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Základní informace
• 15 % kůry CNS reaguje na nociceptivní podněty

Baliki MN, Apkarian AV. Nociception, pain, negative moods, and behavior 
selection. Neuron 2015;87:474-91. 

• salience network
(insula, gyrus cinguli)
špatná funkce může přispívat 
vzniku chronické bolesti
Borsook D et al.: Pain and analgesia: 
the value of salience circuits. 
Prog Neurobiol 2013;104:93-105.

• kongenitální analgesie
dosud 20 případů
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Definice bolesti
• subjektivní nepříjemný smyslový a emocionální zážitek spojený 

se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně, nebo 
popisovaný termíny takového poškození

an unpleasant sensory and emotional experience associated with 
actual or potential tissue damage, or described in terms of such 
damage (IASP 1979)

• Bolest je to, co pacient za bolest považuje, v místech, kde sám ukazuje. 
Mc Caffey 1990

• nepříjemná smyslová a emocionální zkušenost spojená se skutečným 
nebo potenciálním poškozením tkáně nebo podobná té, která je se 
skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně spojena

an unpleasant sensory and emotional experience associated with, or 
resembling that associated with, actual or potential tissue damage
(IASP 2020)

• bolest a nocicepce jsou dva různé pojmy, 
bolest nelze odvodit pouze z aktivity senzorických neuronů.



Teorie bolesti

• karteziánský model: problémy u:
• fantomová bolest x analgezie při poraněních
• nespecifická bolest zad (bez průkazu patologie), fibromyalgie

• bolest nociceptivní (akutní)    x    neuropatická (chronická)
• somatická: ASA, paracet., NSAID • + příznaky (antikonvulziva)

• povrchní • - příznaky (antidepresiva)
• hluboká

• viscerální: opioidy

• úleva od bolesti: klinicky významná = snížení ≥ 30 %*

1. v noci (spánek)
2. na lůžku přes den
3. při pohybu a kašli *John T et al.: Defining the clinically important difference

in pain outcome measures. Pain. 2000;88:287–294.



Teorie bolesti

• karteziánský model: bolest jako počitek
• Moskowitz: chronická bolest je naučená bolest 
• neuromatrixová teorie

vícerozměrná zkušenost (vjem) vyvolaná charakteristickými 
„neurosignaturami“ vzorců nervových impulzů generovaných 
široce rozšířenou neuronovou sítí v mozku (iniciace 
smyslovými vstupy i nezávisle)

• bolest nociplastická vzniká změnou nocicepce, a to i bez 
jasného důkazu skutečného nebo hrozícího poškození tkáně, 
které způsobuje aktivaci periferních nociceptorů, nebo i bez 
důkazu o nemoci nebo lézi somatosenzorického nervového 
systému způsobujícího bolest“.

Ronald Melzack
1929-2019



Základní informace

• chronická bolest (> 3 měsíce) 20-50 % světové populace

• chronická pooperační bolest desítky % pacientů

• špatně zvládnutá akutní bolest po operaci je jedním 
z nejsilnějších prediktorů vzniku chronické pooperační bolesti, 
jenže zvyšování dávek opioidů může problém jen zhoršit

• chronická bolest koreluje s poklesem kognice, urychluje AD
(dysfunkce noradrenerg. systému + neuroinflamace s aktivací mikroglie: M1 ↔ M2)
Cao S et al.: The link between chronic pain and Alzheimer's disease. 
J Neuroinflammation. 2019 Nov 6;16(1):204. 

