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TOXIKOLOGIE A ANALÝZA DROG 
Martin Kuchař 

Ústav chemie přírodních látek 

 
Látky ovlivňující CNS 

 
Sedativa, hypnotika, anxiolytika, anestetika 

Látky ovlivňující CNS 
 

• Psychofarmaka (Lehmanovo rozdělení) 
 Látky ovlivňující vigilitu a stav vědomí 

o Pychostimulancia 
o Celková anestetika 
o Sedativa 
o Hypnotika 

 Látky ovlivňující afektivitu (citová stránka jedince) 
o Antidepresiva 
o Anxiolytika (látky odstraňující úzkost) 
o Antimanika (látky potlačující patologicky povznesenou náladu) 
o Dysforiky (látky zhoršující náladu) 

 Látky ovlivňující úroveň psychické integrace 
o Neuroleptika (tranvilizéry) - antipsychotika 
o Psychodysleptika (způsobují psychotické stavy) 

 Látky ovlivňující paměť (kognitiva) 
 

• Antiepileptika 
• Antiparkinsonika 
• Antimigrenika 
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Celková anestetika 

• Navozují stav celkové anestezie,  
• ztráta vědomí, odstranění schopnosti vnímat bolest,  
• útlum nežádoucích somatických a vegetativních reflexů 
 
Celková anestézie: reverzibilní stav vyznačující 
se bezvědomím, amnezií, analgezií, svalovou relaxací 
 
 

Historie anestezie 
 

• starověk - odvar z makovic, blínu, čemeřice či mandragory. Tyto postupy však 
byly nespolehlivé a často měly nepředvídatelné účinky končící někdy i smrtí 
nemocného.  

• První celková éterová anestezie - v říjnu 1846 William Morton v Bostonu, po 
4 měsících v únoru 1847 podal mnich Celestýn Opitz v dnešní nemocnici 
Na Františku první éterovou anestezii v Čechách. (téměř 300 let od objevu 
znecitlivujícího účinku vdechováním par éteru Paracelsem v roce 1547) 
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Hodnocení hloubky anestezie 
 
Jednotlivé části CNS jsou různě citlivé na anestetika, což ukazují jednotlivá stádia 
celkové anestezie. V době užívání éterové monoanestezie byla tato klinická stadia 
anestezie popsána Guedelem.  
 
• I. stadiu usínání - dochází k útlumu buněk mozkové kůry, která je nejcitlivější k 

tlumivým účinkům anestetik (stadium analgezie, usnutí pacienta). 
• II. Excitační stadium - dochází k excitaci pacienta s motorickým neklidem, 

oběhovou nestabilitou a zvýšením zvracivého reflexu. Pacient je v bezvědomí, 
řada reflexů je však zesílena, v tomto stadiu je největší riziko smrti na zástavu 
srdce 

• III. stadium chirurgické, začíná znovuobjevením pravidelného dýchání a končí 
zástavou spontánního dýchání; svalový tonus se snižuje, spontánní pohyby mizí, s 
prohlubující se anestezií mizí veškeré reflexy. Toto stadium je cílem celkové 
anestezie pro provedení chirurgických výkonů.  

• IV. paralytické stadium - míšní deprese, dochází k útlumu mozkového kmene a 
vegetativních center, a tím k zástavě dýchání a ztrátou cévního tonu pak k 
oběhovému zhroucení 

Mechanismus celkové anestezie 
biofyzikální teorie  
• Lipofilní látky mají tendenci se koncentrovat v hydrofobní vrstvě buněčných 

membrán a tím ovlivňovat jejich propustnost. Tímto mechanismem snižují 
dráždivost a vodivost a navozují anestezii. 

• Touto teorií se vysvětluje účinek především inhalačních anestetik, jejichž účinek 
stoupá se vzrůstají lipofilitou. 

 
Lipofilní inhalační anestetika 
• Rozpustné v neuronálních membránách, stabilizují iontové kanály v zavřeném 

stavu a tím hyperpolarizují membránu. Otevření napěťově řízených iontových 
kanálů vyžaduje  výraznější pokles napětí na membráně 

• Snížení schopnosti neuronu přenášet signál 
• Uhlovodíky, halogenované uhlovodíky, ethery, oxid dusný (H. Davy) 

- Látky zneužívané (např. plyn v zapalovačích, toluen, rajský plyn - bombičky 
• V praxi požívané halotan, enfluran, sevofluran 
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Účinek celkových inhalačních anestetik  

• ovlivňuje absorpce, distribuce a eliminace. Dnes používané látky se 
prakticky nemetabolizují a jsou eliminovány plícemi v nezměněné podobě. U 
většiny celkových anestetik je nepatrný metabolismus vyloženě žádoucí, jelikož 
bývají biotransformovány na toxické produkty (chloroform). 

• Faktory ovlivňující farmakokinetiku jsou dány vlastnostmi dané 
látky (především fyzikálně-chemickými) a dále fyziologickými aspekty: 
 

S vlastnostmi látky souvisí: 
rozdělovací koeficient krev/plyn – tedy jinak řečeno rozpustnost v krvi; zde platí, 
že čím je látka v krvi rozpustnější, tím je distribuce pomalejší, je tedy pomalejší 
nástup a i odeznění účinku; 
 
rozdělovací koeficient olej/plyn – tedy rozpustnost v lipidech; zde lze říci, že čím 
bude naše anestetikum liposolubilnější, tím účinnější bude, jelikož se mu v CNS 
bude líbit, stejně tak ochotně se však bude distribuovat do tukové tkáně. 

 

receptorová teorie 
• Je aplikovatelná především na intravenózní anestetika a dle ní je podkladem 

anestezie interakce léčiva s receptory. 
• receptory asociované s iontovými kanály, především GABA A (inhibiční), 

NMDA (receptor pro glutamát, typ N-methyl-D-aspartát – excitační), N-
receptor nebo receptor pro glycin (inhibiční).  
 

