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• low-flow anestezie



Anestezie v ČR 
2514 pac. 1.6.2010 7-24 hod

Anest. intenziv. Med. 2011;22(1):5-12

i. v. úvod + inhalační vedení + analgezie ± relaxace
propofol         iso 44 %, sevo 39%       opi 66 %           56 %

N20 58 %
+ netřeba dávkovačů

+ menší zbytky léků

+ inhalační anestetika jsou kardio-, resp. organoprotektivní?

- vliv na ovzduší sálů i Země

Anestezie v ČR 11.12.2019?OCD) než propofol?



„Co je to anestezie, to ví jen pár tibetských mnichů!“

Definici dodnes (2022)
nemáme!



Emery N. Brown
• Warren M. Zapol Professor of Anesthesia 

at Harvard Medical School and at Massachusetts 
General Hospital

• Edward Hood Taplin Professor of Medical Engineering 
at Massachusetts Institute of Technology



Anestezie je poranění mozku!



Anestezie nevede k poranění mozku

Roderic Eckenhoff

• tau protein 
• neurofilament light
• glial fibrillar acidic protein

Kongres ESAIC 2020 (virtuální)



Virtuální kongres ESAIC 2020



Br J Anaesth. 2020 Sep;125(3):282-290. doi: 10.1016/j.bja.2020.04.085.



„Každé anestetikum 
má specifické spektrum účinků.“

Alkire MT: Science 322, 876 (2008)Naturwissenschaften 2001; 88: 201-13
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Jak anestetika fungují?

posílení inhibice útlum excitace
(na 1/3 synapsí)

snížení „firingu“ neuronů → narušení komunikace



„Lze skutečně jedno anestetikum 
nahradit jiným?“

Alkire MT: Science 322, 876 (2008)Naturwissenschaften 2001; 88: 201-13
13

B. Antkowiak



Purdon PL, Brown EN et al.: Clinical Electroencephalography for Anesthesiologists: 

Part I: Background and Basic Signatures. Anesthesiology 2015, 123(10): 937-960

„Každé anestetikum 
má specifické spektrum účinků.“

počítačem zpracované EEG (pEEG), např. SEDLine:

GABA-mimetika NMDA-antag. α2-agonista



Iso-, sevo-, nebo desfluran?
Rozdíly v hloubce anestezie dle BIS při 1 MAC

Kim JK, Kim DK, Lee MJ.: Relationship of bispectral index to minimum alveolar concentration 
during isoflurane, sevoflurane or desflurane anaesthesia. J Int Med Res. 2014 Feb;42(1):130-7. 



Rozdíly v burst supression na EEG

• stejné snížení krevního průtoku mozkem při BS

• sevo: vyšší aktivita neuronů v obdobích suprese

• propofol: vyšší frekvence „burstů“, tj. kůra citlivější na podněty

• pravděpodobnost burst supression stoupá s věkem

• anestetika mají různý vliv na jednotlivé okruhy vědomí
Kenny JD et al.: Propofol and sevoflurane induce distinct burst suppression patterns
in rats. Front Syst Neurosci. 2014 Dec 18;8:237.



Rozdíly mezi anestetiky

„Každé anestetikum má své specifické spektrum účinků.“
Antkowiak B: How do general anaesthetics work? Naturwissenschaften 2001;88:201-13

Ryu KH et al.: Does Equi-Minimum Alveolar Concentration Value Ensure Equivalent 
Analgesic or Hypnotic Potency?: A Comparison between Desflurane and Sevoflurane 
Anesthesiology. 2018 Jun;128(6):1092-1098. doi: 10.1097/ALN.0000000000002158.

Ryu KH et al.: Desflurane reduces intraoperative remifentanil requirements
more than sevoflurane: comparison using surgical pleth index-guided analgesia. 
Brit J Anaesth 2018 Nov;121(5):1115-1122

Alkire MT et al.: Consciousness and Anesthesia. Science. 2008; 322(5903): 876–80 

MAC: sevo 2 %, des 6 % B/G: sevo 0,65, des 0,42



Doplňovaná anestezie,
nebo TIVA, nebo CIVA?

• doplňovaná a.: hypnotická složka = inhalační anestetika
• organoprotekce

AHA doporučuje u pacientů s ICHS

• TIVA: nejčastěji propofol kontinuálně
• nižší výskyt PONV (10 mg i.v.), deliria (0,5 mg/kg), 

nižší riziko metastáz (onkoanestezie)
• delší, méně předvídatelné buzení proti sevo-, desfluranu?

• CIVA (combined intravenous volatile anesthesia)?
• propofol 2 mg.kg−1.h− + sevofluran 0,5 MAC (Kawano 2016)
• ještě nižší výskyt PONV
• další přínosy?



Hiroaki Kawano

CIVA



Brit J Anaesth 2022 Aug;129(2):e38-e40. doi:10.1016/j.bja.2022.04.028

beta-diverzita stolice před a první po výkonu 

midazolam, etomidát, SFNT, cisatracurium, remiFNT a sevo, nebo propofol, nebo sevo+propofol



Hlavní místo účinku anestetik
GABA-A receptor

• anestetika - pozitivní alosterické modulátory GABA

• GABA-A, C (ionotropní), GABA-B (metabotropní)

• 11 vazebných míst: barbituráty, benzodiazepiny, inhalační anest., 
neuroaktivní steroidy, etanol, furosemid, Zn2+, 2+ kationty

• prodlužují dobu otevření kanálu

• zvyšují frekvenci otevírání kanálu

• hyperpolarizují neurony

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-47609-4_38



Srovnání anestetik

• minimální alveolární koncentrace MAC

brání pohybové reakci na kožní řez u 50 % pacientů

• rozdělovací koeficient krev/plyn

určuje rychlost nástupu a ukončení účinku

• efektivní koncentrace EC50, EC95



Oxid dusný

• slabé anestetikum, analgetikum - cca Mo 10 mg

• MAC 105 % BG 0,47

• součást nosné směsi plynů v 50-70 % koncentraci

• vyměňuje se za dusík

• použití: 
• jako analgetikum v nosné směsi
• snižuje MAC ostatních inhalačních anestetik
• stabilizuje krevní tlak
• ale zvyšuje BIS!