• opioidní paradox: čím více opioidů peroperačně, tím vyšší jejich 
potřeba po operaci. 
Mulier J: Opioid free general anesthesia: A paradigm shift? 
Rev Esp Anestesiol Reanim. 2017;64(8):427-430 



Ann Surg 2021;273:289–298

• PAIN OUT, a multinational registry established by 
European Commission to improve postoperative 
pain outcomes (pain-out.med.uni-jena.de)

• 1104 pacientů spondylochir. (z ČR 19,5% )

• elastic net (EN) algoritmus

• snížení bolesti v POD1: 
male sex, intraoperative nonopioid
analgesics (≥ 2 třídy z P+M+NSAID+nefopam), 
volatile anesthetics

• zvýšení bolesti v POD 1: 
chronic pain before, duration of surgery, 
intraoperative remifentanil (↑ o 30 %), 
intraoperative ketamine



Dráhy bolesti

https://teachmephysiology.com/nervous-system/sensory-system/pain-pathways/



Endogenní opioidní systém
• tyto peptidy jsou neurotransmitery i hormony,

mají opioidní i neopioidní účinky (nelze antagonizovat 
naloxonem)

• β-endorfin, endomorfin (μ)
(POMC → proopiocorticotropin či adrenocorticotropin → β-endorphin, 
α-melanocyte-stimulating hormone a corticotropin-releasing hormon)

• enkefaliny: met-enkefalin, leu-enkefalin (δ)

• dynorfin (κ)

• nociceptin/orfanin

• endomorfin



Inhibiční descendentní dráhy

• opioidergní

• noradrenergní
• locus coeruleus → limbický systém, frontální kůra

• locus coeruleus → zadní rohy míchy

• serotoninergní (posiluje je paracetamol)
• nuclei raphe → mícha

• analgetický účinek TCAD, SSRI, SNRI



Opioidy

• exogenní
• opiáty = alkaloidy (asi 20) opia = zaschlé šťávy nezralých makovic

• morfin (izolace 1806) narcein, narkotin, 

• kodein (metylmorfin)

• papaverin

• semisyntetické opioidy
• heroin (diacetylmorfin), oxykodon

• syntetické opioidy

• endogenní: endorfiny, enkefaliny, dynorfiny, nociceptin/orfanin, 
endomorfin

morfin



Opioidy

• morfin (der. benzylisochinolinu)

• deriváty morfinu, např. heroin

• morfinová analoga, např. etorfin

• morfinany (-E kruh), např. butorfanol

• benzomorfany (- C,E kruhy), např. pentazocin

• 4-fenylpiperidiny, např. petidin, FNT skupina

• látky s otevřeným řetězcem - metadonová skupina



Fentanylová skupina

• fentanyl 1960

• sufentanil 1979

• alfentanil 1983

• remifentanil 1990s

• carfentanil 1974

fentanyl
dr. Paul Janssen

(1926-2003)



Wilde M et al.: Metabolic Pathways and Potencies of New Fentanyl Analogs. Front 
Pharmacol. 2019; 10: 238, doi: 10.3389/fphar.2019.00238

Fentanylová skupina
a) piperidinový kruh, b) anilinofenylový kruh,
c) 2-fenyletylový substituent, d) karboxamide moiety spojená s anilino-nitrogen



Účinky opioidů

Obr.: Machelska H, Celik MÖ: Advances in Achieving Opioid Analgesia ‚
Without Side Effects. Front Pharmacol. 2018; 9: 1388

• 5 opioidních receptorů
• μ, κ, δ, nociceptin, zeta
• G proteiny
• 8 efektorů
• hyperpolarizace, ↓ excitability

• 2 dráhy (G-protein, β-arrestin)
• 3 místa

• centrální neurony
• periferní neurony (Dorsal Root Ganglion)
• imunitní buňky

• 3 účinky
• analgezie (vč. emoční  složky bolesti)
• deprese dechu
• zástava činnosti řasinkového epitelu

prof. Max. Wencke

nocicepce v pankreatu

zánětlivá bolest



Analgezie přes opiodní receptory
• μ (MOP, μ opioid peptide receptor) 

• μ1: analgezie, tolerance, závislost, psychická závislost,
• μ2: deprese dechu, euforie, mióza, zácpa
• μ3: vazodilatace

