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Flumazenil 

• syntetizován při hledání parciálních agonistů 

• selektivnější profil farmakologické aktivity 

    než klasické benzodiazepiny 

• říjen 1979 – Walter Hunkeler 

• 3. duben 1981 – dr. Walter H. Ziegler – Curych 

    = první klinické testování 



První klinické testování flumazenilu dr. Zieglerem, který je sám pokusnou osobou. 

Po aplikaci flunitrazepamu v dávce 2 mg i.v. nastoupilo hluboké bezvědomí. 

Fotografie pořízeny z videozáznamu. Stav za 6 minut 59 sekund od aplikace flunitrazepamu. 



Flumazenil 

• působí mírný pokles srdeční frekvence, 

    a systolického krevního tlaku – centrální 

    ovlivnění sympatiku 

• antiarytmický a antifibrilační účinek 

• neovlivňuje antifibrilační účinek benzodiazepinu 

• bez ovlivnění respiračního systému 



Flumazenil 

• urychlí psychomotorické zotavení z celkové anestézie 

    bez benzodiazepinové komponenty 

• makak rhesus: medetomidin 50 µg/kg – S+ketamin 2 mg/kg + hyáza 

• spontánní zotavení za 80,4 ± 25,8 min. 

• po aplikaci flumazenilu – 0,1 mg/kg – za 21,7 ± 14,7 min. 

• po aplikaci sarmazenilu – 1 mg za 14,5 ± 11,6 min. 

Flumazenil tedy výrazně urychlí 

psychomotorické zotavení 

u makaka. 



Flumazenil 
Dahaba a spol. 2009 

• vliv flumazenilu v dávce 0,5 mg i.v. na rychlost zotavení z anestézie 

    propofol – remifentanil 

• BIS hodnoty stouply z 38,7 ± 3,8 na 53,2 ± 4,7 

Karakosta a spol. 2010 

• vliv flumazenilu v dávce 0,3 mg i.v. na rychlost zotavení z anestézie 

    sevofluran – remifentanil 

• zkoumal nástup spontánní respirace, otevření očí na slovní podnět, 

    extubační čas, uvedení data narození 

• centrální analeptický účinek 

• antagonizování endogenních benzodiazepinů 

Geller a spol. 1988 

• flumazenil antagonizuje psychomotorickou sedaci navozenou 

    halotanem u myší a lidí 



Má flumazenil analgetický účinek ? 

Weinbroum a spol. 2000 

• 36 pacientů s inquinální hernioplastikou 

• morfin 2 mg i.v. 

• morfin 2 mg i.v. – flumazenil 0,2 mg i.v. 

• dále pacientem kontrolovaná analgézie (PCA) 

• 10minutový lock interval 

• kombinace morfin – flumazenil – celková spotřeba morfinu 9,5 ± 1,1 mg 

• bez flumazenilu 14,1 ± 1 mg 

• pacienti při kombinaci morfin – flumazenil byli v pohodě a pouze mírně 

   sedováni 

Holtman a spol. 2003 

• flumazenil v kombinaci s morfinem zvyšuje u potkanů 

   jeho analgetický účinek 



1. den – potkani v kleci s elektrickou mřížkou po dobu 7 minut – vystaveni 

 6 elektrickým šokům o intenzitě 0,6 mA a trvání 10 sekund 

2. den – umístěni potkani do té samé klece po dobu 1 minuty – aplikace 

jednoho elektrického šoku ve stejné intenzitě. Po té aplikována příslušná 

látka a za 30 minut, opět ve stejné kleci měřena jejich ultrazvuková lokalizace 

o frekvenci 22 kHz, která je u potkaních samců výrazem úzkosti. 

Trvání ultrazvukové vokalizace po podání flumazenilu u potkanů 

Ultrazvuková 

lokalizace 



Účinky flumazenilu u králíka 

• flumazenil 0,1 mg i.m. 

• ztráta reflexu polohy za 160,5 ± 81,1 sec. 

• sarmazenil 0,1 mg i.m. 