Intravenózní anestetika 
• Rychlý nástup účinku – indukční anestetiky 
• Barbituráty – potencují působení neurotransmiteru GABA, také GABA –

mimetika 
• 1903 – Barbital (R1=R2=Et, Veronal) 
• 1912 – Fenobarbital (Luminal) 
• Závažné nežádoucí účinky, dnes jen fenobarbital a primidon jako 

antikonvulziva, thiopental jako centrální anestetikum. 
• indukce jaterních enzymů, nezachovávají architekturu spánku. 
• Vhodná volba pKa mezi 7,8 až 8,3 (fyziologické pH = 7,4-7,5) 
• Nebarbitoruvá anestetika: etomidát, propofol 
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fenobarbital thiopental 

propofol methohexital etomidát 

Intravenózní anestetika 

Court, M. H.; Duan, S. X.; Hesse, L. M.; Venkatakrishnan, K.; Greenblatt, D. J., Cytochrome P-4502B6 is responsible for 
interindividual variability of propofol hydroxylation by human liver microsomes. Anesthesiology 2001, 94 (1), 110-119 

Propofol 
• Bílá emulze, iv. Aplikace („milk of 

amnesia“) 
• 1,5-2,5 mg propofolu/kg těl.hm. 

(v další fázi 4mg) 
• zneužívaná látka mezi odborným 

zdravotnickým personálem, 
„celebritami“ – předávkování M. 
Jackson 

• Závislost, syndrom odnětí 
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ketamin 
Ketamin na začátku 60. let 20. století objevil Calvin Stevens z Wayne State 
University. V 70. letech už byla látka používána na bojištích války ve Vietnamu, už 
tam se však začaly objevovat zprávy o zvláštních halucinacích v období, kdy 
pacienti přicházeli k vědomí. Od ketaminu se v humánní medicíně rychle 
ustoupilo a dnes ho využívají hlavně veterinární lékaři. Od 80. let se však 
ketamin zneužívá jako klubová droga. 
 
•  Působí jako antagonista NMDA receptorů, ve vysokých, plně anestetických 

dávkách obsazuje i opioidní sigma-receptory. Podobně jako fencyklidin (PCP) 
vyvolává stavy nazývané disociativní anestezie . Kromě anestetického účinku 
způsobuje halucinace a hypertenzi. Ketamin se často prodává jako směs 
enantiomerů, S-ketaminu a R-ketaminu. 

• Na rozdíl od ostatních anestetik stimuluje kardiovaskulární i dechové centrum 
a je potentním analgetikem. Myorelaxace je slabá, naopak tonus horních cest 
dýchacích je zachovalý (nedochází k zapadnutí jazyka). Spolehlivého účinku je 
dosaženo i po nitrosvalovém podání. Účinek nastupuje rapidně, většinou do 3 
minut po podání, jelikož ketamin je až 10x více liposolubilní než thiopental. 
Tyto vlastnosti ho předurčuji k použití v medicíně katastrof, kdy je bezpečný 
i v rukou nevyškoleného anesteziologa. 

 

Ketamin se zneužívá pro své disociativní účinky podobné účinkům fencyklidinu (PCP) 
a dextromethorfanu (DXM). Účinek trvá od 45 minut do několika hodin, ale osoba se cítí 
v pořádku až přibližně za 24-48 hodin. Aplikuje se v této souvislosti injekčně, šňupáním 
nebo kouřením. Vyvolává ketaminový trip, projevující se např. halucinacemi, 
pocity depersonalizace, derealizace a oddělení od vlastního těla (zážitky podobné 
klinické smrti). Na rozdíl od jiných látek s halucinogenními účinky 
(psychedelických tryptaminů a fenethylaminů) může vyvolat poměrně silnou psychickou 
závislost, zvlášť pokud je zneužíván soustavně. 

Abůzus ketaminu a látek podobných (aryrhexylaminů) 

Fencyklidin (PCP) je návyková látka, která se užívá v práškové, tabletové či tekuté (ve vodě 
rozpuštěné) formě. Inhalačně účinky nastupují po několika minutách, vrcholí během 
třicáté minuty a trvají 4 až 6 hodin. Účinky se liší podle dávky: 
• 1–5 mg: stimulant, navozuje pocity euforie, sebedůvěry, vyrovnanosti 
• 5–15 mg: analgetické a anestetické účinky 
• vysoké dávky způsobují schizofrenní chování, prohlubují se tělesné projevy (účinek na 

tělesnou teplotu a na srdeční činnost) a uživatel je v silném ohrožení života. 

 
S užíváním PCP jsou občas spojeny nepředvídatelné a velmi nepříjemné stavy přirovnávané 
k nočním můrám. Byly popisovány i stavy, kdy člověk pod vlivem PCP věřil v nadpřirozené 
schopnosti své osoby - skokům z výšky se smrtelnými následky. 
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Ketamin a léčba bipolární afektivní poruchy 
Pacientům s bipolární poruchou jsou předepisována antidepresiva. Nástup efektu vhodného 
antidepresiva může navíc trvat i několik týdnů. 
Stále pokračuje hledání nových léků pro zvládnutí depresivní fáze bipolární afektivní poruchy. 
Jako velmi slibný lék se jeví ketamin, antagonista NMDA-receptorů. Carlos Zarata – studie 
ketaminu proti placebu. Pacienti s bipolární poruchou trpící depresemi dostali buď dvě 
jednorázové dávky ketaminu, s odstupem dvou týdnů, nebo jim bylo ve stejném 
režimu podáno placebo. 
 