• skleníkový plyn!

N2O



Oxid dusný: ano, nebo ne?

Výhody např:

• urychluje úvod a probouzení

• snižuje spotřebu anestetik

• zlepšuje oxygenaci (2nd gas)

• stabilizuje krevní tlak

• zlepšuje léčbu bolesti

• snižuje deprese

• ekonomika

Nevýhody např:

• PONV

• blokáda Co vit. B12
= inhibice methioninsyntetázy
• folátový cyklus (syntéza DNA)

• SAM cyklus (donor CH3 skupin)

• toxicita
• imunosuprese, infekce

• atmosféra (teplota, ↓ ozón)

• pracovní expozice

N2O

Závěr ESA Task Force on N2O:
cílené užití low-flow technikou dle poměru přínos/riziko
Brit J Anaesth 2019;122(5):587-604



Sevofluran

• halogenovaný éter, bez analgetické potence?

• MAC 2 % BG 0,69

• nedráždí dýchací cesty

• snadno řiditelný

• oběhově stabilní

• není organotoxický, ale kardioprotektivní

• šetrný vůči životnímu prostředí

CF3CF3CHOCH2F



Sevofluran
– klinické účinky

• dýchací systém
• dechová deprese

• relaxace bronchů

• nezvyšuje slinění

• oběhový systém
•  SVR,  CO,  HR, 

vyšší konc.  inotropii

• nesenzibilizuje vůči KA

• není „koronární steal“

• CNS
•  ICP, nevyvolává křeče

• játra a ledviny
• udržuje HBF a RBF

• uterus
• relaxace jako isofluran

• nervosvalový přenos
• relaxace

• maligní hypertermie

CF3CF3CHOCH2F



SEVOFLURANO ANALGÉSICO Michal Horàček
Department of 
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Účinek: 
• analgetický 
• antimikrobiální
• vazodilatační

5. kongres La Sociedad Gallega de Heridas
16.-17.9.2022, Vigo, Španělsko



Desfluran

• halogenovaný éter, bez analgetické potence

• MAC 6 % BG 0,42

• snadno řiditelný, nejmenší metabolismus (0,02 % dávky)

• oběhově stabilní, stimuluje sympatikus

• teplota varu 23,5o C, speciální odpařovač

CF2HOCFHCF3

40 oC
200 kPa



= Nařízení



X



• Absolute and relative environmental impact of the different potent inhaled 
anaesthetics
The use of desflurane should be limited to cases where it is clearly beneficial to
the patient and alternatives are not available.

• Mitigating the environmental effects of potent inhaled anaesthetics
These techniques are no different for desflurane than for sevoflurane and 
should be introduced universally, irrespective of what agent is used.

• Clinical aspects of the use of desflurane and sevoflurane: elementary physics
The clinical benefits of desflurane relative to that of sevoflurane in the 
morbidly obese patient are no different than in the average nonobese adult 
and mount up to a faster emergence of the order only a few minutes.

• Risk–benefit analysis of desflurane versus sevoflurane use in the context 
of their polluting effects
The overall risk–benefit ratio is clearly better for sevoflurane, and there are no 
reasons whatsoever to prefer desflurane as anaesthetic agent.



Eur J Anaesthesiol 2022; 37:1–7



Front Aging Neurosci. 2023 Feb 1;15:1067268. 



Isofluran

• halogenovaný éter, bez analgetické potence

• MAC 1,15 BG 1,4

• tlumí dýchání

• periferní vazodilatace, steal fenomén?

• minimální metabolismus 0,2 %

• použití: s N2O 1,0-2,5 %, dnes minimální

CF3CHClOCF2H



Anesthesiology. 2022 Jun 1;136(6):985-996. 

0,7MAC zaručuje 
3 cíle anestezie

3 cíle anestezie

3 nutné pravděpodobnosti

FNT snižuje fMACy



Anesthesiology. 2022 Jun 1;136(6):985-996. 

úvod ukončení



Kontext-senzitivní poločas 
inhalačních anestetik

Larsen: Anästhesie. 2018



Anesteziolog. plyny a ekologie

• skleníkové plyny (greenhouse gases GHG)
CO2, N2O a halogenované uhlovodíky = inhalační 
anestetika

• zdravotnictví v USA 2013 10 % GHG
inhalační anestetika v UK 2,5 % GHG

ale

samotná inhalační anestetika 0,1 % US emisí

Sherman J, McGain F: Environmental Sustainability in Anesthesia.
Advances in Anesthesia 2016, 34(1):47-61



Anesteziolog. plyny a ekologie
Škodlivost 
= doba setrvání v atmosféře x schopnost absorpce tepla

• setrvání (rok): iso 3,2, sevo 1,1, des 14 , N2O 114
• GWP (Global Warming Potential): množství tepla

zachycené v atmosféře ve srovnání s CO2 za dobu x
GWP20 : iso 1401    sevo 349    des 3714

• potence (MAC): iso 1,15 %  sevo 2 %  des 6 %
• uhlíková stopa anestezie CDE20 (ekvivalent CO2) =

GWP20 x množství plynu = množství CO2, které by
ohřálo atmosféru stejně
1 MAC-h s FGF 2 l/min (g): 

iso 15 551, sevo 6 980, des 187 186 g

Ryan SM, Nielsen CJ: Global warming potential of inhaled anesthetics: 
application to clinical use. Anesth Analg. 2010 Jul;111(1):92-8. 



