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+ specifické indikace
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Benzodiazepinová 

Diazepam, Tetrazepam

Nebenzodiazepinová

Baklofen, tizanidin, 

tolperison, mephenoxalon,     

thiocolchicosid, orfenadrin, guaifenesin
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Mechanismus účinku : 

Inhibice polysynaptických signálů na intraneuronální míšní úrovni. 

Obecně : 

zesílení inhibice - hlavním inhibiční neurotransmiterem v CNS – GABA Kyselina gamma-aminomáselná 

zeslabení excitace - hlavní excitační neurotransmiter v CNS - Glutamát
(AMPA-receptory - skupiny ionotropních rec.,NMDA-receptory, kainátové receptory , metabotropní receptory)

Remedia 5/2013
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Mechanismus účinku : 

Inhibice polysynaptických signálů na intraneuronální míšní úrovni. 

Obecně : 

zesílení inhibice

zeslabení excitace 

Remedia 5/2013
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Benzodiazepinová – BZD

Diazepam, Tetrazepam

Farmakologické vlastnosti společné benzodiazepinům :

myorelaxační, antikonvulzivní, anxiolytické, sedativní, hypnotické . 

Centrální působení benzodiazepinů je zprostředkováno zesílením GABA ergní neurotransmise na inhibičních synapsích. 

antikonvulzivní a myorelaxačnímu působení.

Potencovaná aktivita GABA snižuje aktivitu excitačních neurotransmiterů: 

anxiolytické a hypnosedativní působení.

• BZD-1 (sedativní, anxiolytické a hypnotické účinky) 

• BZD-2 (antikonvulzivní a myorelaxační účinky).

• Většina benzodiazepinů působí na všechny typy receptorů. 
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Nebenzodiazepinová

Baklofen – strukturální analog GABY

agonista GABA-B, působí velmi dobře na míšní úrovni.

Stimulací receptorů GABA-B snižuje monosynaptické a polysynaptické reflexní přenosy 

v míše a zároveň inhibuje uvolňování excitačních aminokyselin. 

Působí zejména presynapticky a tím snižuje excitabilitu motoneuronu. 

GABA

Remedia 5/2013
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Nebenzodiazepinová

Tolperison - má vysokou afinitu k nervové tkáni; nejvyšších koncentrací dosahuje v mozkovém kmeni, ve spinální míše 
a v periferním nervstvu.

• inhibiční působení v úrovni reflexu míšních drah, 

• Chemická struktura blízká struktuře lidokainu. 

• má stabilizující účinek na buněčné membrány a snižuje elektrickou dráždivost motorických neuronů a primárních 
aferentů. 

• v závislosti na dávce snižuje influx natria membránou izolované nervové buňky a tak snižuje amplitudu i frekvenci 
akčních potenciálů.

• inhibiční působení na napěťově řízené kalciové kanály - má schopnost snižovat uvolňování transmiterů.

• slabé alfa-antagonistické a antimuskarinové vlastnosti.

Hlášeny hypersenzitivních reakce v průběhu léčby tolperisonem.

V případě, že se vyskytnou příznaky jako zarudnutí, vyrážka, silné svědění kůže, sípání, obtížné dýchání, potíže 
s polykáním, rychlý tep, nízký krevní tlak nebo jeho rychlý pokles, měli by ihned ukončit léčbu a kontaktovat lékaře.

lidokain
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Nebenzodiazepinová

Tizanidin - centrálně působící relaxans kosterního svalstva; 
hlavní místo účinku je v míše, stimulací presynaptických alfa2-receptorů inhibuje 
uvolňování excitačních aminokyselin, které stimulují NMDA receptory. 

Přenos polysynaptických signálů na interneuronální míšní úrovni, které jsou odpovědné za 
nadměrný svalový tonus, je inhibován a svalový tonus snížen. 

Vykazuje mírný, centrální analgetický účinek.

Vysoká individuální variabilita-úzký terapeutický index.
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Nebenzodiazepinová

Thiokolchikosid analog kolchicinu  s myorelaxační farmakologickou účinností.

Působí agonisticky na GABAA- receptorech. 

Orfenadrin - blokuje M acetylcholinové receptory a NMDA r. v CNS. 

Ovlivnění přenosu nervových impulsů z míchy na svaly uvolnění  svalů. 

Vykazuje lokálně anestetické a slabé antihistaminové vlastnosti.
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Guaifenesin - působí jako antagonista na NMDA rec. 

Mephenoxalon - inhibice nerv. přenosu na úrovni reflexního oblouku.

