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PROTESTUJI, TO JE 
NEČESTNÉ A NESPORTOVNÍ!



Farmakologické ovlivnění bolesti

Analgetika – anodyna (opioidy)

Neopioidní analgetika (analgetika –
antipyretika→NSPZL)

Lokální anestetika

Celková anestetika

Adjuvantní léčba (antidepresiva, neuroleptika -
antipsychotika, antiepileptika - antikonvulziva, 
antimigrenotika, centrální/periferní myorelaxancia, 
kortikoidy, bisfosfonáty, kofein…)



Farmakologické ovlivnění bolesti

Analgetika – látky snižující vnímaní bolesti (zvyšující práh pro
vnímání bolesti) selektivně bez ovl. percepce jiných podnětů

vs.

Lokální anestetika – látky snižující vnímaní bolesti (zvyšující
práh pro vnímání bolesti), ale ovlivňující i percepci jiných
podnětů a vjemů ➙ dotyk, chlad, horko, apod.



Lokální anestetika

- látky vyvolávající místní znecitlivění reverzibilní 
blokádou vedení vzruchů senzitivními neurony 

- vnímavost nervových vláken k LA:
vegetativní > senzitivní > motorická

- u senzitivních vláken nejdříve mizí vnímání 
tepla, pak bolesti, nakonec dotyku a hlubokého 
čití



Senzitivní nervový systém

• signály z receptorů kůže a z receptorů pohybového 
aparátu 

• povrchová citlivost (protopatická) - hrubé dotykové 
čití, bolest, teplo, chlad

• hluboká citlivost (epikritická): jemné dotykové 
(diskriminační) čití a propriocepce (polohocit, 

pohybocit, vibrace)



Mechanismus účinku LA

LA po průniku do nervového vlákna blokují
Na+ kanály (vstup sodných iontů do buňky), 
a tím zamezují vzniku a vedení akčního potenciálu

Další účinky:

• vazodilatační (blokáda vláken sympatiku)

• antiarytmický účinek (ovlivnění sodíkových kanálů 
v strukturách schopných aktivace v srdci)



Chemická struktura LA
LA jsou amfifilní látky:

• lipofilní aromatická skupina
• hydrofilní dusíkatý zbytek (ionizovatelný)

vzájemně propojeno esterovou nebo amidovou
vazbou (rozdělení na esterová a amidová lokální 
anestetika)
Výjimka – benzocain nemá ionizovatelnou 

skupinu



LA jsou slabé báze, pKa = 8-9, účinnost LA 
závislá na pH tkáně – poměr 
ionizované/neionizované formy 

Vyšší účinnost v alkaličtější tkáni – větší 
procento molekul  je neionizovaných a 
může proniknout do neuronu

Nižší účinnost v kyselejší (např. 
zánětlivé) tkáni – ionizované molekuly LA 
nepronikají do neuronu

Chemická struktura LA



RNH+

RNH+

RN + H+

RN + H+

membrána nervové 
buňky

extracelulární prostor

intracelulární prostor

extracelulárně pH zásaditější - převažuje difuzibilní (nepolární, 
lipofilní) forma LA

intracelulárně pH kyselejší - převažuje aktivní (polární) forma LA, 
která blokuje Na+ kanál a tím vedení vzruchů neuronem

nepolární forma LA proniká
membránou neuronu



Farmakokinetika LA
• Absorpce závisí na koncentraci v místě vpichu,

dávce, fyz.-chem. vlastnostech LA , na prokrvení, na 
přítomnosti vazokonstrikční přísady 

• Distribuce - v celém organismu, depozice v tukové 
tkáni, amidy - silná vazba na plazmatické bílkoviny

• Metabolizace
- plazmatickými esterázami - rychleji (esterová LA)                
- v játrech za účasti CYP450 - pomaleji (amidová LA)

• Exkrece metabolitů ledvinami



Vazokonstrikční přísady

• pro snížení toxicity
• kompenzace vazodilatačního působení
• prodloužení a zvýšení účinku LA
• snížení spotřeby LA

opatrně u akrálních částí těla (prsty, penis) –
riziko ischemické nekrózy!

adrenalin (nejčastěji v konc. 1:200 000), příp. 
noradrenalin 
alfa1- agonisté – nafazolin
analoga vazopresinu



Způsoby aplikace LA
Povrchová anestezie

transdermální penetrace LA ve formě roztoku, gelu, masti,…

sliznice, rohovka, jícen, dýchací cesty, ošetření bérc. 
vředů,...