• Ve skupině, která dostávala placebo, nebyl pozorován žádný efekt na deprese pacientů. Ve 

skupině léčené ketaminem došlo ke zlepšení u 79 % pacientů.  
• Symptomy deprese výrazně ustoupily už za 40 minut po podání léku a tento efekt byl 

patrný po další tři dny.  
• Poprvé bylo také prokázáno, že podání ketaminu potlačuje sebevražedné úmysly. Nástup 

tohoto efektu je stejně rychlý jako ústup symptomů depresí. Bipolární afektivní porucha (v 
depresivní fázi) patří k psychózám s nejvyšším rizikem sebevraždy.  

• Obvykle to trvá týdny, než s těmito léky dosáhneme efektů srovnatelných s rychlými 
účinky ketaminu,“ 

• Skutečnost, že ketamin je inhibitor NMDA-receptorů, otevírá nové možnosti pro vývoj 
dalších léků na stejné bázi. 

Zdroj: Biological Psychiatry 2012 

Dextrometorfan 
Dextrometorfan (DXM nebo DM) je syntetický opioid užívaný jako 
aktivní látka mnoha volně prodejných léčiv proti kašli, mimoto našel 
své využití i k mírnění bolesti a v psychiatrické léčbě. Je složkou více 
než stovky léčivých přípravků, v malém množství obvykle nemá žádné 
vedlejší účinky.  
 
• Zpravidla se prodává ve formě sirupů. Jedná se OTC léčivo – volně 

prodejné 
 • DXM se rovněž používá jako rekreační 
droga; ve vyšších dávkách totiž 
dextrometorfan funguje jako 
disociativní halucinogen. Účinkuje zřejmě 
jako neselektivní inhibitor zpětného 
vychytávání serotoninu a 
jako agonista sigma-1 receptorů.  

• DXM se v těle přeměňuje demethylací 
na dextrorfan, látku, která účinkuje jako 
antagonista NMDA receptorů. Ve vyšších 
dávkách vznikají halucinogenní stavy. 
Uživatelé popisují změněné vnímání a pocit 
oddělení od těla, shrnované pod 
označení trip. 
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ketamin 

fencyklidin 

dextrometorfan 

GABA receptor  

receptor, na který se váže (jehož ligandem je) kyselina gama-aminomáselná (GABA). 
Tato kyselina působí jako inhibiční (tlumivý)neurotransmiter. GABA receptory jsou 
dvojího druhu, z enzymatického hlediska spolu nemají mnoho společných rysů: 
 
GABAA receptor (GABAAR) – ligandem řízený (ligand-gated) iontový kanál, 
zprostředkovává rychlý inhibiční účinek 
 
GABAB receptor – receptor spřažený s G proteinem, zprostředkovává pomalý 
inhibiční účinek 

GABA 
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Zdroj: MU Brno 

Zdroj: freewiki 
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Cl- 

Cl- 
Receptor GABAA 

Zdroj: www.medscape.org 

Zdroj: www.pharma.uzh.ch 
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Sedativa a hypnotika 

Hypnotika: vyvolávají v přiměřené dávce stav podobný fyziologickému spánku 
Spánek: ortodoxní, lehký (pomalé EEG vlny) – zotavování celého organismu 
paradoxní, hluboký REM – regenerace mysli a mozku (snění, rychlé pohyby očních 
bulbů) 

Historie sedativ-hypnotik 
• Prvními známými – opium, ethanol, v 19. století bromidy 
• SAR studium alkoholů, hypnotická aktivita vzrůstá od primárních k terciálním 

alkoholům, zavedení ethynylové skupiny a karbamoylací alkoholů – meprobamát (z 
důvodů případů předávkování, EMA pozastavila registraci přípravku) 

• Počátkem 20 st. Barbituráty 
• Od počátku 60. let 20 st. Benzodiazepiny 
 

-potencování GABA receptorů 
-ukončení narkózy pomocí kompetitivního antagonisty flumazenilu – účinné 
antidotum při předávkování benzodiazepiny 
 

• potencování GABA receptorů – alosterické vazebné benzodiazepinové místo 
ukončení narkózy pomocí kompetitivního antagonisty flumazenilu – účinné antidotum 
při předávkování benzodiazepiny: 1 mg flumazenilu (Anexate) ve 20 ml FR po 4 ml ve 2-
minutových intervalech i.v. s kontrolou vědomí; oxygenoterapie; při trvajícím 
bezvědomí a umělá ventilace. Toxicita BZD výrazně stoupá při kombinaci s ethanolem, 
opiáty a tricyklickými antideprsivy. 

 
• Benzodiazepiny mají nepříznivý účinek na psychomotorické funkce, protože 

prodlužují reakční čas. Mohou způsobit též zmatenost, slabost, bolest hlavy, 
rozmazané vidění, zvracení a průjem.  

• Při dlouhodobém užívání nebo při překračování předepsaných dávek se rozvíjí 
syndrom závislosti. Při náhlém vysazení hrozí epileptický záchvat nebo psychotická 
reakce. 

• Nejčastěji používaným benzodiazepinem pro alkoholovou 
detoxikaci je chlordiazepoxid, předepisuje se na krátké období, aby se 
minimalizovalo riziko rozvoje tolerance a závislosti na benzodiazepiny 

Benzodiazepiny 
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X R1 R2 

Cl CH3 H diazepam 

NO2 H H nitrazepam 

NO2 CH3 F flunitrazepam 

alprazolam flumazenil 

• V současné době jsou benzodiazepiny jedny z nejčastěji užívaných, ale také 
zneužívaných legálních psychofarmak.  