Anesthesia Analagesia October 2021 • Volume 133 • Number 4, 826-835



Intravenózní celková anestetika

• barbituráty thiopental

• nebarbituráty
• steroidy

• eugenoly propanidid

• halucinogeny ketamin

• analogy neurotransmiterů

• benzodiazepiny midazolam

• ostatní etomidát, propofol



Diprivan (propofol)
• rychle a krátce celkové i.v. anestetikum 

k úvodu i k vedení anestezie

• negativně inotropní + periferní vazodilatace

• přechodná apnoe

• antiemetický a antipruriginózní účinek

• negativní účinky:
• bolest při injekci abusus
• riziko kontaminace
• hyperlipidemie
• propofolový infuzní syndrom (PRIS)

• dávka 
• 2,0-2,5 mg/kg k úvodu
• 6-12 mg/kg/hod = 0,1-0,2 mg/kg/min k vedení

2,6 di-iso-propyl-fenol

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Propofol-skeletal.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Propofol-skeletal.png


Mechanismus účinku
• GABAA mimetikum

pozitivní allosterický modulátor GABA

• slabá inhibice NMDA r.

• aktivace glycinových r.

• endokanabinoidní r. CB 
(anandamid (ananda = blaženost),
2-AG)

účinky:

• anestetický

• antiemetický, antipruriginózní
10 mg bolus, nebo 0,3 μg/kg/min 

• psychický

Doc. Lumír Ondřej Hanuš
izolace anandamidu



Respirační a oběhové účinky
• výrazná dechová deprese – apnoe

• Vt ↓↓, RR ↑, MV se mění nepředvídatelně

• reakce na CO2 ↓, reakce na hypoxii ↓

• bronchodilatace u CHOPN

• antioxidační a scavenger účinky přínosem u ARDS

• pokles TK 
(vazodilatace, inotropie ≈, HR ≈, brání tachykardii 
v důsledku hypotenze)



Další nežádoucí účinky
• bolest při injekci až u 90 % pacientů

• interakce se senzitivními vlákny v adventicii žil (TRPV)

• hřbet ruky > kubita

• opioidy sníží o 50 %

• lidokain ± okluze, ketamin, MCT/LCT

• propofolový infuzní syndrom
• mitochondrie ve stresu

• Brugada EKG, nevysvětlená laktátová
acidóza, lipemie, rhabdomyolýza, 
KV kolaps

• dávky > 4 mg/kg/hod > 4 dny

• 168 kazuistik
Hemphill S: Propofol infusion syndrome: a structured literature
review and analysis of published case reports.
Br J Anaesth. 2019 Apr;122(4):448-459.



Kazuistika: 

muž, 33 let, přijat pro horečku a respirační infekt, Rtg S+P difuzní infiltráty, 
S. aureus, ATB, resp. acidóza, intubace, UPV, sedace propofol 6 mg/kg/hod. 
EKG sinusová tachykardie, po 5 dnech změna EKG beze změny klinického 
stavu, stabilní. Echo: EF 45 %, bez poruchy kinetiky, troponin T 78 pg/ml, 
laktát 2,8, CPK 3320 IU/l = 55,44 μkat/l. Metoprolol a nitráty bez efektu. 

48 hodin

Karabinos: Circulation. 2021;143:599–601



Kazuistika: 
Propofol-Related Infusion Syndrome

muž, 33 let, přijat pro horečku a respirační infekt, Rtg S+P difuzní infiltráty, 
S. aureus, ATB, resp. acidóza, intubace, UPV, sedace propofol 6 mg/kg/hod. 
EKG sinusová tachykardie, po 5 dnech změna EKG beze změny klinického 
stavu, stabilní. Echo: EF 45 %, bez poruchy kinetiky, troponin T 78 pg/ml, 
laktát 2,8, CPK 3320 IU/l = 55,44 μkat/l. Metoprolol a nitráty bez efektu. 

• FS, elevace ST I, II, III, aVF, V5-6

• diff. dg: akutní transmural. ischemie, 
peri- či myokarditis, Takotsubo, 
aneurysma, vysoký ICP

48 hodin po změně léčby za 24 hodin

PRIS = KLAR, >4 mg/kg/hod >4 dny
• kritický stav
• laktátová acidóza
• rhabdomyolýza
rozpojení tvorby ATP, inhibice Na+ a Ca2+ kanálů Karabinos: Circulation. 2021;143:599–601



Alergie na propofol

• incidence  1 : 60 000

• propofol + sója, vejce
(10% čištěný sójový olej, triacylglyceroly (MCT), 1,2% vaječné fosfolipidy
přečištěné frakcionací (lecitin), 2,25% glycerol, kys. olejová, NaOH, voda pro inj.

• alergie na vejce: 2 % dětí, u dospělých mizí, anafylaxe může být
• ovalbumin, ovomukoid či konalbumin v bílku, lecitin je ve žloutku

• „it is not necessary to avoid propofol use in patients with egg allergy“

• alergie na sóju: 0,4 % dětí, dospělí tolerance (<1 %), anafyl. vzácná
• glycinin, betaconglycinin

• „no reason to withhold propofol in patients with soy allergy“

• alergie na buráky: zkřížená se sójou, stoupá, doživotní, reakce různé

• „no need for avoidance in patients with peanut allergy“
Patil SS et al.: Multiple drug allergies: Recommendations for perioperative management.
Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2020 Jun;34(2):325-344. doi: 10.1016/j.bpa.2020.05.004. 

