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Komplikace regionální 

anestezie 
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Anaesthesia. 2010 May;65(5):443-52. 

Litigation related to regional anaesthesia: an analysis of 

claims against the NHS in England 1995-2007. 

Szypula K, Ashpole KJ, Bogod D, Yentis SM, Mihai R, Scott S, Cook TM. 

We analysed 366 claims related to regional anaesthesia and analgesia 

from the 841 anaesthesia-related claims handled by the National 

Health Service Litigation Authority between 1995 and 2007. The 

majority of claims (281/366, 77%) were closed at the time of analysis. 

The total cost of closed claims was 12,724,017 (34% of the cost of the 

anaesthesia dataset) . Approximately half of the claims (186/366; 51%) 

were related to obstetric anaesthesia and analgesia and of the non-

obstetric claims, the majority (148/180; 82%) were related to neuraxial 

block. The total cost for obstetric closed claims was 5,433,920 (median 

while that for non-obstetric closed claims was pound 7,290,097. Non-

obstetric claims were more likely to relate to severe outcomes than 

obstetric ones. The maximum values of claims were higher for claims 

related to neuraxial blocks and eye blocks than for peripheral nerve 

blocks. Despite many limitations, including lack of clinical detail for 

each case, the dataset provides a useful overview of the extent, 

patterns and cost associated with the claims. 
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Results: The number of regional anesthetics performed was 103,730, corresponding to 40,640 spinal 

anesthetics, 30,413 epidural anesthetics, 21,278 peripheral nerve blocks, and 11,229 intravenous regional 

anesthetics. Reports of 98 severe complications were received, with follow-up information being obtained 

for 97. In 89 cases, complications were attributed fully or partially to regional anesthesia. Thirty-two cardiac 

arrests, seven of which were fatal, occurred during the study. Of these, 26 occurred during spinal 

anesthesia, with 6 being fatal, 3 occurred during epidural anesthesia, and 3 more occurred during 

peripheral blocks. The higher incidence of cardiac arrest during spinal anesthesia (6.4 +/- 1.2 per 10,000 

patients) compared with all other regional anesthesia (1.0 +/- 0.4 per 10,000 patients) was statistically 

significant (P < 0.05). Of 34 neurologic complications (radiculopathy, cauda equina syndrome, paraplegia), 

21 were associated either with paresthesia during puncture (n = 19) or with pain during injection (n = 2), 

suggesting nerve trauma or intraneural injection. Twelve patients who had neurologic complications after 

spinal anesthetics had no paresthesia during needle placement and no pain on injection. Of these 12 

patients (7 with radiculopathy and 5 with cauda equina syndrome), 9 received intrathecal hyperbaric 

lidocaine, 5%. The incidence of neurologic injury was significantly greater after spinal anesthesia (6 +/- 1 

per 10,000 cases; P < 0.05) than after each of the other types of regional procedures (1.6 +/- 0.5 per 

10,000 cases for the weighted average). Seizures attributed to elevated serum levels of local anesthetics 

occurred in 23 patients, but none suffered a cardiac arrest. 

Conclusions: (1) The incidence of cardiac arrest and neurologic injury related to regional anesthesia were 

very low, but both were more than three SDs greater after spinal anesthesia than after other regional 

procedures. (2) Two thirds of the patients with neurologic deficits had either a paresthesia during needle 

placement or pain on injection. (3) Seventy-five percent of the neurologic deficits after nontraumatic spinal 

anesthesia occurred in patients who had received hyperbaric lidocaine, 5%. 



Spinální a epidurální hematom 

Odhadované riziko/incidence celkově: 

1:150.000 u epidurální, 1:220.000 u SAB 
(Tryba M., 1993) 

Risk u LMWH: 1:3.000 u epidurální, 1:40.000 u 

SAB (Horlocker, 1997; Schroeder, 1998) 

Od 1904 do 1994 bylo popsáno celkem 60 

hematomu spinálního kanálu (Vandermeulen et al., 

1994) 

 



CASE 

74-l muž, po náhradě AAA v 

kombinované (CA + ThEA) 

anestezii.  

Extubován 2h po výkonu, za 8 

hodin po výkonu udává 

potíže s pohybem dolních 

končetin, brnění. 