• sedace centrálního nervového systému. Ovlivňují především limbický systém, 
cortex cerebri a hippocampus, ale také další součásti CNS a VNS 

Akutní toxicita diazepamu: 
LD50 (oral) rat: 1200 mg/kg 
LD50 (oral) dog 1000 mg/kg 
LD50 (oral) mice 700 mg/kg 

Netík V., Kazuistika osoby se závislostí na benzodiazepinových preparátech, UK 2008 

Flunitrazepam 
Hojně zneužíván při 
suicidiálních pokusech, 
při kriminálních deliktech 
(jako narkotikum a pro 
navození amnézie) 
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Po absorpci z GIT rychlá distribuce do CNS. 
Metabolismus: bohatý, přev.CYP 450, řada metabolitů aktivních 
Eliminace: přev.ve formě glukuronidů močí 

Sedativa a hypnotika 
• Zklidnění CNS, sedace, vyšší dávky navozuje stav podobný spánku – Hypnotika 
• Léky první generace (barbiturátová a nebarbiturátová hypnotika) působí 

především na ascendentní část retikulární formace, hypothalamus, thalamus a 
mozkovou kůru.  

• Hypnotika druhé a třetí generace působí zejména na limbický systém. 

Historie 
• Opium 
• Bromidy 
• Ethanol a jeho SAR variace: meprobamát 
• Alifatické acylmočoviny: kabromal 
• Barbituráty a glutarimidy (glutethimid, buspiron) 
• Benzodiazepiny 
• Hypnotika 3. generace 

Nezkracují REM spánek, nevyvolávají ranní kocovinu ani ospalost během dne. V 
souvislosti s jejich podáním nevznikají poruchy paměti, ani rebound insomnie. 
Nedochází k toleranci, snad ani k lékové závislosti. Amnézie pouze během 
prvních dvou hodin po podání. Uvedené léky mají středně dlouhý účinek (5–7 
hod): zolpidem, zopiklon.  
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meprobamát kabromal 

glutethimid buspiron 

Zolpidem - krátkodobou léčbu nespavosti a některých mozkových poruch. Patří mezi 
krátkodobě působící nebenzodiazepinová hypnotika, mechanismus stejný jako u 
benzodiazepinů, alosterická vazba na GABA receptor, stabilizace otevřeného 
chloridového kanálu, což vede k proudění Cl- iontů směrem dovnitř přes membránu, 
intracelulární potenciál dále klesá. Následkem je hyperpolarizace biomembrány a 
inhibice funkce neuronu Účinkuje rychle (obvykle během 15 minut) a má 
krátký eliminační poločas (2-3 hodiny). 
 

zolpiddem zopiclon 
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neuroleptika 

• antipsychotika jsou léčiva používaná k terapii psychóz (velké trankvilizéry) – 
nemocí projevujících se poruchami myšlení (bludy) a vnímání (halucinace). 
Působí antidopaminergně. 
 

• 1. generace tzv. klasická nebo typická – mají silný tlumivý účinek, ale nemusí být 
dostatečně účinná při léčbě negativních příznaků a dále se vyznačují 
závažnými nežádoucími účinky vycházejícími z blokády dopaminergních neuronů v 
extrapyramidálních drahách 
 

• 2. generace tzv. atypická neuroleptika – exrapyramidové nežádoucí účinky jsou u 
nich minimální, působí při terapii negativních symptomů (autismus) a hodí se k 
udržovací terapii (schizofrenie) 

Pyramidová a extrapyramidová dráha 
Základní cesty, kterými vycházejí povely ve formě vzruchů z centrální oblasti 
motorického řízení, jsou kortikospinální neboli pyramidová a extrapyramidová dráha. 
 
• Pyramidová dráha probíhá v předních rozích míšních - zásobují pomalá neboli 

červená vlákna svalová. Výstupní povel - postup je relativně pomalý, ve svém 
průběhu opravitelný. Při rychlejším průběhu musí být výsledný pohyb, nebo celá 
série pohybů předem nacvičená a tím plně automatizovaná; tyto pohybové 
soubory jsou řízeny mozečkem. Pyramidová dráha vycházející z obou hemisfér se z 
90% v krční míše překřižuje, takže především končetinové svaly jsou inervovány 
protilehlou hemisférou.  

  
• V extrapyramidové dráze probíhá soubor drah od jednotlivých oddílů velkého 

mozku, mezimozku a mozečku směrem k míše. Pomocí těchto drah je kontrolován 
stoj a svalový tonus. Podněty přicházejí aferentními drahami z jednotlivých oblastí 
periferie od senzorů ve svalech, kloubech, šlachách a z povrchu kůže. Současně se 
mohou uplatnit i optické a akustické podněty. 
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Chlorpromazin - první antipsychotikum, vyvinutá a používaná od roku 1954 jako „leading 
structure“ sloužil jako předloha dalším fenothiazinovým neuroleptikům, později byly 
vyvinuty další fenothiaziny také s antihistaminovým, antiemetickým, ještě později i 
antiarytmickým účinkem.  
• Chlorpromazin působí na řadu receptorů v CNS. Jeho antidopaminergický účinek 

může, zejména po delším podávání, vyvolat extrapyramidální symptomy 
(pseudoparkinsonismus), typicky jako bezúčelná nutkavá neustálá chůze drobnými 
šouravými krůčky, tardivní dyskinesie (neustálý pomalý třes s velkým rozkyvem), který 
může být i jako trvalý následek léčby. 

Interakce s dopaminergními receptory CNS   
Zapojení dopaminu v okruhu bazálních ganglií. Neuroleptika v CNS interagují s třemi 
dopaminergními systémy: mezolimbickým, nigrostriatovým a tuberoinfundibulárním. 
Pro antipsychotický účinek je důležitá interakce neurony mezolimbického systému, ostatní 
jsou odpovědné spíše za účinky nežádoucí. Nabourání nigrostriatových drah 
vede k motorickým účinkům (třes, hypertonicko-hypokinetický syndrom) − parkinsonismus. 
Při blokádě tuberoinfundibiálních neuronů dochází k nežádoucím účinkům vegetativním − 
poruchám menstruačního cyklu. 
Pro antipsychotický účinek jsou nejdůležitější receptory D2 − nejúčinnější jsou látky s 
největší afinitou k nim. 