• ztráta reflexu polohy za 292,0 ± 174,2 sec. 

Rychlý nástup účinku i po i.m. aplikaci. 

Ztráta reflexu polohy po flumazenilu v průměru za 3 min. – délka účinku 

je krátká, mnohdy déle než 20 minut. 





Účinky flumazenilu na chování a základní 

kardiorespirační parametry u makaka rhesus 

• flumazenil 0,1 mg/kg i.m. 

Sedace nastupuje za 2 minuty od aplikace, plně je vyznačena 

v 8. – 10. minutě. Makak leží na stole a zavírá střídavě oči, 

srdeční frekvence je zpočátku zvýšená, saturace Hb kyslíkem 

neovlivněna. 





Vliv flumazenilu na kognitivní schopnosti 

a základní kardiorespirační parametry člověka 

• celková dávka 1 mg i.v. 

• pocit točení hlavy, lehký pokles krevního tlaku a srdeční frekvence 

• nástup lehké sedace – chce se spát 

Výrazný anxiolytický účinek zejména u lidí výrazně anxiózních – 

antagonizování endogenních benzodiazepinů ? 

Anticipační úzkost např. před stomatologickým výkonem. 





Chirální molekula- existence dvou izomerů 

Pravotočivý – vazba na NMDA receptory  

Levotočivý – silný analgetický účinek – vazba na 

opiátové receptory  

NMDA receptory se podílejí na paměťových 

procesech, na oddálení vývoje tolerance na opioidy 

Na NMDA receptory se váže oxid dusný, ketamin 

nebo xenon a překvapivě také diethyléter 

Ibogain rostlinný alkaloid účinný při odvykání od 

drog 

 

Metadon  



Murphy a spol. 2015 zavedení metadonu do 

kardiovaskulární anesteziologie 

156 pacientů a aortokoronárním bypasem nebo 

náhradou chlopně v mimotělním oběhu. U všech 

sternotomie 

První skupina pacientů metadon v dávce 0,3 mg/kg a 

druhá skupina pacientů fentanyl v dávce 12ug/kg 

Vždy polovina dávky při indukci, zbytek v infuzi v 

délce 2 hodin 

 

Metadon  



• nejnovější derivát fentanylu, FDA 1996,     ultrakrátce 
působící 

• má molekule esterickou vazbu, která je štěpena 
    nespecifickými esterázami v krvi a v tkáních 

• biologický poločas je 8 – 20 min 

• context sensitive half time je 3 min 

• délka ovlivnění psychiky po bolusu je 60 min 

• stimuluje přímo receptory NMDA 

• vznik akutní tolerance na opioidy 

• interakce s 2 adrenergními receptory receptory 

Remifentanil 

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



Velmi krátký poločas 8-20 min 

Contex sensitive half time je 3-6 min 

Infuze remifentanilu s cílovou koncentrací 0,75;1,5 a 3 
ng/ml v délce 120 min – psychomotorické účinky delší 
než 60 min, ačkoliv pokusné osoby se cítili již tímto 
opioidem neovlivněny. 

Miotický účinek remifentanilu vymizel již po 30ti min od 
zastavení infuze. 

Cave! – zachovávat opatrnost při ambulantním použití 
remifentanilu. Pacient se cítí normálně, ale je ještě pod 
jeho vlivem (Black a spol.:Anesteziology 90,1999,18-26) 

Remifentanil 



Remifentanil – ultrazvuková  
vokalizace 
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Remifentanil - dávka 



NMDA receptor 

Je ovlivněn řadou anestetik 

Oxid dusný 

Xenon 

Dietyléter 

Ibogain 

Metadon 

Ketamin 

Alkohol 



Ketamin 
– droga ve válce se sebou samou 

Podání subanestetických dávek ketaminu během isofluranové 

anestézie prohloubí anestézii ale urychlí zotavení 

Anestézie isofluranem potkana MAC 1,4 

Snímání EEG 

Po indukci anestezie isufluranem ketamin v dávce 

25mg/kg i.p. (1/6 dávky nutná k ztrátě reflexu polohy) 

Dávka k ztrátě reflexu polohy 150 mg/kg 

Podán ketamin nebo fyziologický roztok 

Za 90 minut ukončení inhalace isofluranu 

Měřena rychlost zotavení a mikrodialýzou koncentrace 

acetylcholinu v prefrontálním kortexu 



Ketamin 
– droga ve válce se sebou samou 

Návrat reflexu polohy ve skupině s ketaminem o 44 % 

rychlejší než ve skupině s fyziologickým roztokem 

877 +/- 335 sec. vs. 494 +/- 108 sec. 