Popište váš postup 
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LOKÁLNÍ ANESTETIKA 

• Kokain, aminoestery, aminoamidy 

• Blokáda VGSC (Na+V kanály) – vnitřní 

• Tetrodotoxin – ryba Fugu 

• Saxitocin (Kohane, Reg Anesth Pain Med 

2000), neo-saxitocin (Rodriguez, Reg 

Anesth Pain Med 2011) 

• Ziconotid (Wallace, Anesth Analg 2008) 

• Butamben (Shulman, Clin J Pain 2000) 
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Toxicita Lokálních anestetik  
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Toxicita Lokálních anestetik  
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Lipid Rescue 

1) KDY –  

       Intoxikace LA (neurologické známky?) 

       Doplnění ACLS 

2) JAK – 

       Doporučení AAGBI – bolus 1.5 ml/kg – infuze – 

opakování bolusu 

        DOSTUPNÉ 20% ROZTOKY LIPIDU (ne propofol!) 

3)    CAVE 

        Hypoxie, acidóza, vysoká inotropní podpora 
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Ultrazvuk v regionální anestezii 

 Proč ultrazvuk? 

 Potenciální výhody: 

 A) možnost sledování pasáže jehly v reálném čase 

 B) sledování distribuce LA v reálném čase 

 C) zobrazení nervů, cév, svalů, okraje kostěných struktur 

 D) odstranění bolestivých vjemů při ENS 

 Nevýhody: 

 A) artefakty 

 B) „falešná jistota“ při vizualizaci jehly 

 C) nutnost pořídit přístroj a vyškolit personál 
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Ultrazvuk v regionální anestezii 

 Blokády HK – nervy dobře viditelné, relativně 

povrchově, možnost „rescue“ periferní blokády při 

výpadku jednoho nervu 

 Blokády lze provádět bez ENS 

 Znovuvzkříšení supraklavikulárního bloku 

 Blokády DK – n. femoralis povrchově, n. ischiadicus v 

hloubce, možnost selektivní blokády ve fossa poplitea 

 Blokády břišní stěny – možnost zobrazení fasciálních 

prostorů (kompartmentů) 

 Blokády hrudníku – vizualizace paravertebrálního 

prostoru a pleury! 
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Supraklavikulární blok 

Použití ultrazvuku pro 

supraklavikulární a infraklavikulární blokády by mělo 

především významně snížit závažná rizika spojená 

s těmito přístupy – pneumotorax a punkci podklíčkových 

cév. V souboru 510 pacientů, u nichž byl proveden 

supraklavikulární blok brachiálního plexu pod kontrolou 

ultrazvuku, nedošlo k žádnému pneumotoraxu 

a pouze ke dvou punkcím podklíčkové cévy (Perlas, Reg 

Anesth Pain Med 2009) 

 

strana 19 



Supraklavikulární blok 
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„Rescue“ periferní bloky na 

HK 

 Pokud vypadne některý z 

nervů (např. ulnární 

komponenta při ISB, n. radialis 

nebo musculocutaneus při 

axilárním bloku) je možné jej 

blokovat na periferii selektivně 

 N. radialis – midhumeral, loket 

 N. ulnaris – midhumeral, 

předloktí 

 N. medianus – midhumeral, 

předloktí 

 N. musculocutaneus – mezi m. 

biceps a m. coracobrachialis strana 21 



Bloky dolní končetiny 

 N. ischiadicus – zadní nebo laterální přístup, OOP 

technika 

 N. femoralis – IP, OOP technika 

 Ultrazvuk + neurostimulace? 
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Ultrazvuk vs. neurostimulace 

 - Názory na to, zda používat ultrazvuk společně s 

neurostimulací nejsou jednotné.  

 - Pouze málo klinických studií potvrzuje nadřazenost 

neurostimulace nad ostatními metodami lokalizace 

nervů (anatomické orientační body, skiaskopie).  

 70% pacientů, kteří popisovali parestezie a u nichž 

ultrazvuk prokázal těsnou blízkost hrotu jehly a nervu, 

mělo negativní motorickou odpověď na neurostimulaci s 

proudem 1 mA (Urmey, Anesthesiology 2002) 

 Tento poznatek byl potvrzen také dalšími studiemi 

(Robards, Anesth Analg 2009, Sinha, Anesth Analg 

2007) 
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TEA vs. Blokády břišní stěny 

pro laparotomie 

 Nízký Th epidurální katétr býval zlatým standardem pro 

pooperační analgézii po laparotomiích. 