Dopaminergní systém 

http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Neuroleptika&action=edit&section=5
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Dopamine_Pathways_cs.png
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Bazalni_ganglia.png
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R X neuroleptikum 

CH2CH2OH Cl perfenazin 

CH2CH2OH CF3 flufenazin 

CH3 CF3 trifluoperazin 

OH CN periciazin 

chlorpromazin 

• psychiatrický lék užívaný ke zmírnění symptomů klinické deprese. Nejčastěji 
předepisovanými typy antidepresiv jsou: 
• SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu),  
• MAOI (inhibitory monoaminooxidázy) 
• tricyklická antidepresiva.  

• Tyto druhy léků ovlivňují funkci neurotransmiterů v CNS. Antidepresiva se obvykle 
užívají nejen na depresi, ale i pro léčbu jiných psychiatrických poruch, jako 
jsou anxiozita, bipolární afektivní porucha, obsedantně-kompulzivní poruchy 
(patří k úzkostným poruchám a jde o poruchu chronickou. Pacient má nutkání 
vykonávat určitý soubor činností, kompulze, které jsou také běžně 
nazývány rituály), poruchy spánku a poruchy příjmu potravy.  

• Produkce a spotřeba antidepresiv je enormní: jen v roce 2002 bylo v 
USA předepsáno 133 milionů antidepresiv 

Antidepresiva 
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SSRI - selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 
Antidepresiva 3. generace 

Mechnismus účinku 
Přebytečný serotonin vyplavený po vzruchu do synaptické štěrbiny je zpětně 
vychytáván k recyklaci pomocí transportérů umístěných v presynaptické membráně. 
Látky této skupiny selektivně blokují právě tyto transportéry a zamezují tak 
zpětnému vychytávání (re-uptake) serotoninu. Tím se zvyšuje koncentrace 
neuromediátoru serotoninu v synapsi, což je účelem antidepresivní terapie. 
 
Na rozdíl od mnoha tricyklických antidepresiv mají SSRI nižší afinitu k serotoninovým 
5-HT1A, 5-HT2, dopaminovým D1, D2, adrenergním alfa1, alfa2, beta, histaminovým H1, 
cholinergním muskarinovým, benzodiazepinovým a opioidním receptorům. Chybění 
účinků na tyto receptory vysvětluje, proč se při léčbě SSRI projevuje méně obvyklých 
nežádoucích účinků jako je sucho v ústech, poruchy funkce žlučníku a trávení, 
porucha akomodace zraku, sedace, kardiotoxicita a ortostatická hypotenze. 

Fluoxetin je lék používaný zejména při léčení deprese. Látka je známá pod obchodní 
značkou Prozac, pod kterou ji uvedla na trh americká firma Eli Lilly v roce 1988. V 
České republice se tento lék prodává také pod názvem Magrilan, Fluzak, Deprex, 
Apo-fluoxetine, Fluoxetin Ratiopharm, Defluox.  
• Denní dávkování je většinou 20 mg v jedné denní dávce. Účinek při léčbě deprese 

nastupuje se zpožděním, zhruba 14 dní až tři týdny.  
• V játrech vzniká aktivní metabolit norfluoxetin. Nežádoucí účinky se vyskytují 

především na začátku léčby - průjem, pocení, bolest hlavy, sebevražedné 
tendence.  

• Nesmí se kombinovat s látkami, které patří do skupiny 
inhibitorů enzymu monoaminooxidázy. 
 

Další léčiva ze skupiny SSRI - citalopram, sertralin, fluvoxamin, paroxetin. 
Nejpoužívanější léčiva z této skupiny jsou v současné době  citalopram a sertralin. 
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fluoxetin citalopram 

sertralin 

Antidepresiva 3. generace: SSRI 

Tricyklická antidepresiva  

Tricyklická antidepresiva jsou nejstarším typem léku na depresi. Zabraňují zpětnému 
vychytávání neurotransmiterů (serotoninu, noradrenalinu a dalších). V současnosti se 
nasazují až po selhání novějších selektivních inhibitorů (SSRI, SNRI), zejména v 
těžkých případech. Mají totiž více vedlejších účinků, např. bušení srdce a zrychlený 
tep, zmatenost, rozostřené vidění a další. 

amitriptylin 

imipramin 

dosulepin 

doxepin 
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Thymoeretika, Inhibitory MAO 
• V 50. letech byly objeveny antidepresivní účinky antituberkulotika iproniazidu 
Ireverzní inhibotory MAO: fenelzin, isokarboxazid a reverzibilní IMAO mokobemid 
• Samy o sobě obvykle nejsou psychoaktivní, ale výrazně 

zpomalují metabolismus neurotransmiteru serotoninu a dalších látek, čímž dojde ke 
zvýšení jejich hladiny v těle 

• Typickým příkladem kontraindikace jsou SSRI. Nebezpečná též může být kombinace s 
alkoholem a některými dalšími drogami, obzvláště typu MDMA, kde může mít až fatální 
následky. Též se doporučuje vyvarovat se některých jídel, zejména těch, co 
obsahují tyramin. 

iproniazid fenelzin isokarboxazid 

moklobemid 

Alkaloidy inhibující monoaminoxidázu se v různých množstvích vyskytují v mnohých 
rostlinách. Známé rostliny obsahující velké množství jsou Banisteriopsis caapi (Ayahuasca) 
a Peganum harmala. Menší množství obsahují například routa vonná, mučenka 
pletní, kotvičník zemní. Kombinace s tryptaminy  - rostliny Psychotria viridis (kečuánsky 
chakruna) a Dyplopterys cabrerana (kečuánsky chaliponga) – nápoj ayahuasca („česká 
verze“ s chrasticí rákosovitou) 