Shilpadevi S. Patil



„In summary, there is no evidence to avoid the use of propofol
in egg, soy, or peanut allergy.“ 

Dewachter P et al.: Anaesthetic management of patients with pre-existing allergic conditions: 
a narrative review. Br J Anaesth. 2019 Jul;123(1):e65-e81. doi: 10.1016/j.bja.2019.01.020.

Ale ještě alergie na propofol



Farmakokinetika
• 3-kompartmentový model

• vazba na proteiny 98 %

• Vc 20-40 l, Vss 150-700 l, clearance 1,5-2,2 l/min
t1/2α 1-8 min, t1/2β 30-70 min, t1/2γ 4-23,5 h

• účinek končí redistribucí

• kontext-senzitivní t1/2 infuzí < 8 hod: < 40 min

• aktivní probuzení metylfenidátem
(inhibitor reuptake dopaminu a noradrenalinu)
Chemali JJ et al.: Active Emergence from Propofol General Anesthesia 
Is Induced by Methylphenidate. Anesthesiology 2012; 116:998–1005



Metabolismus 
propofolu

http://toxwiki.wikispaces.com/Propofol
Eur J Clin Pharmacol

2012; 68:397–406

• játra i extrahepatálně
• CYP 2B6 a 2C9

• clearance 20-30 ml/kg/min  > HBF 

• ledviny (30 %), plíce  

• hlavní cesta:
glukuronidace

• pohlavní rozdíly:
u žen 2x rychlejší



Problém!

• 1:30 – valium

• 2:00 – lorazepam i.v.

• 3:00 – midazolam

• další léky

• 10:40 – propofol

† 25.6.2009

Conrad Murray

http://image.tn.nova.cz/media/images/750x750/Aug2009/542093.jpg
http://image.tn.nova.cz/media/images/750x750/Aug2009/542093.jpg


† 25.6.2009

Propofol je součástí celkových intravenózních anestetik 

určených k uspání pacienta při chirurgických výkonech. Přípravek 

by měli používat výhradně profesionálové v lékařském prostředí.

www.lidovky.cz

Propofol je určen především k tlumení pacientů před 

operacemi. Má také negativní účinky, které vedou ke zpomalení 

srdečního tepu a snížení krevního tlaku. V blízkosti pacienta 

užívajícího propofol by měl být přístroj na monitorování srdeční 

činnosti a dýchací přístroj – ani jeden z těchto přístrojů se ale 

v Jacksonově domě po jeho smrti nenašel. www.tn.nova.cz

Conrad Murray

Problém!

http://image.tn.nova.cz/media/images/750x750/Aug2009/542093.jpg
http://image.tn.nova.cz/media/images/750x750/Aug2009/542093.jpg


Stažení schválení na kongresu ESA v Amsterdamu 2011!



• clinicaltrials.gov: NCT01975064, NCT02660411, NCT03034096

• Wigmore T, Gottumukkala V, Riedel B. Making the case for the 
subspecialty of onco-anesthesia. Int Anesthesiol Clin 2016; 54: 19-28.

Onko-anestezie



Propofol a „poluce wastewater“

• environmentální externality = škodlivé účinky na životní prostředí, 
jejichž náklady nese veřejnost, nikoliv plátce

• PBT index = persistence (0-3) – bioakumulace (0-3) – toxicita (0-3)

• zdravotnictví v USA užívá 7 % pitné vody

• 1 % dávky močí nezměněno, je proto přítomen ve vodě, PBT 4

• deglukuronidace ve vodě, např. z 3,7 kg 2,2 kg, průnik do půdy, 
bioakumulace v tkáních

• aquatic t1/2 ≥ 1 rok

• vyšší odpady propofolu (32-49 % !) než inhalačních anestetik

• TIVA potřebuje více elektrické energie a plastů, 
likvidace propofolu pálením (>1000 °C déle než 2 s)

• nanočástice CuO2 na uhlíku k eliminaci z odpadu

hrotnatka velká
Daphnia magna

Kostrubiak M et al. Anesthesia & Analgesia 132(5):p 1489-1493, May 2021.
Varughese S: Anesth Analg. 2021 Oct 1;133(4):826-835. 



Thiopental (thiopental)

• donedávna nejužívanější celkové i. v. anestetikum

• negativně inotropní účinek + periferní vazodilatace

• přechodné podráždění, apnoe, pokles MV
laryngospasmus, bronchokonstrikce

• účinek končí redistribucí

• dávka 5 mg/kg

• pH 9,5, proto jen přísně i.v.



Thiopental (thiopental)



Útok na Pearl Harbour 7.12.1941

Deadly easy, but easily dead!

http://www.history.navy.mil/photos/images/g10000/g19930.jpg
http://www.history.navy.mil/photos/images/g10000/g19930.jpg


• celkové i. v. anestetikum (hypno účinek > 200 ng/ml)

• minimálně ovlivňuje oběhový systém

• ventilace mělčí, ale není apnoická pauza

• myoklonické pohyby

• tlumí syntézu kortikoidů! (> 10 ng/ml! až 72 hod)

• rozpuštěn v propylenglykolu
(stimuluje TRPA1 a TRPV1 = bolest)

• dávka 0,3 mg/kg

• k úvodu u pacientů s onemocněním srdce

Hypnomidate (etomidát)





Etomidát a jeho deriváty

• naftalen-etomidát antagonista na GABA receptorech
Anesthesiology. 2017 Nov; 127(5): 824–837

J Pharmacol Exp Ther. 2018 Feb; 364(2): 229–237



Zhihong Lu et al.