- před katetrizací aj. bolestivým instrumentálním vyšetřením (urologie), před 
povrch chirurgickým zákrokem, inhalace trimekainu před bronchoskopií

EMLA (eutectic mixture of local anaesthetics) – směs lidokainu a prilokainu pro 
topické použití na neporušené kůži

EMLA se často používá v pediatrii cca 15-60 minut před invazivní technikou (odběr 
krve, kanylace).



Způsoby aplikace LA

Infiltrační anestezie
subkutánní, intradermální, intramuskulární

blokáda jemných vláken v místě zákroku – nízké 
koncentrace LA i vazokonstrikční přísady

- často se používá ve stomatologii a chirurgii



Způsoby aplikace LA

Svodná anestezie

- periferní (regionální) – pro blok nervových kmenů a 
jednotlivých nervů

- centrální – vždy bez vazokonstrikční přísady!

blokády nervů nebo plexů – aplikace LA pod kontrolou UTZ 
nebo za pomoci neurostimulátoru do blízkosti nervové pleteně nebo 
terminálních nervů HKK nebo DKK; využíván 0,25 – 0,5% 
bupivakain/levobupivakain nebo 0,5% ropivakain. Prodloužení 
účinku je možno dosáhnout příměsí adrenalinu nebo 
dexamethazonu! 



Způsoby aplikace LA

Svodná anestezie

- periferní (regionální) – pro blok nervových kmenů a jednotlivých
nervů

- centrální – vždy bez vazokonstrikční přísady!

epidurální anestezie – perioperační a porodnická analgezie – nutno 
vysadit v dostatečném předstihu warfarin (+ jiná antikoagulancia), ASA (+ 
jiná antiagregancia), LMWH, obvyklý objem anestetika 16ml; zvláštní případ 
svodné anestezie

subarachnoideální anestezie
(míšní, spinální, lumbální anestezie) = intratekální aplikace LA do páteřního 
kanálu do meziobratlového prostoru, objem anestetika 4ml, vždy bez 
vazokonstrikční přísady!



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Epidural_blood_patch.svg/250px-Epidural_blood_patch.svg.png



Způsoby aplikace LA

Intravenózní regionální anestezie (Bierova)

- prilokain 0,5%, lidokain nebo trimekain 0,5 % (KI bupivakain)

- neprovádět s toxickými LA (jako např. bupivakain)

- rychlé znecitlivění a motorická  blokáda

- odkrvení končetiny (elevace + bandáž), výkony max. do 2h
(turniket - ischémie)

- rychlé odeznění anestézie (chybí pooperační analgézie)

- nutnost velmi dobře zastavit krvácení



Způsoby aplikace LA

- k zajištění pooperační analgezie se rozšiřuje podání LA mezi 
svalové fascie nebo svaly – tzv. nervové blokády 
kompartmentů (interfasciální nebo kompartmentové bloky)

- stále častěji se také využívá nitrožilní aplikace – lidokain ➙
analgetický, protizánětivý a imunomodulační účinek (časté 
využití u otevřených břišních operací; po ´úvodním bolusu se 
přechází ke kontinuální aplikaci lidokainu; délka aplikace 24 –
48hod)

-interpektorální blok
-paravertebrální blok
-TAP(transversus abdominis plane blok = UTZ navigovaná blokáda 
perif. nervů procházejících mezi šikmým vnitřním a příčným svalem 
břišní stěny ➙využití k tlumení bolesti po SC)

-“rectus sheath” blok



Způsoby aplikace LA

-lokální anestetika v léčbě chronické bolesti

- formou klasických nervových blokád

- formou TTS (náplasti s řízeným uvolňováním – obvykle 5%ní 
lidokain ➙ účinné např. u různých typů neuropatické 
bolesti)
- formou i.v. infúze (lidokain)

-



Využití LA a jiných farmak při terapii 
lumbální spinální stenózy

- lokální aplikace kortikosteroidů a LA formou foraminálních 
injekcí (= selektivní blokáda nervového kořene)

- lokální aplikace kortikosteroidů a LA formou epidurální 
injekce:

a) kaudálním (sakrálním) přístupem

b) interlaminárním přístupem

c) transforaminálním přístupem

- selektivní blokády nervového kořene

-

PRT = periradikulární terapie 
(aplikace pod kontrolou CT) [u víceetážové centrální stenózy 
a neurogenních klaudikací je vhodnější interlaminární 
přístup; při výskytu radikulární bolesti a laterální stenózy je 
vhodnější transforaminální či foraminální přístup;
ZDROJ: Adamová B. a kol., Neurologie pro praxi, 2015]