Přírodní inhibitory MAO 

harmin 

harmalin 
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Eliminační metody při intoxikacích 
• gastrointestinální dialýza 
• forsírovaná diuréza 
• hemodialýza 
• hemoperfúze 
• výměnná transfúze 
 
Gastrointestinální dialýza 
• řada látek je druhotně vylučována do GIT v nezměněné formě nebo v podobě aktivních 

metabolitů a zpětně resorbována do organismu. 
• Z tohoto důvodu je podáváno v pravidelných intervalech žaludeční sondou ev. v 

klyzmatech aktivní uhlí v dávce 1 g/kg t.hm. po dobu trvání známek intoxikace. 
• Interval podávání je nejčastěji čtyřhodinový, doba podávání závisí na klinických 

příznacích otravy resp. na hladině noxy v séru. 
 
Indikace: 
• látky absorbovatelné na aktivní uhlí s hepatoenterální cirkulací nebo s žaludeční sekrecí 
• látky s malou vazbou na proteiny, tkáně a látky s dlouhým biologickým poločasem, které 

nejsou vylučovány jinou cestou (fenothiaziny, tricyklická antidepresiva, digitális, 
salicyláty, paracetamol...) 

• Kontraindikace: poruchy motility GIT 

 
Forsírovaná diuréza 
• cílem je eliminace látek ledvinami. Při vyšším příjmu tekutin dochází ke zvýšenému 

tubulárnímu proudění, je zkrácen styk vylučované látky se stěnou tubulů a tím snížena 
zpětná resorpce noxy. 

• Podávají se nejčastěji krystaloidy 
 
• u dospělých kolem 500 ml/hod. i.v. 
• dětem 15 – 25 ml/kg t.hm./hod. i.v. 
• Alkalinizace moči (pH 7,5- 9) podáním NaHCO3 i.v. vhodná u intoxikací barbituráty, 

saliciláty, tricyklickými antidepresivy. 
• Acidifikace moči podáním chloridu amonného i.v. vhodná u intoxikací amfetaminem, 

chininem. 
 

Indikace:  
• u všech otrav, u kterých je prokázané vylučování požitých látek ev. aktivních metabolitů 

močí – i v malém množství. 
• Kontraindikace: tubulární nekroza, oběhové selhání – edem plic, edem mozku. 
 
• Podmínkou je monitorace vitálních funkcí, monitorace a korekce vnitřního prostředí 

(minerály, celková bílkovina), hodinová bilance tekutin (katetrizace moč. měchýře). Při 
nedostatečné diuréze indukce manitolem, furosemidem. 
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Hemodialýza a hemoperfúze 
• mimotělní odstraňování toxických látek. Předpokladem je dostatečná distribuce látky 

v plazmě, minimální vazba na tkáně a malá vnitřní clearence Clerarance určité látky 
je množství plazmy, které se očistí od této látky za jednotku času. Nejčastěji se 
stanovuje renální clearance (vyjadřuje v ml/min nebo ml/s). Podobným způsobem je 
možné definovat clearance dalších orgánů, např. clearance jaterní. 

 
CX – clearance látky X 
UX – koncentrace látky X v moči 
V – objem moči 
PX – koncentrace látky X v plazmě 

 
• Podmínkou pro HD je relativně vysoká rozpustnost ve vodě, nízká molekulová 

hmotnost a minimální vazba na plazmatické proteiny. 
• HP se odstraňují látky o střední molekulární hmotnosti přímou adsorbcí noxy na 

granula aktivního uhlí nebo pryskyřice v perfuzní koloně. 
• Vhodná je i kombinace HD s HP u intoxikací insekticidy a herbicidy. 
 
Výměnná transfúze 
je metoda použitelná u dětí do 20 kg t.hm. Podávají se krevní deriváty (1/3 EM a 2/3 
MP) v množství 150 – 180 ml/kg t.hm. Na 100 ml krve se aplikuje Calcium gluconicum v 
dávce l ml i.v. Nutná je kontrola KO, koagulací, celkové bílkoviny s ev. korekcí. 

∁x=
𝑈x ∙𝑉

𝑃x

 

Akutní otrava tricyklickým antidepresivem 
  
Kazuistika 
48-letá žena s depresivní poruchou na terapii Dopexinem byla svým synem nalezena 
v hlubokém bezvědomí / komatu. Přivolaný lékař zastihl generalizované tonicko-klonické 
křeče. Při těžké dechové nedostatečnosti s výraznou cyanózou byla na místě bezodkladně 
zaintubována a uměle ventilována. V bytě byly nalezeny prázdné obaly od tablet s obsahem 
asi 4 000 mg Dopexinu a 100 mg Zolpidu. 
Hladina Dopexinu v séru při přijetí do nemocnice byla 1,2μg / ml. V průběhu nevznikly žádné 
poruchy srdečního rytmu, ohrožující život. 
Po konzultaci s toxikologickým informačním střediskem a poradní centrálou byla provedena 
eliminační hemoperfuze. Pacientku bylo možno extubovat při poklesu koncentrace Dopexinu 
v krvi na 0,8 μg / ml; tato hladina byla ponechána   úmyslně jako terapeutická k pokračující 
terapii při stávající diagnóze psychiatrické choroby. 
Dynamika přerozdělování a přesunů v jednotlivých tělních kompartmentech však vedla 
k opětovnému zvýšení koncentrace Dopexinu v krvi na hodnotu 1,2 μg / ml; manifestoval se 
opakovaný generalizovaný paroxysmus tonicko-klonických křečí, který si vyžádal útlum, 
relaxaci a reintubaci. 
Teprve po 72 hodinách, tj. po dostatečném eliminačním poločase byla pacientka po poklesu 
hladiny Dopexinu na 0,9 μg / l úspěšně odpojena od ventilátoru a s konečným úspěchem 
extubována. 
O tři dny později byla kontrolní hladina Dopexinu snížena na 0,3 μg / ml a pacientka mohla 
být bez abstinenčního syndromu  následující den přeložena na oddělení standardní 
psychiatrické péče. 