JAMA Surg. doi:10.1001/jamasurg.2022.3338



Zhihong Lu et al.

JAMA Surg. doi:10.1001/jamasurg.2022.3338



Narkamon (ketamin)

• celkové i.v. anestetikum a somatické analgetikum

• zvyšuje srdeční tlak a frekvenci

• stimuluje dýchání

• netlumí viscerální bolest

• dávky:
• 1,0-2,0 mg/kg i.v. jako anestetikum

• 5-10 mg/kg i.m. jako anestetikum

• 0,25-0,5 mg/kg i.v. jako analgetikum

• 0,2-1 mg/kg intranazálně (off-label route)



Ketamin
starý lék s novými indikacemi

• působí na GABA, dopamin, serotonin, opioid, 
cholinergní receptory, Na+, HCN kanály

• anestetikum a analgetikum

• antidepresivum 0,2-0,5-1 mg/kg, 2 hod – 7 dnů

• protizánětlivý účinek

• neuroprotektivní účinek, chrání před POCD
Acta Anaesthesiol Scand. 2018 Oct;62(9):1182-1193.



Benzodiazepiny

• 1959 chlordiazepoxid

• 1969 90 % trhu, vytlačily barbituráty

• 1979 problémy

• 1988 UK omezit užívání na 2-4 týdny

• účinky: 
• anxiolytický, amnestický, hypnotický,

• antikonvulzivní, myorelaxační, odvykání od alkoholu

• hydrofilní x lipofilní, 

• účinek < eliminační t1/2 (distribuce do tuku)



Cloos JM, Bocquet V: Danger des benzodiazépines: risques connus et données récentes. 
[Benzodiazepines : known risks and recent data] Revue médicale de Liège 2014, 68(5-6):303-10



Dormicum (midazolam)

• alosterický modulátor GABA

• účinky v závislosti na dávce
• anxiolýza (emoční anestezie) myorelaxace

• amnezie antikonvulzivní úč. 

• euforie odvykání od alkoholu

• sedace až hypnotický účinek

• velmi malé kardiovaskulární účinky

• lehký útlum dýchání

• metabolismus: Cyp3A4

• dávka - vždy titračně

•



Problémy benzodiazepinů

• „hangover“účinky další den

• zhoršení paměti a kognitivních funkcí 
(reverzibilní diazepamová demence)

• rychlý rozvoj tolerance

• rebound insomnie po přerušení užívání

• pády a dopravní nehody

• značné riziko abusu a závislosti 



Benzodiazepiny
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Kontext senzitivní poločas 
i. v. anestetik



Nová nitrožilní anestetika
• ketofol = ketamin + propofol

• fospropofol (Lusedra)
• ve vodě rozpustný
• sedace u výkonů

• fropofol
(není anestetikum, ↓ kontraktilitu a brání 
rozvoji HOCM, která u 0,6 % populace)
Cardiovasc Res. 2019 Aug 19.

• remimazolam (CNS-7056), lormetazolam

• alfaxalon
• rozpuštěn v cyklodextrinu místo Cremophoru EL

• KEA-1010: ester ketaminu, analgetikum bez psychomimetických
účinků
Harvey M, Sleigh J et al.: KEA-1010, a ketamine ester analogue,retains analgesic and 
sedative potency butis devoid of Psychomimetic effects. 
BMC Pharmacol Toxicol. 2019; 20: 85. 



Premedikace
• anxiolýza, amnézie

• benzodiazepiny: 
• prodlužují dobu do otevření očí, ne časné zotavení či dobu 

do propuštění, snižují vedlejší účinky o 53 % (bolest hlavy, PONV), 
vliv na psychologické účinky nejasný
Mijderwijk H et al.: Effectiveness of benzodiazepine premedication on recovery in day-case 
surgery: a systematic review with meta-analysis. Minerva Anestesiol. 2016 Apr;82(4):438-64

• midazolam před odjezdem na sál u výkonů < 30 min vede
k vyšší koncentraci v plazmě na konci výkonu než na začátku
Steiner C et al.: Midazolam plasma concentration after anesthesia premedication in clinical 
routine - an observational study : Midazolam plasma concentration after anesthesia 
premedication. BMC Anesthesiol. 2016 Oct 24;16(1):105

• lorazepam nemá vliv na spokojenost
Maurice-Szamburski A et al.: Effect of sedative premedication on patient experience after 
general anesthesia: a randomized clinical trial. JAMA 2015 Mar 3;313(9):916-25

• melatonin (Circadin 2 mg tbl.) 
Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 9;(4):CD009861

• dexmedetomidin



Sedace

• benzodiazepiny: 
• tolerance, odnětí, delirium, depression, úzkost, 

• aktivní metabolity, pomalá clearance t1/2 3-11 h, Vd 3 l

• propofol: 
• krátkodobě: + farmakokinetika: t1/2 3-12 h

• dlouhodobě: riziko PRIS, Vd 25-60 l, t1/2 50,6 ± 18,6 h

• dexmedetomidin: nižší dechová deprese, drahý
příznivá farmakokinetika: redistribuce 6 min, t1/2 1,8-3,1 h, Vd

• inhalační anestetika: sevo: Vd 53 l, t1/2 3,8 h, Cl 156 l/h



Léčba insomnie
• usínání

• BDZ hypnotika
• Z-hypnotika (zolpidem, zopiclon, zaleplon)
• ramelteon (melatoninové receptory)