• κ (KOP, 1-3) + sedace, úzkost, dysforie, halucinace

• δ (DOP, 1,2) + křeče

• nociceptin/orphanin (NOP) + hyperalgezie

• zeta: normální i nádorové buňky

• dimery opioidních receptorů 
• s dalšími opioidními receptory
• s neopioidními receptory

https://doi.org/10.3389/fphar.2020.01078

zlepšení inzulinové rezistence 
při hyperglykemii
Koekkoek L 2022

https://doi.org/10.3389/fphar.2020.01078


Analgetické / antinociceptivní
účinky opioidů

Machelska H, Celik MÖ: Advances in Achieving Opioid Analgesia Without Side Effects.
Front Pharmacol. 2018; 9: 1388. 

locus coueruleus: ↓ NA = stresu

VTA: mesolimbický dopaminový systém

50 % analgetického účinku vyvoláno mimo CNS



Vedlejší účinky opioidů

Machelska H, Celik MÖ: Advances in Achieving Opioid Analgesia Without Side Effects.
Front Pharmacol. 2018; 9: 1388. 

• sedace

• psychika
• euforie
• dysforie
• závislost

• deprese dechu

• útlum kašle

• rigidita svalstva

• nauzea/zvracení

• ileus

• diuréza



Vedlejší účinky opioidů

opioid-induced dysbiosis



Indikace opioidů

• premedikace

• analgezie při doplňované anestezii

• monoanestezie vysokými dávkami, 
např. v kardiochirurgii

• analgezie při regionální anestezii

• pooperační analgezie i.v. i regionální



Antagonizace opioidů
naloxon (Intrenon)

• kompetetivní antagonista opioidů 
bez vlastní aktivity

• antagonizuje dechový útlum, sedaci, hypotenzi

• NÚ: hypertenze, plicní edém, poruchy rytmu 
až zástava, fibrilace komor

• nízká dávka 0,25 μg/kg/h (< 0,025 mg) zvyšuje analgezii!

• nástup účinku do 2 minut

• trvání 1 hod

• dávky: 0,4 - 2 mg i.v. nebo i.m.

Jacob Fiszman = Jack Fishman
(1930-2013)

Br J Anaesth. 2019 Jun;122(6):e168-e179



Fentanyl Alfentanil

RemifentanilSufentanil
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Farmakologické vlastnosti
Látka pK

% neion.
Oktanol/

voda
Vazba na 
proteiny

Sekvestr. 
plíce

t1/2γ (hod)

Morfin 7,93 
10-20 %

1,4 20-40 % - 2-4

Fentanyl 8,43
< 10 %

813 80 % 75 % 2-4

Alfentanil 6,5 
90 %

145 90 % < FNT 1-2

Sufentanil 8,0 
20 %

1178 93 % =FNT 2-3

Remifentanil 7,07
67 %?

17,9 70 % - 0,7-1,2



Fentanyl (fentanyl)

• 100* silnější než morfin

• rychlý nástup účinku 30 sekund

maximum účinku 3 minuty

trvání účinku 30 minut

doznívání účinku 3 hod rebound!

• v premedikaci

• analgetická složka anestezie:
• 2-5 μg/kg i.v.

• 50 μg/kg v kardioanestezii

• 50-100 μg v regionální anestezii
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Sufenta
(sufentanil)

• 10x účinnější než fentanyl

• analgetická složka celkové anestezie

• analgetická složka v regionální anestezii

• dávky:
• 0,5-5 μg/kg i.v. bolus

• 1 μg/kg/hod kontinuálně

• 10-30 μg epidurálně s LA, až 50 μg bez LA
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Rapifen
(alfentanil)

• analgetikum pro krátké výkony nebo on-top, 
případně v kont. podání pro dlouhé výkony

