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1155 pacientů s cévními operacemi v UK

• cévní x nespecializovaný anesteziolog:
– ↓ 30denní mortalita OR 0,22 (95% CI 0,12-0,62)

– ↓ střednědobá mortalita OR 0,31 (95% CI 0,18-0,55) 

– ↓ 2letá mortalita OR 0,29; 95% (CI 0,15-0,58) u elektivních

Vzdělání anesteziologa
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2004, 2. vyd.,
448 str. Kalendova cena 

ČSARIM 2012
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2020, 1. vyd.,
588 str. 

2014, 1. vyd.,
572 str. 

• „one of the most challenging fields of our clinical practice“ 

• přidružená onemocnění

• nutné sledovat vývoj operací i graftů

• endovaskulární výkony dovolují léčbu i u „unfit“ pacientů, hybridní výkony

• clamping/declamping aorty, ztráta krve, udržení objemu, srdeční výdej, teplota, 

prevence a léčba koagulopatií

• ochrana orgánů: ledviny, mícha, mozek, srdce

• znalost regionální anestezie, ultrazvuk

• perioperační péče

série Oxford handbooks



Program

• Pacienti a před-
operační vyšetření

– stenty

• Cévní operace

– Akutní tepenný uzávěr

– Operace na aortě

– Endovaskulární výkony

– Endarterektomie karotid

– Operace periferních tepen

– Amputace
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D. J. Fintel : The Burden of PAD: Diagnosis and contemporary medical 

management  through risk-factor modification. 

The Internet Journal of Cardiology 2009 Volume 6 Number 2 
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Cévní chirurgie = rizikoví pacienti



Pacienti

• kuřáci, CHOPN

• hypertenze

• ICHS

• hyperlipoproteinemie

• diabetes mellitus

• snížení funkce ledvin (CKD-EPI)
https://www2.ikem.cz/plm_lp/_LP_17339-
L0000006.htm
https://www.kidney.org/professionals/
kdoqi/gfr_calculator

• hyperhomocysteinemie aj.
stará reklama na statin
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Morbidita a mortalita

• srdeční komplikace hlavní příčinou 
perioperační i pozdní morbidity
a mortality 

• srdeční komplikace důsledkem 
ICHS, často asymptomatické:

– diabetická neuropatie

– snížené tělesná výkonnosti (klaudikace, ikty, aj.)

10



Srdeční komplikace - četnost

Operace aorty Operace 
infrainguinální

Krupski et al., 1993 7 % 9 %

Krupski et al., 1993
(pozdní kompl. < 2 let)

8 % 25 %

L´Italien et al., 1995 6 % 13 %

Krupski et al., 2002
(nefatální IM)

2,2 % 4 %

11



1. We suggest: elective non-cardiac surgical patients >45 y. with either a history of 
coronary artery disease, congestive cardiac failure, stroke or TIA, or vascular surgical 
patients >18 years with peripheral vascular disease require further preoperative risk 
stratification as their predicted 30-day major adverse cardiac event (MACE) risk 
exceeds 5%.

2. We do not recommend routine non-invasive testing for cardiovascular risk 
stratification prior to elective non-cardiac surgery in adults.

3. We recommend that elective non-cardiac surgical patients defined as in 1. should have 
preoperative natriuretic peptide (NP) screening.

4. We recommend daily postop. troponin measurements for 48-72 hours for non-cardiac 
surgical pts defined as in 1., i.e. (i) a baseline risk 5% for MACE 30 days after elective 
surgery (if no preop. NP screening), or (ii) an elevated BNP/NT-proBNP measurement 
before elective surgery (def. as BNP >99pg/mL or a NT-proBNP >300 pg/mL) 

5. Additional recommendations are given for the management of myocardial injury after 
non-cardiac surgery (MINS) and medications for comorbidities. 
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Echokardiografie - ano / ne?