• udržování spánku
• BDZ hypnotika
• Z-hypnotika (zolpidem, zopiclon, zaleplon)
• Trazodon (Trittico AC 75, 150 mg)
• doxepin (antagonista H1 receptorů)
• suvorexant (orexin)
• gabapentin
• antihistaminika
• melatonin (Circadin 1, 2, 5 mg)



Inhalační úvod

stará technika (Morton, Wells)

obvyklý u dětí

u dospělých 
• strach z i.v. inj. u 10 %, většinou strach z krve (tetování)

Hamilton JG. Needle phobia: A neglected diagnosis. J Fam Pract 1995;41:169–75

• „obtížné“ dýchací cesty u 1-3 % pacientů

sevofluran - přijatelná alternativa i.v. úvodu, protože
• dobře snášen, nepůsobí komplikace ze strany dýchacích cest

• rychlost se blíží i.v. úvodu 
1,1 min (ztráta r. očních řas)  1,7 min (LMA)  4,7 min (OETI)

Muzi M. et al.: Induction of anesthesia and tracheal intubation 
with sevoflurane in adults. Anesthesiology 1996;85:536-43



Techniky inhalačního úvodu 
• klidné dýchání

• klasická s pomalým zvyšováním koncentrace 

• klidné dýchání 8% koncentrace

• dýchání vitální kapacity
• klasická jedním vdechem (single breath induction) 

• Bourne JG: General anaesthesia for out-patients, with special reference 
to dental extraction. Proc R Soc Med 1954; 47: 416 422 

• Muzi M et al.: Induction of anesthesia and tracheal intubation 
with sevoflurane in adult. Anesthesiology 1996; 85: 536 543 

• více dechy

• hluboké dýchání 



Nejlepší technika 
pro inhalační úvod?

• klasická metoda s pomalým zvyšováním koncentrace 
 vyšší počet komplikací

lépe:

• klidné dýchání 8% koncentrace

• metody s použitím vitální kapacity  
Smith I.: Inhalation induction – new concepts

http://www.alfanaes.freeserve.co.uk/Session032.htm



Klasický, či rychlý inhalační úvod?
125 pac. ASA I-II, operace  90 min, LM + spont. vent.

• klasický úvod x VCRII 4,5% sevo x  VCRII 8% sevo
před úvodem FNT 1 g/kg, naplněn systém

Klasický VCRII 4,5% VCRII 8%

Ztráta reflexu 

očních řas (s)

118  6,4 94  6,5* 68  7*

Zavedení LM (s) 216  9 219  13* 179  13*

Martin-Larrauri R et al.: Conventional stepwise vs. vital capacity rapid inhalation
induction at two concentrations of sevoflurane. Eur J Anaesth. 2004;2:265-71.

v incidenci nežádoucích účinků nebyly významné rozdíly



Je VCRII vhodný u kardiaků?
• 22 pacientů k CABG

• sevofluran VCRII 8% x etomidát 0,2-0,3 mg/kg i.v.
analgezie FNT 3+5 g/kg, relaxace vecuronium 0,1 mg/kg

• rychlost úvodu 52  4 s (S) x 54  5 s (E)

• trend ke snížení tlaku v plicnici

Djaiani GN et al.: Vital Capacity Inhalation Induction With Sevoflurane: 
An Alternative to Standard Intravenous Induction for Pacients Undergoing 
Cardiac Surgery JCTVA 200115:169-174



Srovnání komplikací
při úvodu

sevofluran

• apnoe

• hypotenze

• po výkonu není sedace

• i. v. kanyla technicky 
není nutná

• více PONV

propofol

• apnoe

• hypotenze

• reziduální sedace

• nutná i.v. kanylace

• bolest při injekci

• antiemetikum



Přechod k vedení anestezie

přechod z i.v. úvodu na inhalační vedení = 2. úvod



Sevofluran a low-flow anestezie
• je vhodný? 

ano, kvůli B/G a MAC

• je bezpečný? 
ano, nefrotoxicita sloučeniny A u člověka neprokázána
ano, CO reakcí s pohlcovačem nevzniká

• je výhodný?
lepší klimatizace plynů,  spotřeby,  ceny,  zátěže 
prostředí,  efektivita 

Baum J., Stanke H.-G.: Low Flow- und Minimal Flow-Anästhesie mit Sevofluran
Der Anaesthesist 1998;47(Suppl 1):S70-S76



Jak já dělám
low-flow/minimal-flow anestezii

se sevofluranem? 

Michal Horáček

KARIM 2. LF UK a  FN v Motole

Praha

7.10.2016



Co je low-flow/minimal-flow anestezie?

• polouzavřený systém se zpětným vdechováním ≥ 50 % 
vydechovaného plynu po absorpci CO2 (= 1 - FGF/MV)
Baum JA, Aitkinhead AR: Low-flow anaesthesia. 
Anaesthesia 1995;50(suppl.): 37-44

• Baker (modifikace dle Simionescu):
• very high flow > 4 l/min
• high flow 2-4 l/min
• medium flow 1-2 l/min
• low flow 500-1000 ml/min (F. Foldes 1952)
• minimal flow 250-500 ml/min (R. Virtue 1974)
• metabolic flow ≈ 250 ml/min = VO2
Baxter AD: Low and minimal flow inhalational anaesthesia. 
Can J Anaesth 1997;44(6):643-653