• dávky:
• 7-15 μg/kg i.v. bolus do 10 min. trvání

• 1 μg/kg/min i.v. kontinuálně

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.formulaone.cz/images/f1/f1-ferrari-michael-schumacher-001.jpg&imgrefurl=http://www.formulaone.cz/zpravy/4-zpravy&h=375&w=500&sz=43&hl=cs&start=13&usg=__qt8niAsU5VqmgeBXOpeLRrRIFeo=&tbnid=rohYB7gvIHdv1M:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q%3Dformule%2B1%26gbv%3D2%26hl%3Dcs
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.formulaone.cz/images/f1/f1-ferrari-michael-schumacher-001.jpg&imgrefurl=http://www.formulaone.cz/zpravy/4-zpravy&h=375&w=500&sz=43&hl=cs&start=13&usg=__qt8niAsU5VqmgeBXOpeLRrRIFeo=&tbnid=rohYB7gvIHdv1M:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q%3Dformule%2B1%26gbv%3D2%26hl%3Dcs


Ultiva
(remifentanil)

• velmi rychlý nástup a krátké trvání účinku

• mtb: nespecifické esterázy v plazmě a tkáních

• t1/2 3-10 minut

• dávky: 0,1-2,0 ug/kg/min

• zajistit pokračující analgezii !

• vyšší riziko opioidy indukované hyperalgezie 
(stimulací AMPA receptorů) než u ostatních
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Volba opioidů 
- kontext senzitivní poločas

Shafer SL, Varvel MD: Pharmacokinetics, pharmacodynamics, and rational opioid selection,
Anesthesiology 74:53, 1991; Egan TD: Clin Pharmacokinet 29:80, 1995.)



Abad-Gurumeta A et al.: Monitoring of nociception, reality or fiction?
Rev Esp Anestesiol Reanim. 2017;64(7):406-414 

Monitorování nocicepce/antinocicepce
v anestezii



Monitorování nocicepce/antinocicepce
v anestezii prakticky

• pohyb
• dýchání: tachypnoe
• oběh: 

• srdeční frekvence a její variabilita
• krevní tlak
• ANI Analgesia Nociception Index - parasympatikus 

high-frequency modulations (0.15–0.4 Hz) of HRV za 4 min, analgezie ≥ 50

• CARDEAN Cardiovascular Depth of Analgesia - sympatikus 

• pletysmografie – Surgical Plethysmography Index (SPI)
• teplota a odpor kůže
• EEG (kolísání SEF, BIS, PSI, alfa-loss aj.)
• pupilometrie (Algiscan, NeurOptics)



Analgesia Nociception Index (ANI), Surgical Pleth Index (SPI), and pupillometry



Využití pEEG a dalších parametrů 
k titraci antinocicepce

aorto-bifemorální bypass 5. 4. 2018



Využití monitorů
k titraci antinocicepce

• 1.12.2017, J.B., 60 let, muž, 83 kg, CABG

• prop. 100 mg, SFNT 25 ug, MACage 0,7, 
před řezem SFNT + 50 ug

1. PSI 25

2. menší kolísání SEF!

3. EMG aktivita

• další parametry jiných monitorů: 

4. SPI z oxymetrie < 50
(Surgical Plethysmography Index)

5. Δ O2 = FiO2 – FeO2 cca 5 % 

6. compliance („zatíná se“)

• pupilometrie aj. 



British Journal of Anaesthesia, 126 (2): 445e457 (2021)



Opioidní krize 
(nejen v USA)

• počet předpisů je 4x vyšší v 2010 než v 1999

• předepsané opioidy příčinou 1/3 úmrtí v důsledku 
předávkování (zbytek heroin a nelegální FNT)



• Kanada, 2003-2010

• 39 140 pacientů ≥ 66 let neužívajících opioidy, velké 
plánované výkony (KCH, hrudník, břicho, pánev)

• 49,2 % propuštěno s předpisem opioidů!