• další vyšetření indikována u pacientů s MET < 4 a ≥ 3 risk. fakt.
Guidelines EJA 2010;27(2):92-137

• COPD spojena se  rizikem subklinické dysfunkce LK
Flu WJ et al: Co-existence of COPD and left ventricular dysfunction 
in vascular surgery patients.
Respir Med 2010;104(5):690-6

• dysfunkce LK u 50 % pacientů
–41 % asymptomatická diastolická dysfunkce

–39 % asymptomatická systolická dysfunkce

–20 % srdeční selhání

Flu WJ et al: Prevalence and pharmacological treatment of left-ventricular 
dysfunction in patients undergoing vascular surgery.
Eur J Heart Fail. 2010;12(3):288-93



Koronární stenty
• self-expanding (nitinol = nikl + titanium) x ballon expandable

(ocel, kobalt-chrom, platina-chrom)

• BMS: bare metallic stents = holé kovové

• DES: drug-eluting stents = potahované léky, 
tj. stent + polymer + lék

– 1. generace: sirolimus, paclitaxel

– 2. generace: everolimus, zotarolimus

– 3. generace: biodegradabilní polymery, polymer-free

– 4. generace: bioresorbable vascular scaffolds (BRS)
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Volba anestezie
Celková nebo regionální?

CEA: studie GALA 2008
(galatrial.com,www.dcn.ed.ac.uk/gala)
podle individuální potřeby pacienta a chirurga
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volba anestezie u operací aorty



Volba anestezie?
Celková nebo regionální?

Periferní cévy:

AUTHORS' CONCLUSIONS: There was insufficient evidence available
from the included trials that compared neuraxial anaesthesia
with general anaesthesia to rule out clinically important
differences for most clinical outcomes. Neuraxial anaesthesia
may reduce pneumonia. No conclusions can be drawn with
regard to mortality, myocardial infarction and rate of lower-limb 
amputation or less common outcomes.
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Hematom v páteřním kanálu!

• epidurální (73 %), subdurální (19 %), subarach. (9 %)1

• příznaky:
- motorický blok neodeznívá (46 %)
- senzitivní blok přetrvává (14 %)
- bolesti v zádech (38 %)
- nemožnost močit (8 %)

• průběh: rozvoj paraplegie 14,5 +/- 3,7 hod
• dg: nejlépe MRI, ev. CT při kontraindikaci MRI
• terapie: dekompresní laminektomie a evakuace
• prognóza: zotavení nepravděpodobné při operaci > 8 h,2 > 12 h1

1. Lagerkranser M: Neuraxial blocks and spinal haematoma: Review of 166 cases published 1994 – 2015.
Part 2: diagnosis, treatment, and outcome. Scand J Pain. 2017 Apr;15:130-136

2. Vandermeulen, E.P. et al.: Anticoagulants and spinal-epidural anesthesia.  
Anesth Analg 1994; 79: 1165-1177



Standardní monitorace

• EKG – II, V5

• neinvazivní TK

• saturace

• invazivní TK via a. radialis
(„should be included“ Kaplan 2004)

– kontinuální monitorování

– možnost odběru vzorků

• monitorování antikoagulace - ACT
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Antikoagulace

• heparin:

– dávky 1-2 mg/kg t.hm.

– monitorace prostřednictvím ACT

– optimální hodnota? krvácení x trombóza

• protamin

– dávka? 
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Akutní tepenný uzávěr

• Klinický obraz: 6P
– Pain bolest

– Pallor bledost

– Pulseless nehmatný puls

– Paresthesia parestezie, mizí citlivost

– Paresis paréza, snižuje se funkce 

– Prostration změna celkového stavu

• První pomoc: heparin 1 mg/kg i.v.