= 1 – 500/(10x500) = 0,9 = 90 %



Low-flow/minimal-flow anestezie

•ekologická
• pro pacienta: klimatizace vdechovaných plynů

• pro sál: snížení poluce

• pro zeměkouli: 
• skleníkový efekt

• destrukce ozonové vrstvy

•ekonomická



Low-flow/minimal-flow an. je 
ekonomická

aorto-bifemorální bypass                     

(12.7.2016)

• trvání 254 min (8:16-12:30)

• spotřeba:
• O2 63,07 l

• Air 175,85 l

• isofluran 16 ml

• sevofluran 14 ml

revize třísla pro krvácení, 
sutura a. femoralis
(12.7.2016)

• trvání 70 min, operace 20 min

• spotřeba:
• O2 587,20 l

• Air 150,74 l

• isofluran 1 ml

Anesteziolog 1 Anesteziolog 
a sestra 2  



Další přednosti low-flow anestezie

• monitorování spotřeby kyslíku
• hloubka anestezie?

• intelektuální hračka, zejména u delších výkonů



Kdy dělám low-flow/minimal flow?

• vhodný anesteziologický přístroj
• přesné rotametry (klasické, nebo elektronické)

• výkonný odpařovač, nebo injektor inhal. anestetik

• těsný systém (únik < 150 ml/min při 30 cm H2O)

• analyzátor plynů (O2, N20, inhalační anestetika)

• pulsní oxymetr

• kapnometr

• monitor hloubky anestezie výhodou

entropie



Ručně nebo automaticky?
přístroje pro low-flow/minimal flow

klasická „ruční“ technika

• znalost farmakokinetiky

• ruční práce s ovládáním

moderní technika (autopilot): ještě nižší FGF 
• např. Low/Minimal Flow Wizzard (Dräger), Automatic

Gas Control (Gettinge), Navigator (GE), Flow-i 
(Maquet), EtControl (GE Aisys) aj.

Routine clinical practice using what historically is called “low flow” 

anaesthesia (e.g. 2 L/min FGF) should be abandoned, 

and all anaesthesia machines should be upgraded as soon as possible 

with automatic delivery technology to minimize atmospheric 

pollution with volatile anaesthetics.

Kalmar AF et al.

27 December 2021



Kdy nepoužívám low-flow/minimal-flow?

• nemám vybavení
• rotametry

• analyzátor anesteziologických plynů

• těsný systém

• hromadění cizích plynů
• alkohol

• CO (< 145 ppm u kuřáků, nízké dávky CO → protekce!)*

• metan

• aceton aj.

* Levy RJ: Anesthesia-Related Carbon Monoxide Exposure: Toxicity and Potential Therapy. 
Anesthesia & Analgesia 2016;123(3):670-681



Použít, nebo nepoužít N2O?

bez N2O

+ jednodušší farmakokinetika

- nutnost vyšší analgezie?

s N2O

+  snížení dávek anestetik

- vyšší riziko PONV (> 1 h)

- vyšší pohlcování v úvodu

- difuzní hypoxie

„no reason not to use N2O when not specifically contraindicated“



Ideální příkon plynů?

Jan Hendrickx: HOW THE FRACTION OF REBREATHING DEFINES MACHINE, CO2ABSORBENT, 
AND AGENT USE EFFICIENCY.  Lectures 2015, dostupná na http://www.navat.org

http://www.navat.org/


Ideální sekvence nastavení 
příkonu čerstvých plynů
• spotřeba anestetika nejvíce záleží na prvních 15 

minutách, tj. fáze nasycení (wash-in)

• cíl: plynulý úvod, co nejkratší nasycovací fáze, ale 
bez hemodynamických problémů 
a bez „údolí bez anestezie“



Ideální sekvence nastavení 
příkonu čerstvých plynů

• s proměnlivým nastavením 
příkonu čerstvých plynů 
a odpařovače

• přechod na low-flow/min. flow
• podle času (20, 15, 10 min aj.)

• podle doby ekvilibrace
Fet/Fi = 0,8 = MAC 0,8

• doba do ekvilibrace sevo v mozku +3,3 min
Hendrickx 2016

• s pevným nastavením 
příkonu čerstvých plynů 
a odpařovače

řada různých doporučených schémat:



Modifikovaná technika 
podle Bauma

• premedikace, i. v. úvod, intubace, či laryngeální maska

• nasycení: 1 l O2 + 2 l Air + sevo 2,5 % 10-15 min, či MAC 0,8

• vedení:
• po 10 min. FGF 1 l/min, FiO2 ≥ 0,4, sevo 3 %

• po 15 min. FGF 0,5 l/min, FiO2 ≥ 0,5, sevo 3,5 %

• ukončení: coasting („přistávání, jízda na neutrál“)
• √ z trvání anestezie v minutách (např. 60 min. = 7-8 min, 82 = 64)

• po skončení operace vypláchnout okruh, převést na spont. vent.

J. A. Baum: Low-flow anesthesia: Theory, practice, technical preconditions, 
advantages, and foreign gas accumulation. J Anesth 1999;13:166-174

prof. Jan A. Baum († 2009)

= 1,3 x MAC = 1,3 x 2 % ≈ 2,5 %



Technika s pevným nastavením 
plynů a odpařovače v úvodu

• 50 pacientů ASA 1-2 20-65 let k laparoskopii

• i. v. úvod propofol 2,5 mg/kg, remifnt 0,5 ug/kg/min, 
intubace po 3 min. preoxygenace, rocuronium

• nasycovací fáze: 

• 0,5 - 1 l FGF (FiO2 0,5) 

• sevofluran 6 % (3 x MAC)

• doba do dosažení 1 MAC 6,2 ± 1,3 min s FGF 1 l/min 
15,2 ± 2,4 min s FGF 0,5 l/min

Horwitz M, Jakobsson JG: Desflurane and sevoflurane use during low- and minimal-flow 
anesthesia at fixed vaporizer settings. Minerva Anestesiol. 2016 Feb;82(2):180-5. 