• 3,1 % užívá opioidy > 90 dnů

• rizikové faktory: mladší věk, nižší příjem, 
komorbidity (DM, selhání srdce, onemocnění plic), 
léky (BDZ, SSRI, ACE) před operací

• otevřená prostatektomie, operace hrudníku



Opioidní krize 
(nejen v USA)



Opioidní krize

• úmrtí na syntetické opioidy v USA podle CDC

• extrapolace do budoucnosti

Shafer SL: Carfentanil: a weapon of mass destruction. 
Can J Anesth/J Can Anesth (2019) 66:351–355



Carfentanil
(Wildnil)

• syntetizován 1974, pro veterinární užití 1986, konec výroby 2003
u lidí pouze k PET mapování μ receptorů v dávce < 7 μg

• 10000x silnější než morfin, 20 x silnější než FNT

• k antagonizování 1 mg carfentanilu je potřeba 100 mg 
naltrexonu (Hess, Remedia 6/2017)

• re-narkotizace až do 72 hodin

• první problémy v USA 2016, Kanada, UK

• „non-lethal weapon“
• divadlo Dubrovka 2002 (carFNT + remiFNT + halotan jako nosný plyn)

• Tora Bora Afghánistán







Problémy s opioidy

• tolerance: menší účinek při stejné dávce nebo 
potřeba vyšší dávky ke stejnému účinku

• opioidy navozená hyperalgezie: paradoxní zvýšená 
citlivost na bolest

• opioidy navozená nedostatečnost nadledvin
(opioid-induced adrenal insufficiency OIAI) 
9-29 % chronicky léčených, blokáda osy HPA

• chronická bolest

• závislost tělesná i psychická (dopamin)

• syndromy z odnětí



Drug misuse, abuse,
and related events (MAREs)

• Use
• Misuse = use of a substance for a purpose that is not 

consistent with legal or medical guidelines, most often 
with prescription medications.
• more than what is prescribed, 
• taking a medication that was not prescribed to you. 

• Abuse (jedno nebo více) Intentional improper or 
incorrect use of a substance where the victim was likely 
attempting to achieve a euphoric or psychotropic 
effect.
• Health complications as a result of substance abuse
• Inability to carry out daily responsibilities
• Physical dependence
• Withdrawal symptoms if usage stops
• “Cravings” for drug or alcohol



2017:13 1163–1173
dostupné volně



Opioid-induced respiratory depression

• inhibice pre-Bötzingerova komplexu = generátor rytmu

• pomalé, hluboké, možná nepravidelné dechy, 
nepravidelný Vt

Pattinson KTS, BJA 2008

vent. odpověď na CO2 = HCVR

50 % ↓ HCVR
po opioidech



Opioid-induced respiratory depression

• biased ligand opioids

• allosteric modulators of the opioid receptor

• bi- or multifunctional opioids

• co-treatment with opioid and non-opioid drugs that 
prevent adverse (respiratory) effects

• use of effective opioid alternatives

• peripherally restricted opioids
(50 % analgetického účinku totiž vyvoláno mimo CNS)



https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acschembio.1c00026

27. 1. 2021!



Imunosuprese navozená opioidy
down-regulace: 
• aktivity NK buněk (Natural Killer)
• odpovědi T a B lymfocytů na mitogeny
• tvorby protilátek
• deprese fagocytární a mikrobicidní aktivity neutrofilů a 

makrofágů
• produkce cytokinů a chemokinů makrofágy, mikroglií a 

astrocyty
senzitizace na různé infekce

nejsou však přesvědčivé důkazy pro nepoužívání opioidů
v anestezii či v onkoanestezii! 

podobný imunosupresivní účinek má totiž i stres!