Po aplikaci ketaminu prohloubení anestezie – výskyt burst 

supresion 

Isofluran – výrazné snížení koncentrace acetylcholinu o 73 % 

v prefrontální kůře. 

Po podání ketaminu nebo fyziologického roztoku nedochází 

ke zvýšení 

Po vypnutí isofluranu zvýšení hladiny acetylcholinu o 370 % 

ve skupině s ketaminem oproti ve skupině s isofluranem 



Ketamin 
– droga ve válce se sebou samou 

Během zotavení – ketamin působí výrazné zvýšení o 103 % 

acetylcholinu ve srovnání s fyziologickým roztokem 

Ketamin zvýší koncentraci acetylcholinu o 34 % ve fázi 

zotavení ve srovnání s fází bdělosti 

Zvířata s fyziologickým roztokem – pokles o 35 % 

koncentrace acetylcholinu během zotavení ve srovnání s 

fází bdělosti 

Ketamin aktivuje subkortikální centra bdělosti a zvyšuje 

kortikální cholinergní tónus 



Interakce midazolam - ketamin 

Výzkum chování u laboratorních hlodavců 

Lokomoční aktivita – horizontální a vertikální pohyb (panáčkování) 
Výzkum sociálního chování – agresivní projevy, plachost, výzkum 
lokomotorické aktivity 
Posuzování agresivní aktivity mezi samcem chovaným izolovaně a samcem 
v kleci 
Registrace počtu prvků agresivního chování videokamerou 
Samotný midazolam nebo ketamin – snížení počtu prvků agresivního 
chování 
Při kombinaci dochází překvapivě ke zvýšení agresivní aktivity 
Samotný midazolam-ketamin neovlivní v uvedených dávkách 
lokomotorickou aktivitu  



Interakce midazolam - ketamin 

Vliv midazolamu a ketaminu na ultrazvukovou vokalizaci 



Carfentanil – R33799 

• Karboxylový derivát fentanylu 

• Syntetizovaný v roce 1975 firmou Janssen 

• Podle druhu zvířete je 20 – 32x účinnější než fentanyl 

• Účinnost – carfentanil – etorfin – fentanyl – 20:15:1 

• Carfentanil je 10 000x silnější než morfin a 2x silnější než 
sufentanil 

• Terapeutická šíře 10 000, fentanyl 277 



Carfentanil – farmakologické účinky 

• V závislosti na dávce sedativní účinek 

• Vynikající analgézie 

• Sklon k excitačním příznakům – proto kombinace se sedativy 
např. xylazinem 0,2 mg/kg i.m. 

• Dechově depresivní účinek 

• Možnost antagonizace specifickými antagonisty – naloxonem 
(příliš krátký účinek), diprenorfinem nebo naltrexonem 

• Aplikace i.m. nebo i.v. 

• Topická narkotická anestézie Port a spol. 1983 

• Inhalačně Port a spol. 1982 



Carfentanil 

• Prahová dávka pro člověka leží mezi 1 – 2 ug i.m. 

• Účinná dávka se pohybuje mezi 3 – 8 ug i.m. na 
člověka hmotnosti 70 – 80 kg 

• Carfentanil v dávce 50 – 100 ug i.m. vede k výrazné 
respirační depresi s rizikem smrti u pacienta 



Imobilizace psa carfentanilem v dávce 10ug/kg – i.m. 
Pes je při vědomí 



Děkuji za pozornost 


