 ± 11 torrů – délka účinku 6,5 min. 

MOC-etomidát - 11 ± 15 torrů – délka účinku 2,5 min. 

Propofol - 51 ± 19 torrů – délka účinku 7 min. 

MOC-etomidát 



Účinek MOC-etomidátu, propofolu a etomidátu na střední arteriální tlak 

Dávka 2x ED50 pro ztrátu reflexu polohy. 



740 ± 125 ng/ml – výchozí hodnoty 320 ± 97 ng/ml - etomidát 

750 ± 58 ng/ml – MOC-etomidát 

Průměrná koncentrace kortikoidů po jednotlivých 

hypnoticích 

MOC-etomidát 



Plazmatická koncentrace kortikoidů po aplikaci fyziologického roztoku, 

etomidátu a MOC-etomidátu a dávce 2x ED50 



MOC-etomidát má 1/4 až 1/5 potence 

etomidátu a způsobuje hypnotický účinek 

stejným mechanizmem – GABAergním jako etomidát. 

MOC-etomidát 



Carboetomidát 

pyrolový analog etomidátu 

 kardiorespirační parametry jsou ovlivněny podobně jako po etomidátu 

 mechanismus účinku je stejný s etomidátem 

 neovlivňuje enzymy pro syntézu steroidů v kůře nadledvin 

 jeho hypnotická účinnost je 1/3 až 1/7 hypnotické účinnosti etomidátu 

   v pokusech na pulcích a potkanech 

Srovnání carboetomidát s metoxycarboetomidátem: 

 MOC etomidát – velmi krátký účinek 

 účinek carboetomidátu srovnatelný s etomidátem 

Cotten J. a spol., Anesthesiology, 112, 2010, s. 637-644 



• THRX-918661 – labilní sedativně hypnotická látka 

      s velmi rychlou plasmatickou clearencí a rychlým 

      předvídatelným zotavením. 

• Modulátor GABAergního receptoru 

• Rychlá hydrolýza v krvi a v tkáních esterázami 

      na inaktivní karboxylátové metabolity. 

THRX-918661 

Egan a spol. 2009, Anesthesiology, October 17-21, New Orleans 

látka příbuzná propanididu 

Propanidid – derivát kyseliny fenoxyoctové, štěpen esterázami 



•  infuze rychlostí 1,5 mg/kg/min ve srovnání 

     s propofolem rychlostí 0,5 mg/kg/min po dobu 20 min. 

•  biologický poločas je 0,4 hod. ve srovnání 

     s propofolem 1,8 hod. 

•  po vypnutí infuze se BIS vrátí k výchozím hodnotám 

     za 5 – 10 min. ve srovnání s 10 – 25 min. po propofolu. 

THRX-918661 

THRX-918661 – pokusy na prasatech 



THRX-918661 

• rychlejší zotavení než u propofolu ! 

• krátký contex sensitive half time 

• synergický účinek 



THRX-918661 

 Propofol 

Srovnání BIS THRX-918661 s propofolem 



• ultrakrátce působící benzodiazepin 

• ve vodě rozpustný 

• má podobně jako remifentanil v molekule 

   esterickou vazbu 

• rychlý nástup a odeznění účinku 

• midazolam ve vodě rozpustný, krátký biologický 

   poločas, aktivní metabolity zvláště po orálním 

   podání, délka účinku zčásti ovlivněna 

   farmakogeneticky 

CNS 756 



• afinita na benzodiazepinovém receptoru 

   je vysoká, jeho metabolit CNS 754 má asi 

   300x menší afinitu. 

• bez afinity k ostatním receptorům. 

CNS 756 



• CNS 756 – 25 mg/kg – 9,6 ± 0,19 min. 

• midazolam – 25 mg/kg – 24,6 ± 6,1 min. 

• antagonizování účinku flumazenilem, 

    bez výskytu zpětné sedace 

CNS 756 

Ztráta reflexu polohy u potkana 



• klinická studie u dobrovolníků dávka 0,075 – 0,2 mg/kg 

• ve srovnání s midazolamem dávka 0,075 mg/kg 

• zotavení ze sedace v průběhu 10 min. ve srovnání 

   s midazolamem 40 min. 

• začátek sedace během 1 min., vrchol sedace 

   za 4 min., u midazolamu za 15 min. 

• plasmatická clearence je 3x vyšší než u midazolamu 

CNS 756 

Kilpatrick a spol., Anesthesiology, 107, 2007, 60-6 



Děkuji za pozornost 