Opioidy navozená nedostatečnost nadledvin
(opioid-induced adrenal insufficiency OIAI) 

• 9-29 % chronicky užívajících opioidy

• screening: kortisol, ACTH, DHEA

• dg jen u 8 %, 92 % nezjištěno, ačkoliv 50 % mělo 
příznaky nedostatečnosti nadledvin

• léčba: 
• ukončit podávání opioidů

• substituce hormonů

https://www.medscape.com/viewarticle/912381#vp_2



Opioid-induced dysbiosis

• vliv na intestinal mucosal barrier (IMB)

• modulace zánětu

• možná tolerance vůči opioidům či opioid-induced 
hyperalgesia; 

• tj. invaze a proliferace bakterií střeva

• emoční a kognitivní aspekty

Thomas KR et al.: Pain and Opioid-Induced Gut Microbial Dysbiosis. 
Biomedicines. 2022 Jul 28;10(8):1815. doi: 10.3390/biomedicines10081815.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36009361/


High-dose opioid anesthesia

1389-1393

morfin 1-3 mg/kg ± inhalační anestetika

• prahy high-dose: 
• morfin >2 mg/kg, FNT 20 μg/kg, SFNT >2 μg/kg, 

RFNT celkem > 1,7 mg, rychlost infuze > 0,1 μg/kg/min
• nevýhody:
• dlouhá dechová deprese
• nespolehlivé vyřazení vnímání





Opioid-free anesthesia
• bez opioidů systémově, neuraxiálně, dutinově
• důvod: mnoho vedlejších účinků opioidů
• hypnotika + NMDA antagonisté + lokální anestetika + 

α2-agonisté + adjuvancia (dexametazon, gabapentin, 
NSAID, paracetamol + využití lokální anestezie) 

• propofol/desfluran + DKLM (dex + ket + lido + Mg)
+ relaxace podle potřeby

• kontraindikace: srdeční selhání, arytmie, hypovolemie,
nestabilní ICHS, autonomní neuropatie s ortostatickou
hypotenzí

• výhody: 
• vyhnutí se remifentanilu (OIH) + dechové depresi (OSA)
• jednoduchá

• není lepší opioid-sparing anesthesia?



Hlavní indikace: 
• obezita, 
• spánková apnoe
• CHOPN
• complex regional pain syndromes
• závislost na opioidech
• onkochirurgie
Sultana A: Best Practice & Research 
Clinical Anaesthesiology 2017:31:547-560

prof. Jan Paul Mulier
Brugge-Oostende



Pooperační analgezie
• PROSPECT (procedure‐specific pain management):

praktická, EBM a specifická doporučení, která 
„usnadňují klinické rozhodování ve všech stadiích 
perioperačního období u jednotlivých výkonů“ na 
základě metodologie PRISMA

• PPP = patient + procedure + PROM (Patient-Related 
Outcome Measures)

• cíl: zajistit spánek, úroveň bolesti v klidu a při pohybu 
dle VAS ≤ 3, klinické zlepšení Δ VAS > 1

• operace: hallux valgus, rotator cuff, onkologie prsu, 
sectio cesarea

• obvyklá je multimodální analgezie (acetaminofen, 
NSAID, COXIBy + lokální anestezie + slabé/silné opioidy)



Tramadol
80 %

• 4-fenyl-piperidinový analog kodeinu

• syntéza Grünenthal GmbH 1962, trh 1977

• opioidní receptory (účinnost 10 % morfinu)
+ inhibitor reuptake serotoninu a NA (SNRI)

• proléčivo (→ desmetramadol, 6x úč, t1/2 9 h):
• poor: biodostupnost M1 3%
• intermediate: 
• extensive: 63 %
• ultra: 86 %

• vstřebání rychlé, vazba na proteiny 20 %, t1/2 6 hod

• rizika: interakce na Cyp2D6, křeče, serotoninový syndrom

• indikace: střední až silná bolest, chronická nervosvalová a neuropatická 
bolest, (předčasná ejakulace, off-label)

• kombinace s paracetamolem (Doreta) ↑ riziko deliria?

Anesth Analg. 2017 Jan;124(1):44-51.