 Výhody: dobrá analgézie, sympatická blokáda, možnost 

zvyšovat či snižovat koncentraci a dávku 

 Nevýhody: vazodilatace, hypotenze, komplikace spojené 

s epidurálním katétrem – poranění dury, mechanické 

komplikace, hematom, absces. 

 Jsou nějaké jiné možnosti???? 

 TAP blok a rectus sheath blok 

 Relativně kvalitní analgézie břišní stěny bez sympatické 

blokády. 
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Rectus sheath blok 

Přední větve míšních kořenů T6-

L1 inervují břišní stěnu 

Nervy probíhají v TAP, mezi 

m.transversus abdominis a 

m. rectus a poté mezi 

bříškem m. rectus a jeho 

dorzální fascií 

Indikace: umbilikální kýla, 

laparotomie, laparoskopická 

chirurgie, operace břišní 

stěny a laparotomie u dětí 

 



Rectus sheath blok 

Potenciální výhody US navigace – přesné umístění hrotu 

jehly, sledování distribuce LA, odstranění rizika 

poranění peritonea 

Malé soubory pediatrických pacientů (Willsche, Br J 

Anaesth 2006, deJose Maria, Pediatr Anesth 

2007),RCT US vs. „slepý“ rectus sheath blok – 89% vs. 

45% (Dolan, Reg Anesth Pain Med 2009)   

 

Doporučení A stupně (Level Ib, III) pro provádění 

rectus sheath bloku pod US 

 

 



Transversus abdominis plane (TAP) blok 

Relativně mnoho kasuistik a malých studií popisujících 

provedení TAP bloku pod US 

Není žádná RCT srovnávající US vs. „slepou“ techniku 

Závažná komplikace (krvácení z jater) popsána i s použitím 

US (citace) 

 

Doporučení B stupně (Level IIb) pro provádění 

TAP bloku pod US 

 



Transversus abdominis plane 

(TAP) blok 
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Transversalis fascia block 

Dorzální verze TAP bloku 

LA aplikováno mezi 

m.transversus abdominis a 

m.quadratus lumborum 

(Hebbard, Can J Anaesth 

2009) 



Subcostální TAP blok 

Aplikace LA mezi fascii m.rectus 

abdominis a m. transversus 

abdominis (Hebbard, Can J 

Anaesth 2009) 

Indikace: analgézie po 

supraubilikálních 

laparotomiích 

Blok pouze pod US kontrolou 

Neexistuje doporučení pro 

provádění bloku podle zásad 

EBM pod US 
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Anatomie 



Historie 

Hugo Selheim (Lipsko) – 1905 

Läwen (Lipsko) – první soubor pacientů s PVB, výzkum na 

kadaverech – 1922 

Mandl (Vídeň) – PVB pro léčbu různých interních stavů 

včetně AP – 1946 

Renesance PVB – 80.léta 20.století 

Lonnqvist – kontinuální paravertebrální blok u dětí – 1992 

PVB může snížit výskyt metastáz u karcinomu prsu 

(Exadactylos, 2006) 

 



Indikace 

Unilaterální výkony na hrudní (břišní) stěně – 

analgezie/anestezie 

Torakotomie (minitorakotomie) 

Operace prsu 

Cholecystektomie, nefrektomie, (operace inguinální kýly) 

Akutní (zlomeniny žeber) a chronická (PHN, nádorové 

infiltrace) bolest   



Faktory ovlivňující centrální distribuci LA                   

  (Richardson, Can J Anaesth 2004) 

Poloha jehly Blízkost hrotu u meziobratlového prostoru 

Zavedení jehly pod příčný výběžek 

Úkos jehly orientovaný mediálně 

Tlakové gradienty Velký objem LA 

Rychlé podání LA 

(převyšující střední  hodnotu negativního 

nitrohrudního tlaku) 