26.10.2013 

23 

ANXIOLYTIKA 
Odstraňují úzkost (anxietu), psychickou tenzi a napětí, strach (fobie), trému apod. Nehodí 
se k léčbě psychóz. Strach a úzkost jsou běžnými prožitky, nemusí být patologickým 
symptomem. Není snadné rozhodnout, kdy je možno ponechat postiženého bez léčby, kdy 
je třeba již zasáhnout farmakoterapeuticky nebo psychoterapeuticky.  
• Anxiolytika je vhodné použít zpravidla tam, kde úzkost a strach u daného jedince 

způsobují somatické obtíže (bušení srdce, průjmy, pocení apod). Farmakoterapie by 
měla být co nejkratší, aby umožnila překlenout životní krize, které vedly k anxietě. V 
některých případech se nelze vyhnout dlouhodobému podávání. Nevýhodou užívání 
anxiolytik je, že někteří jedinci volí raději farmakoterapii před řešením konfliktních 
situací a pak již nebývá daleko k lékové závislosti.  

  
• Ideální anxiolytikum by nemělo ovlivnit bdělost. Léčivo takových vlastností zatím není k 

dispozici. Anxiolytika vedou k únavě, ospalosti, ke snížení reaktivity. Jejich centrálně 
tlumící efekt způsobuje  myorelaxaci, má antikonvulzivní využití.   

• Účinky anxiolytik lze charakterizovat jako: anxiolytické, sedativní a hypnotické, 
myorelaxační, antikonvulzivní. Jejich vzájemné proporce jsou proměnlivé, závisí na 
vlastnostech jednotlivých léčiv. 

 
Benzidiazepiny, meprobamát, guajfenesin 

Nootropika 
 

Nootropika (označovaná též jako „Chytré drogy“) jsou látky zlepšující 
schopnosti lidského myšlení (funkci a kapacitu mozku). Slovo nootropic bylo poprvé použito 
v roce 1964 Rumunem Corneliem E. Giurgeou, vychází 
ze starořeckých slov noos (česky vnímání) a tropein znamenající otočení, ohnutí. 
• Nootropika zlepšují porušené intelektové funkce, kvalitativní zlepšení funkce CNS, 

dlouhodobější charakter bez stavů euforie 
• Aktivace bioenergetického systému a látkové výměny v mozku 
• První preparáty třídy nootropik byly syntetizovány koncem 50. let (pyritinol 1957, 

meklofenoxát 1959) a uvedeny na trh počátkem let šedesátých. 

Piracetam  známý pod řadou obchodních značek (např. Nootropil, Lucetam nebo Breinox). 
Chemicky se jedná o 2-oxo-1-pyrrolidinacetamid; sdílí stejnou základní strukturu s kyselinou 
2-oxo-pyrrolidinkarboxylovou čili pyroglutamátem. Piracetam je cyklickým derivátem GABA.  
používá se však v mnohem širší škále situací – například proti stárnutí, 
při alkoholismu, Alzheimerově nemoci, schizofrenii, při cévníchnemocech apod. V Česku je 
registrována řada léčivých přípravků s piracetamem jako účinnou látkou; v 
některých lékových formách jsou volně prodejné 
Pyritinol: strukturně odvozený od vit. B6 
Meklofenoxát: při léčbě Alzeimerovy choroby 
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pyritinol 

piracetam aniracetam 

Nootropika 
 

meklofenoxát 

Alzheimerova choroba  

neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k 
postupné demenci. Jako první toto onemocnění popsali Oskar Fischer a Alois 
Alzheimer. V současné době není známa příčina vzniku ACh, z 
neuropatologických nálezů se však ví, jak nemoc probíhá. Změny postupně 
působí rozpad nervových vláken a nervových buněk. Alzheimerovou chorobou 
se mění také látková činnost mozku. 
V současnosti trpí 1/4 lidí starších 85 let demencí. ACh se na tomto čísle podílí z 
50–60 %. Ve věku nad 65 trpí touto nemocí každý 20. člověk. ACh není nemoc 
jen těch nejstarších. Ve výjimečných případech, většinou při dědičném výskytu, 
může ojediněle postihnout i osoby mladší. 

Důležitý nález u ACh je tvorba patologických proteinů. Beta-amyloid, který se při 
onemocnění tvoří, je významný degenerativní protein. Ten se ukládá i ve 
stěnách cév. V oblasti plaku pak vzniká sterilní zánět. V rámci akutní reakční fáze 
se uvolní cytokiny a volné kyslíkové radikály. Ty způsobí další neurodegenerativní 
změny. Volné kyslíkové radikály peroxidují lipidy buněčné membrány neuronů a 
tím způsobí zánik neuronů. 