• Trombolýza? Trombembolektomie?
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Aneurysma břišní aorty

• normální aorta 16-22 mm

• dg.:
– palpace

– ultrazvuk

• výskyt:
– 1 z 10 mužů > 65 let

1 ze 100 mužů > 65 let 
potřebuje chirurgii

• riziko:
– hypertenze, kouření

• riziko ruptury: > 55 mm
přežijí 2 z 10
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Možnosti léčby AAA

• chirurgická

– klasicky

– laparoskopicky
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http://www.medfarm.uu.se/forskning/bild.php?typ=forskningsprogram&id=342
http://www.medfarm.uu.se/forskning/bild.php?typ=forskningsprogram&id=342


Možnosti léčby AAA

• endovaskulární

– chirurgická preparace třísel

– perkutánní
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Abodminal Aortic Aaneurysm Repair
AAAR – výzva pro anesteziologa

• starší muž, obvykle s ICHS, HTN,
kuřák, CHOPN 

• velký a bolestivý výkon

• nutnost naložení svorky na aortu 

• riziko krevní ztráty

• riziko renálních problémů 
(svorka, embolie, hypotenze)

• pooperační problémy
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EVAAR
EndoVascular Aortic Aeurysm Repair

• kvalitní žilní vstup

• celková, regionální nebo místní anestezie

• invazivní monitorace tlaku

• uložení stentu v řízené hypotenzi, 
nebo při zástavě oběhu (adenosin – ascend. a.)

• prevence kontrastové nefropatie
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Nefropatie indukovaná 
kontrastními látkami

• definice:  kreatinin o 44-88 umol/l, 25-50 %, 
obvykle za 48 hodin

• výskyt: 7 % po KL, 3. nejč. příč. AKI

• rizik. faktory: věk, hypovolemie, hypotenze, LCOS, 
onem. ledvin, jater, DM, sepse aj. 

• riziko vyšší, je-li GFR před < 1 ml/s
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Nefropatie indukovaná 
kontrastními látkami

• isoosmolární KL v dávce < 100 ml, dávka < 2x GFR (ml/min)

• nepodávat nefrotoxické léky (vč. NSAID)

• zvýšení objemu: 1,0-1,5 ml/kg/hod 3-12 hod před 
a dále 6-24 hodin po vyšetření

• volba roztoku: FR, NaHCO3?

• neexistují léky k prevenci CIN
slibné NAC (4x1200 mg den před a v den vyš.*), teofyllin, statiny, 
vit. C, prostaglandin E1, RIPC?

McCullough PA et al.: Crit Care Med 2008, 36(4 suppl): S204-S211

*Briguori C et al.: Circulation 2007; 115:1211–1217 
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Studie MYTHOS:

hydratace + 0,5 mg/kg furosemid

s cílem diurézy > 300 ml/hod

před podáním KL a další 4 hod

Marenzi G et al.: 

Prevention of CIN by furosemide

with matched hydration:

the MYTHOS (Induced Diuresis 

With Matched Hydration 

Compared to Standard Hydration 

for CIN Prevention) trial.

JACC Cardiovasc Interv.

2012 Jan;5(1):90-7 38



39



Indikace CEA
• symptomatické stenózy

– výkon prospěšný u stenóz 70 - 99 % (úroveň A)

– výkon lze uvážit u stenóz 50 - 69 % (úroveň B), 
spíše u mužů

– doporučená délka dožití > 5 let

– četnost perioperačních iktů a úmrtí < 6 % (úroveň A)

• asymptomatické stenózy

– výkon přijatelný u stenóz  60 %, je-li chirurgické riziko 
< 3 % a doba dožití > 5 let (úroveň A)

Carotid endarterectomy—An evidence-based review
Neurology 2005;65;794-801 
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Volba anestezie
Výhody 

Celková anestezie

• průchodné dýchací cesty

• řízená ventilace

• možná ochrana mozku:

– anestetika

– hypotermie

• pohodlí pro pacienta

• hemodynamika

Regionální anestezie

• méně zavedených 
zkratů

• nižší KV morbidita

• kratší pobyt na JIP 
a v nemocnici

• lacinější

• zachovaná auto-
regulace průtoku CNS
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Celková anestezie

• oběhová nestabilita

• isofluran - steal fenomén

• nausea a zvracení

Regionální anestezie

• komplikace bloků

• nutná spolupráce 
pacienta

• nedostatečná kontrola 
průchodnosti dýchacích 
cest při komplikacích

Volba anestezie
Nevýhody

42



Postupy regionální anestezie

• krční epidurální anestezie

– kardiovaskulární účinky

– riziko respirační selhání

– riziko punkce dura mater

• krční blok

– povrchový

– hluboký

– kombinovaný

• infiltrační anestezie
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1828 výkonů u 1455 pacientů

v období 1996-2006
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1828 výkonů u 1455 pacientů v období 1996-2006
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Cervikální blok