11Hampl F., Paleček J.: Farmakochemie. 1. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2002. Str. 206. ISBN 80-7080-495-5 

Syntéza mefenoxalonu :

Guaifenesin

mefenoxalon



Centrální myorelaxancia – Lékové formy - dostupnost

12

TOLPERISON

TIZANIDIN

ORFENADRIN + DIKLOFENAK

5.12.2019

BAKLOFEN

THIOKOLCHIKOSID
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Mephenoxalon

Guaifenesin

Diazepam
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Nejčastěji používané kombinace v českých nemocnicích : 

IVLP

• metamizol, guajfenesin, trimecain

• metamizol, guajfenesin, MgSO4

• metamizol, guajfenesin, dexamethason

• guajfenesin, dexamethason, MgSO4

• metamizol, guajfenesin, dexamethason, MgSO4

Účinek guaifenesinu po i.v. podání nastupuje za 3 – 5 minut a trvá 18 – 25 minut.

HVLP

• Orfenadrin + diklofenak 

• Účinek orfenadrinu po i.v. podání nastupuje za cca2 minuty a trvá 6 – 8 hodin.
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Obecně platí : 
mohou vyvolávat útlum, spavost, hypotenze 

v některých případech mohou nepříznivě ovlivnit kognitivní funkce  -
snížená schopnost řídit motorová vozidla……

Lékové interakce se všemi CENTRÁLNĚ tlumivými agens!

• Alkohol – omezená/rozumná konzumace

• opioidy ! útlum dechu ! (rizikový pacient s chronickým onemocněním DC).

• BZD, Z hypnotika, 

• Tlumivá AD – TC, mirtazapin, trazodon ….

• Sedativní AP, sedativní AH…..

Dále : Tizanidin je substrátem CYP 1A2, Tolperison je inhibitorem CYP 2D6
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Obecně platí : 

Nevýhodou centrálních myorelaxancií je riziko nadměrného 
snížení svalového tonu, které může vést ke ztrátě fixační funkce 
spastických svalů na končetinách a trupu, ke zmenšení jejich 
podpůrné funkce a někdy až ke zvýšení nestability pacienta.
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Muscle relaxants for non-specific low-back pain – metaanalýza 30 klinických studií

Results/Autors' consclusion

Muscle relaxants are effective for short-term symptomatic relief in patients with acute and chronic low back pain. 

However, the incidence of drowsiness, dizziness and other side effects is high. 

Pozn: v zahraničí používány (a v klinických studiích 
hodnoceny) látky v ČR nedostupné (carisoprolol, 
methocarbamol, ...). 
Výjimku tvoří tizanidin, orfenadrin (dostupný i p. 
o.), pro česká specifika (mefenoxalon, 
metamizol,…) chybí dostatečně kvalitní studie. 
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Guaifenesin byl při podání 2× d v dávce 1200 mg 

o 25 % efektivnější oproti s ním spárované placebové skupině 

a o 16 % účinnější oproti dávkování polovičnímu, 

tj. 2× denně 600 mg.

Collaku A., Yue Y., Reed K. Efficacy and safety of guaifenesin for upper back, neck, and shoulder pain: a phase II proof-of-concept, multicenter, placebo-
controlled, repeat-dose, parallel-group study. J Pain Res 2017; 10: 669−678, doi: 10.2147/JPR.S126296.



Změna terapeutické hodnoty léčiv ve stáří

Koncepty léčiv potenciálně nevhodných ve stáří

Efektivita a vhodné dávkování u seniorů je diskutabilní, je zde zvýšené riziko pádů a následných 
fraktur, některá myorelaxancia vykazují anticholinergní efekt. 



OTC - kombinace guaifenezinu pro systémovou aplikaci 
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Riziko nadužívání ????

Analgetická směs  - Ataralgin

Expektorans – kombinované přípravky pro symptomatickou léčbu chřipky a nachlazení : 
Theraflu, Vicks, Medexpecto

Expektorans – Robitusin, Stoptussin

Anxiolytikum – Novo-passit

Myorelaxans – Guajacuran
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• svalová relaxancia jsou v terapii akutní bolesti zad efektivní, resp. 
srovnatelná s léčbou nefarmakologickou (teplo, akupunktura, masáže, 
cvičení,…)                   která je dle některých doporučených postupů (USA) upřednostňována

• Centrální myorelaxancia by neměla být používána jako monoterapie – v první
volbě.

• Délka užívání by neměla přesáhnout 5-7 dní.

• Racionální kombinace NSAID + A-A + koanalgetika + opioidy ……další léčiva psychofarmaka,

• Většina Centrálních myorelaxancií je zhruba stejně účinná, proto by měly být
rozlišovány hlavně podle snášenlivosti a manifestace nežádoucích účinků.

Neexistuje nejlepší myorelaxans pro všechny pacienty, pro konkrétního pacienta 
mohou existovat různá řešení léčby bolesti. 



Děkuji za pozornost