Esterová lokální 
anestetika

kokain
• první známé LA (použití od 1884)
• přírodní látka, izolována z listů jihoamerického 

keře Erythroxylon coca

• také centrálně euforizující látka s vysokým 
rizikem vyvolání závislosti

• dříve pro povrchovou anestezii (k lokální 
anestezii ušního bubínku při paracentéze –
Bonainův roztok, preskripce IPLP na „recept s 
modrým pruhem“)



Esterová lokální anestetika
kokain





Historie LA

• spjata se 2 lékaři českého původu: Karl Koller 
(oftalmolog) a Sigmund Freud (zakladatel 
psychoanalýzy)

• Freud s kokainem experimentoval a vzorek věnoval 
Kollerovi

• Koller údajně  mimoděk olízl prsty, v nichž měl 
kokain a zjistil, že mu znecitlivěl jazyk

• Koller pokračoval s experimenty na zvířatech, na 
svém asistentovi a na sobě!

• 15.9.1884 Oftalmologický kongres v Německu, kde 
Kollerovu práci přednesl dr. Brettauer

• výsledkem bylo rychlé rozšíření LA kokainem v 
oftalmologii



Historie LA

• již v r. 1865 francouzský lékař Charles 
Fauwell ošetřoval hrtany zpěváků a řečníků 
speciálně upraveným roztokem z nápoje „Vin 
Mariani“ vyráběného z listů koky

• tento nápoj byl předchůdcem Coca-Coly!!! 

• za zmínku stojí SYSTÉMOVÉ VYUŽÍVÁNÍ 
KOKAINU K LÉČBĚ MORFINISMU!



Historie LA

• r. 1885 – první slizniční podání LA do uretry a rekta (dr. Knapp)
• podání k nervovým strukturám (počátky svodné anestézie) bylo 

použito již 6 týdnů po prezentaci Kollerova objevu
• r. 1892 – první publikace o infiltrační anestezii(německý chirurg 

Schleich)
• r. 1898 – 1899 - první spinální anestezie kokainem při operacích 

(August Bier – TZV. KOKAINIZACE MÍCHY!)
• v čes. zemích byla spinální anestézie tématem habilitační práce 

chirurga Jedličky (r.1900)
• r.1920 – první použití epidurální techniky, její znovuobjevení 

pak až ve 30.létech 20.stol.



Historie LA

• HLAVNÍM PROBLÉMEM SE UKÁZLA BÝT TOXICITA 
A ZÁVISLOSTNÍ POTENCIÁL KOKAINU A VE 
SKUTEČNOSTI MNOHO PRŮKOPNÍKŮ LA 
SKONČILO JAKO KOKAINISTI!!!

• první bezpečné LA prokain syntetizováno až v r. 
1904 (německý chemik Alfréd Einhorn)

• v r. 1928 syntéza tetrakainu (na trh uveden v r. 1948 
= začátek tzv. amidové éry)

• další LA – lidokain – až v r. 1943
• r. 1957 syntéza bupivakainu a mepivakainu



Esterová lokální anestetika
prokain
• nejstarší syntetické LA
• pomalý nástup, krátký účinek
• pro infiltrační a svodnou anestézii (špatně 

prostupuje kůží)
tetrakain
• rychlý nástup účinku
• vysoce toxický - pouze pro povrchovou anestézii 

ústní dutiny a hltanu (kombinace s chlorhexidinem)
benzokain
• pouze pro povrchovou anestézii ústní dutiny a 

hltanu (v kombinaci s antiseptiky); pastilky do krku 
(pro zmírnění bolesti během polykání při infekcích 
a zánětech)



Esterová LA jsou strukturálně podobné kyselině para-
aminobenzoové 

→ vysoký alergenní potenciál až riziko 
anafylaktické reakce u alergických 
pacientů!!!

Esterová lokální anestetika



Amidová lokální anestetika

trimekain
• univerzální, pro všechny typy lokální anestézie
• používán i jako antiarytmikum
lidokain
• univerzální lokální anestetikum, k povrchové, 

infiltrační i svodné anestézii
• používán i jako antiarytmikum

U trimekainu i lidokainu snížit dávky na polovinu u pacientů léčených 
beta-sympatolytiky, inhibitory Ca2+ kanálů a u epileptiků!