Tapentadol
Palexia 50,75,100 mg, Palexia retard 25-250 mg

• schválen od 2008, v ČR 2011

• stimuluje μ receptory + inhibuje NA re-uptake

• není proléčivo, neovlivňuje serotonin

• nástup analgezie za 32 minut po p.o. podání

• trvání účinku 4-6 hodin, resp. 12 hodin

akutní chronická bolest



Slabá analgetika
paracetamol (1877, snižuje bolest a horečku, ne zánět)
• biodostupnost p.o: 63-89 %, p.r. 24-98 %

• Cmax za 25 min po i.v. podání, 45 min. po p.o. podání

• léčebné rozmezí 10-20 ug/ml, toxicita 150 ug/ml

• mechanismus nejasný
• blokáda COX1 a COX2
• ↑ descendentní 

serotoninové dráhy!
• aktivace CB1 receptorů

• nemá vliv na trombo jako NSAID

• loading dose 2 g ?

• lék 1. volby k tišení bolesti 
a snížení teploty

Oscier CD: Peri-operative use of paracetamol. Anaesthesia, 2009, 64, 65–72



https://doi.org/10.1111/anae.15482

Anaesthesia 2/2021

https://doi.org/10.1111/anae.15482


Slabá analgetika

• metamizol (dipyron, Novalgin, Algifen)
• byl spojován s rizikem agranulocytózy

• mechanismus:

• blokáda TRPA1 (bolest, chlad, svědění)
zánětlivá a neuropatická bolest
Nassini R et al.: The TRPA1 channel mediates 
the analgesic action of dipyrone and pyrazolone
derivatives. Br J Pharmacol. 2015 Jul;172(13):3397-411.

• metamizole can be used as a first-line therapy for 
postoperative pain in surgical patients
Souki MA: Metamizole for postoperative pain therapy. 
Eur J Anaesth October 2016, 33(10): 785–78



Slabá analgetika
NSAID – nesteroidní protizánětlivé léky

• ASA (1899, snižuje bolest, horečku, zánět, svědění, 
↓ rizika: kardiovask., Ca: KRK, prs, prostata, endom.)

• NSAID 
(↓ bolest, horečku a zánět, škodí žaludku, ledvinám a destičkám)

• inhibice cyklooxygenázy
• cyklooxygenáza 1 konstituční

• cyklooxygenáýza 2 inducibilní při zánětu (mozek, ledviny, ženský pohlavní 
systém)



Neodolpasse
• diclofenak 75 mg (NSAID) + orfenadrin 30 mg 

(centrální myorelaxans, do 70 let)

• kostní, kloubní a svalové bolest, spasmy, VAS,
pooperační bolest

• i. v. infuze 60-90 min, max. 2x denně s odstupem 8 h

• NÚ: krvácení a pokles TK
Vymazal T. Neodolpasse v doporučeních pooperační léčby na KARIM. 
Prezentováno na Symposium Neodolpasse, Praha 9. 12. 2014

https://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2017/02/01.pdf



Nefopam
(Nefopam, Nefocen, Acupan) 

nový mechanismus účinku v CNS a míše: 

• antinocicepce: inhibitor reuptake serotonin, noradrenalin, 
dopamin (SNDRI)

• antihyperalgezie: inhibitor glutamátu (excitace) modulací 
Na+ a Ca2+ kanálů

• anticholinergní a sympatomimetický účinek

• prevence a léčba třesu 

• léčba škytavky



Delirium a opioidy

E. Card et al.: Emergence from general anaesthesia and evolution of delirium signs 
in the post-anaesthesia care unit. Br J Anaesth. 2015 Sep; 115(3): 411–417



CAM-ICU
česká verze

Mitášová A et al.: Standardizace české verze The Confusion Assessment Method for the 
Intensive Care Unit (CAM-ICUcz). Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 258-266 

1. Acute onset
2. Inattention
3. Distorted thinking
4. Alertness disturbed



• FEPS 1-4 familiární epizodické bolestivé syndromy, 
mutace TRPA1, SCN10A, SCN11A, and SCN9A