Anatomické faktory Dilatace foramen 

Laterální prolaps meziobratlové ploténky 

Hypertrofie facetového kloubu 

Epidurální fibroza 



UZ řízené paravertebrální bloky 

 Je možné použít více technik 

 Vizualizace příčného výběžku a pleury je nezbytná u 

všech technik 

 OOP technika (Hara, Masui 2007, Anaesthesia 2009 ;  

Marhofer, BJA 2010)  

 IP technika (Luyet, BJA 2009;  Shibata, Anesth Analg 

2009 ;  Ben-Ari, Anesth Analg 2009 ;  Renes, RAPM 2010)  

 PTP technika (O´Riain, Anesth Analg 2010 ;  Michalek, 

IJUPTC 2010) 



Hara et al., 2007 a 2009 

25 pacientů, operace prsu, T4 (+T1) PVB blok 

Pod UZ  (3-11 MHz linear array), lokalizován TP, jehla 

vedena na TP, poté LOR technika bez použití UZ. 

Aplikace LA s kontrolou UZ. 

Všichni pacienti měli úspěšný senzorický blok T2-T4, 

nulová četnost pneumotoraxu 



Ben-Ari et al., 2010 

12 pacientů mělo zavedeno  oboustranný PVB s katétrem 

pro elektivní laparotomie 

Použit byl interkostální přístup s IP technikou 

23/24 katétrů poskytlo kvalitní blokádu 





Srovnání IP a OOP (PTP) technik 

In-plane technika Out of plane technika 

Jehla Viditelná v celém 

průběhu 

Viditelný pouze hrot (OOP) 

Zřejmý pouze pohyb tkání 

při prostupu jehly (PTP) 

Příčný výběžek 

(TP) 

Pouze pro orientaci, 

jehla není směřována 

na TP 

Jehla je v první fázi 

směrována na TP 

Pleura V místě vpichu 

relativně povrchově 

V dostatečné hloubce pod 

příčným výběžkem 

Směr vedení 

jehly 

Mediální Nejprve kolmý, potom 

kraniální 



Evidence-based medicine 

Žádná RCT srovnávající US-PVB s technikou podle 

orientačních bodů nebo ENS 

 

Doporučení B stupně pro PVB pod US (Level IIb 

evidence) 

 

Žádné doporučení ohledně úspěšnosti,  snížení objemu 

lokálního anestetika nebo komplikací   



Paravertebrální blok - studie 

 PVB s 0.5% ropivakainem vs. Systémová analgézie 

(morfin) po torakotomiích – PVB nižší VAS, nižší 

nežádoucí účinky (Marrett, Ann Thorac Surg 2005) 

 TEA vs. PVB s katétrem po torakotomiích. PVB skupina 

vyšší spotřeba morfinu, VAS a respirační funkce stejné. 

(Messina, Minerva Anestesiol 2009) 

 PVB stejně efektivní jako TEA u pacientů po 

torakotomiích (Scarci, Interact Cardiovasc Thorac Surg 

2010)  
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Pecs I, Pecs II, serratus plane 

blok 

• Aplikace LA mezi m. pectoralis major a minor pod 

klíčkem – Pecs I (Blanco et al, Anaesthesia 2009) 

• Aplikace LA mezi m. pectoralis minor a m. serratus 

anterior – Pecs II (Blanco et al, Rev Esp Anestesiol 

Reanim 2012) 

• Pooperační analgezie po výkonech na prsu a v axile 
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Pecs I blok 
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Pecs I, Pecs II, serratus plane blok 

Blanco. 

Anaesthesia 

2013 
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Blokáda cervikálního plexu 

 Frekvence komplikací – 3% 

selhání, 0.3% život 

ohrožující komplikace 

(aplikace do a. vertebralis, 

totální spinální anestezie) 

(Hakl a Michalek, Br J 

Anaesth 2007) 

 Srovnání hlubokého a 

povrchového bloku – 

0.25% vs. 0% komplikací 

(Pandit, Br J Anaesth 2007) 

 Komunikace mezi oběma 

prostory – koncept fascií 
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Blokáda cervikálního plexu 

 183 pacientů, aplikace pod 

hlubokou fascii m. 

sternocleidomastoideus. 

Konverze do CA – 1.1% 

(Barone, Texas Heart Inst J 

2010) 

 

strana 47 