POZOR: LA NEJSOU SELEKTIVNÍ JEN VŮČI Na+ KANÁLŮM, ALE 
BLOKUJÍ I K+ A Ca2+ KANÁLY!!!



mepivakain
• ve stomatologii, zejména u pacientů 

nesnášejících vazokonstrikční přísady (sám má 
mírný vazokonstrikční účinek)

bupivakain
• všechny druhy lokální anestezie 
• léčba akutní bolesti – kontinuálně do 

epidurálního prostoru
• ale je kardiotoxický!
levobupivakain
• obdobné vlastnosti jako bupivakain, menší 

kardiotoxicita

Amidová lokální anestetika

NEJVÍCE
POTENTNÍ
LA

MÁLO
POTENTNÍ
LA



artikain
• využití ve stomatologii, rychlý nástup, dlouhý účinek 

prilokain
• jen povrchová anestezie EMLA
• spinální anestézie při krátkodobých chirurg. 

zákrocích
ropivakain
• všechny druhy anestezie kromě subarachnoideální

cinchokain
• vysoce toxický, pouze pro povrchovou anestezii

Amidová lokální anestetika



Alergické reakce jsou méně časté

→ amidová LA se používají častěji než 
esterová

Amidová lokální anestetika



Dělení LA dle intenzity účinku

SLABÁ
prokain (doba trvání úč. cca 45min), 
benzokain

STŘEDNĚ SILNÁ
trimekain, lidokain (doba trvání účinku cca 
90min)

SILNÁ
tetrakain, bupivakain (doba trvání účinku 
120min – 12hod), artikain, ropivakain, 
mepivakain, levobupivakain



Toxické účinky LA

CNS

Excitace

Útlum

tonicko-klonické křeče

Areflexie

Selhání dechu

Kóma
Kardiovaskulární 

systém

Hypotenze

Arytmie

Bradykardie

Alergické projevy více u esterových LA, anafylaktický šok!

Toxicita 
vazokonstrikčních

přísad

lokálně hypoxie tkání až nekróza (akrální části), 
celkově neklid, tachykardie, hypertenze

Methemoglobinémie
v důsledku nahromadění metabolitu 
o-toluidinu s oxidačními účinky, který mění 
hemoglobin na methemoglobin



Intoxikace LA
Alergická a anafylaktická reakce

Klinické projevy: 
• svědění
• kopřivka
• nezánětlivé otoky
• anafylaktický šok - neklid, úzkost, dušnost, často i zvracení
• vznik Quinckeho edému – nezánětlivý, rychle se rozvíjející otok v obličeji, 

postihující oblast rtů, očí, tváří a mnohdy je postižena i oblast hrtanu –
dušení pacienta!

Terapie: 
• 1 mg adrenalinu v 10 ml fyziologického roztoku i.v., podávat frakcionovaně; 

nebo 0.5mg i.m.
• kyslík a infuze 5% glukózy s noradrenalinem (při přetrvávající oběhové 

instabilitě)
• hydrokortizon i.v. (100-300mg), antihistaminika 
• při selhávajícím dýchání zajistit volné dýchací cesty a zahájení umělé plicní

ventilace
• při přetrvávajícím bronchospasmu podat beta2-sympatomimetika
• při závažné metabolické acidóze přidat bikarbonát



Intoxikace LA
Systémová toxická reakce

Klinické projevy: (nejčastěji do 15 min po aplikaci anestetika):
• zblednutí pacienta, neklid, mravenčení v rukou, mrazení nebo horko, 

nevolnost, závratě, studený pot
• zrychlené dýchání
• třes, záškuby drobných svalů, tonicko-klonické křeče
• tachykardie, v první fázi zvýšený krevní tlak
• v další fázi bezvědomí, pokles TK, zpomalení srdeční akce
• v konečné fázi zástava dechu a krevního oběhu 

Terapie:
• uložení do vodorovné polohy, u dechové nedostatečnosti kyslík
• při křečích diazepam i.v.
• při kritickém poklesu krevního tlaku pomalu noradrenalin i.v. kontinuálně
• při srdečním selhání adrenalin (možno atropin)
• i.v. infúze lipidů (tzv. resuscitace lipidy)! – nutný VČASNÝ zásah!!!
• při zástavě dechu a oběhu resuscitace



Novější látky

• Fenylkarbamáty
– obsahují karbamovou vazbu namísto vazby esterové 

nebo amidové
– 100-300krát účinnější než dnes užívané látky
– selektivní blokáda nociceptorů bez omezení vnímání 

dotyku, tlaku, polohy a pohybu
– působí i v zánětlivé tkáni
– pentakain, heptakain, karbisokain

• Deriváty tetrodotoxinu



Lokální anestetika



Děkuji za pozornost!



RNH+

RNH+

RN + H+

RN + H+

membrána nervové buňky

extracelulární prostor

intracelulární prostor

extracelulárně pH zásaditější, převažuje
difuzibilní (nepolární, lipofilní) 
forma lokálního anestetika

intacelulárně pH kyselejší, převažuje aktivní (polární) 
forma lokálního anestetika, která blokuje Na kanál
a tím vedení vzruchů neuronem

nepolární forma proniká
membránou neuronu