Léčba: 
Nootropika, rivastigmin (nepřímé cholinergikum karbamátového typu,  
galanthamin (alkaloid izolován ze sněženek) 
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Levodopa L-DOPA 
Prekurzor dopaminu, doplňuje dopamin v bazálních gangliích. Dopamin nepřestupuje 
přes hematoencefalickou bariéru a po i.v. podání nemá centrální terapeutický účinek. 
Prekurzor dopaminu, levodopa, do mozku proniká a tam je dekarboxylován na dopamin, což 
působí léčebně. 
Levodopa se podává p.o., biologický poločas je krátký, okolo 2 hodin. To vede ke kolísání 
hladin, denní dávka se proto podává většinou rozděleně na 3–4 a někdy i více dílů. Bohužel 
pouze 1–3 % podané levodopy pronikne do mozku nezměněno, zatímco zbytek je 
metabolizován extracerebrálně, převážně dekarboxylací na dopamin. 
Jestliže levodopu podáme s periferními inhibitory dopa-dekarboxylázy (DD), které nepronikají 
přes hematoencefalickou bariéru, je její metabolismus na periférii snížen a větší podíl podané 
látky je k dispozici pro přestup do mozku. Současné podání periferního inhibitoru DD snižuje 
denní potřebu levodopy na 1/4. Snížení tvorby dopaminu v periférii nežádoucí účinky v GIT a 
kardiovaskulárním systému. Levodopa se proto častěji než samotná podává s těmito 
periferními inhibitory DD., tj. karbidopou nebo benserazidem. 
Levodopa může zlepšit klinické projevy parkinsonismu, ale je zvláště účinná při 
mírnění bradykineze (celkové zpomalení pohybů) a z ní plynoucích obtíží v denní životě. 
Účinek na třes je méně výrazný. Levodopa výrazně zlepšuje kvalitu života nemocných a 
snižuje i úmrtnost na PN. Na počátku léčby okolo 80 % nemocných reaguje příznivě na podání 
levodopy, po 3–4 letech léčby se často pozoruje pozvolný pokles účinku. 

parkinsonismu 

levodopa dopamin 

karbidopa 

• Levodopa proniká hematoencefalickou bariérou, působením dopa-dekarboxylasy 
se přeměňuje na dopamin. Společné podávání s karbidopou (inhibitor dopa-
dekarboxylasy 

• Ireverzibilní IMAO – selegin  účinkuje převážně v CNS 

selegin 
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GHB 
gama-hydroxybutyrát látka na seznamu OPL  
    forma aplikace: 
• v roztoku její sůl (přimíchání do alkoholického nápoje) 
• jako kapalina (tekutá extáze) 

depresant CNS, útlum dechového 
    centra, mydriáza  
    inhibuje vychytávání dopaminu,  
    tenká hranice mezi 
    účinnou a letální dávkou – řada   
    úmrtí 

GHB – akutní intoxikace 

endogenní látka (metabolit GABA) – obtížná 
    toxikologická interpretace (forenzní analýza post mortem, 
    nároky na skladování biologických vzorků …) 
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PREKURZORY GHB 
Nejsou u nás na seznamu OPL 
 
GBL 
Průmyslová chemikálie, výborné organické rozpouštědlo 
Metabolizuje se na GHB 
Ve směsi s vodným roztokem NaOH vzniká GHB sodná sůl 
 
1,4-BUTANDIOL 
Rozpouštědlo, syntéza dalších látek (produkce 109 kg/rok) 
Metabolizuje se na GHB, kombinace s lihovinami 
 
 

Metabolismus GHB prekurzorů 

Neurotransmiter, psychoaktivní  
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•pojem alkoholismus byl poprvé užit r. 1849, až o sto let později začal být považován 
za medicínský problém 
•somatická poškození se mohou týkat všech orgánů 
z psychiatrického hlediska rozdělíme problémy s alkoholem na dvě skupiny: 
• poruchy spojené s přímým účinkem alkoholu na CNS 
• poruchy související s abúzem – návykové chování 
•útlum dopaminergní, serotoninergní aktivity, potlačení inhibičního vlivu GABA, 
stoupá aktivita glutamátu 
•somatické poškození způsobí acetaldehyd 

Klasifikace 
hlavní je MKN-10 
•Jellinekova typologie: 

•typ α – problémové pití, používané k potlačení a odstranění 
tenze, úzkosti či depresí, často pití o samotě 
•typ β – příležitostný abúzus, časté pití ve společnosti 
•typ γ – anglosaský typ – preference piva a destilátů, poruchy kontroly pití, 
nárůst tolerance, progrese konzumace 
•typ δ – románský typ – preferují víno, chronická konzumace, udržují si 
určitou hladinku, bez výrazných projevů opilosti 
•typ ε – epizodický abúzus – dipsomanie, kvartální pití, s obdobími 
abstinence 

Akutní intoxikace  
prostá opilost, zpočátku působí stimulačně, psychomotorická excitace, 
mnohomluvnost, snížení zábran atd. 
•pak útlum, únava, somnolence, spánek až bezvědomí a smrt 
•do 2 g/kg: excitační stádium, lehká opilost 
•následuje: hypnotické stádium – opilost středního stupně 
•více než 2 g/kg: narkotické stádium 
•nad 3 g/kg: intoxikace 

Alkoholový odvykací stav  
u osob s dlouhodobým a intenzivním abúzem 
•dojde k němu po několika hodinách či dnech po přerušení konzumace 

•třes rukou, pocení, úzkost, psychomotorický neklid, halucinace, iluze 
•nauzea, zvracení, bolesti hlavy, tachykardie, poruchy spánku 

•odeznívá během 4–5 dnů 
•mohou být komplikace: delirium tremens 

•závažný stav s relativně vysokou mortalitou 
•objeví-li se během excesu – intoxikační delirium 
•poruchy vědomí, kognice, halucinace, bludy, dezorientace, třes, křeče, inverze 
spánku 
•komplikováno hypoglykémií, metabolickým rozvratem 

 

http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Ab%C3%BAzus_alkoholu&action=edit&section=1
http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Ab%C3%BAzus_alkoholu&action=edit&section=2
http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Ab%C3%BAzus_alkoholu&action=edit&section=6
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Co si pamatovat z dnešní přednášky 

• Látky ovlivňující CNS 

• anestezie 

• GABA receptory 

• Eliminační metody při intoxikacích 