46



Cervikální blok - hluboký

• úroveň C6

• úroveň C4

• rovnoběžka se zadní 
hranou m. SCM

• úrovně C2, C3, C4
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Cervikální blok - hluboký

technika jedné jehly technika tří jehel

15 nebo 3 x 5 ml 0,375% bupivakain
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Plexus cervicalis - povrchní

49



Cervikální blok - povrchní

punctum nervosum               
(v polovině délky m. SCM)

– 5 ml 0,375% bupi

podél zadní hrany m. SCM

– do 20 ml 0,375 % bupi
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Cervikální blok - intermediální

• 10 ml 0,75% ropi jehlou 
25G do hloubky 15 mm
Barone M et al.: Carotid endarterectomy 
with intermediate cervical plexus block. 
Tex Heart Inst J., 2010; 37(3):297-300

• 3-5 ml LA pod fascii
Pandit J. J. et al.: Spread of injectate with 
superficial cervical plexus block in 
humans: an anatomical study. 
Br J Anaesth. 2003;91(5):733–735
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Hluboký krční blok
- komplikace

• podání LA do arteria vertebralis  křeče, bezvědomí 
(0,2 % dle Hakla Michálka)

• podání LA do epidurálního prostoru

• podání LA do subarachnoidálního prostoru

• obrna nervus phrenicus 

• hematom

• chrapot (blokáda n. laryngeus recurrens)
(1,8 % dle Hakla Michálka)
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Monitorování mozku u CEA

• neurologické

– FAST = Face, Arm, Speech Test

• hemodynamika a průtok krve mozkem

– CPP, zpětný tlak, TCD

• oxygenace

– jugulární oxymetrie, NIRS

• funkční

– EEG, BIS, SSEP, MEP
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Near-infrared spectroscopy (NIRS)
Frans Jobsis 1977

• 735 nm a 810 nm

• měří „žilní saturaci“ 
frontální kůry

INVOS (In-Vivo Optical Spectroscopy)

firmy Somanetics Corp. 54



Srovnání NIRS

Anesthesiology 2012; 116:834–40
55



NIRS – normální hodnoty

• zdraví dobrovolníci 20-36 let: 71 ± 6 %

• pacienti k operaci srdce 20-90 let: 67 ± 10 %

• břišní chirurgie: 63 ± 8 %

• stranové rozdíly: 5 % - 10 %

• nízké vstupní hodnoty při normální oxygenaci 
= porucha průtoku, nebo vysoká desaturace

• nízké vstupní hodnoty  špatný výsledek
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NIRS u CEA

• detekce ischemie

– pokles rSO2 o 20 % výchozích hodnot, zvl. > 4 min.

– pokles rSO2 o 25-27 % výchozích hodnot

• predikce mozkového hyper-perfuzního sy
= mozkového průtoku (CBF) o > 100 % vstupních  h. 

– > 105 % hodnoty před svorkou 5 min po svorce

– > 110 % hodnoty před svorkou na konci operace 
(sensitivita a specificita 100 %)*

*Ogasawara K et al.: Transcranial regional cerebral oxygen saturation monitoring 

during carotid endarterectomy as a predictor of postoperative hyperperfusion. 

Neurosurgery. 2003 Aug;53(2):309-14; discussion 314-5. 57
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Další využití NIRS

• kardiochirurgie

– predikce výsledku

– monitorace mozku při zástavě oběhu v hypotermii 

– predikce kognitivní dysfunkce

• kraniocerebrální poranění 

• nekardiochirurgické operace
např. Papadopoulos G et al.: Baseline cerebral oximetry values in elderly 
patients with hip fractures: A prospective observational study. 
Injury, Int. J. Care Injured 42 (2011) 1328–1332
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