Modif. technika s pevným nastavením 
plynů a odpařovače v úvodu 
muž, 71 let, BMI 26,5 k OPCABG 23.9.2016

úvod: Hypnomidate + SFNT + rocuronium, po intubaci

nasycení: 1 l ! FGF (FiO2 0,5), sevo 8 %, MAC 0,8

Záznam entropie

Průběh hodnoty MAC bez korekce k věku



Výsledek low-flow/minimal-flow anest.
úvod s pevným nastavením 
muž, 71 let, BMI 26,5, OPCABG 3x 

8:03-12:45 = 282 min
(71,32+69,37):282=0,5 l/min

46 ml sevo = 536,2 Kč!
→ 10 ml/h ≈ 120 Kč/h

Záznam entropie



Vedení low-flow/minimal flow an. 
aorto-bifemorální b. 22.9.16 v 12:18 hod = T +77 min
muž, 58 let, BMI 28,1



Aorto-bifemorální bypass
22.9.2016 v 12:18 hod



• míra zpětného vdechování = rozdíl FD - FI = 3 – 1,8 (%)
= 1 – FGF/MV = 1 – 0,4/5,5 = 1 – 0,07 = 93 % 

• míra pohlcování sevo = rozdíl FI – Fet = 1,8 – 1,6 (%)



Dodávka x předpokládaná potřeba kyslíku: 
• podle Brodyho: VO2 = 10 x hmotnost3/4

= 10 x 843/4 = 277,5 ml/min
• podle MET: 1 MET = 3,5 ml/kg/min

= 3,5 x 84 = 294 ml/min
• v anestezii může být asi o 10-20 % nižší 



Dodávka x předpokládaná spotřeba kyslíku: 
• podle Brodyho: VO2 = 10 x hmotnost3/4

= 10 x 843/4 = 277,5ml/min
• podle MET: 1 MET = 3,5 ml/kg/min

= 3,5 x 84 = 294 ml/min
• v anestezii může být asi o 10-20 % nižší 

Skutečná spotřeba kyslíku:
• MV x (Fi-Fet)

= 5500 * (0,32-0,26) = 330 ml/min



Správná funkce pohlcovače CO2:
• FiCO2 ≤ 0,4



Dostatek plynů



Low-flow anestezie GE Avance

1. nastavené limity na monitoru dle zvyklostí

2. i. v. úvod, OTI nebo LM, UPV

3. nastavit FGF na 1,0 l/min nebo 0,5 l/min

4. FiO2 na 40 % (1,0 l/min), resp. na 50 % (0,5 l/min)

5. nastavit věk pacienta kvůli MACage

6. nastavit dolní limit FiO2 na 0,3 = 30 %

7. nastavit horní limit vdechované koncentrace sevo 
na 2,5 %, max 3,0 %



Ukončení - „coasting“
• „přistávání“, „jízda na neutrál“

• před koncem operace se vypne odpařovač, sníží se FGF 
na uzavřený okruh, tj. ustane eliminace anestetika při 
100% zpětném vdechování, koncentraci anestetika v 
CNS udržuje redistribuce v organismu 
(Hendrickx 2000)

• trvání coastingu:
• roste s délkou anestezie (√ (min))

• roste s klesající rozpustností 
inhalačního anestetika



Změny „hloubky“ anestezie
• „pacient není ponorka!“ – „hloubka“?

• míra hypnotické složky x míra analgezie

• časová konstanta systému (okruh + FRC) dlouhá
τ = Vs / FGF    T1/2 = 0,693 x τ

• inhalační bolus: sevo 3 MAC = 6 % + FGF 4 l/min po 30 s
zvýšit MAC o 0,3, odpařovač pak otevřít o něco více



∑ 721 l = 1,7 l/min
108 ml = 15,4 ml/h 

Tak ?



-11,44 = 200 min

97,5 l, tj.
0,5 l/min

20 ml, tj.
6 ml/hod

8.9.2022
muž, 33 let, 63 kg
aorto-bifemorální

bypass
kombin. anestezie

… nebo tak?

∑ 721 l = 1,7 l/min
108 ml = 15,4 ml/h 

muž, 30 let, 65 kg



S. Bredbacka, CRNA

S. Eriksson, MD

https://www.youtube.com/watch?v=tw4l4FAM4LI
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TIVA
(Total Intravenous Anesthesia)
princip BET = Bolus – Elimination - Transfer

Manuální režim:

• popofol:
• bolus 1-2 mg/kg

• 10 mg/kg/hod 10 min

• 8 mg/kg/hod 10 min

• 6 mg/kg/hod dále

Automatické režimy - různé 
farmakokinetické modely:

• propofol: Marsh, Schnider, 
Eleveld

• remiFNT: Minto

BJA Education, 16 (3): 92–97 (2016) další viz euroSIVA.eu





https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker?ecd=mkm_ret_230319_mscpmrk_onc_crc&uac=113732FZ&impID=5256364



https://reference.medscape.com/guide/medical-calculators?ecd=mkm_ret_230319_mscpmrk_onc_crc&uac=113732FZ&impID=5256364

…a další až po vascular surgery



https://reference.medscape.com/pill-identifier?ecd=mkm_ret_230319_mscpmrk_onc_crc&uac=113732FZ&impID=5256364


