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Proč podávat svalová relaxancia?

usnadnění intubace
usnadnění přístupu do tělních dutin
zajištění nehybnosti během výkonu

• snížení nociceptivního dráždění?

• usnadnění ventilace
– odejmutí dechové práce - snížení spotřeby kyslíku
– snížení inspiračních tlaků
– zlepšení souladu s ventilátorem
– snížení intrakraniálního a intraabdominálního tlaku
– umožnění léčebné hypotermie

anestezie

intenzivní medicína



ANESTHESIOLOGY. (1942). 3 414–20



Zavedení SR do praxe

• mortalita 1 : 1560, 1:2 100 s kurare x 1:370 bez kurare1

1. Beecher, HK, Todd, DP A study of the deaths associated with anesthesia and surgery: 
Based on a study of 599, 548 anesthesias in ten institutions 1948-1952, inclusive.. Ann 
Surg. (1954). 140 2–35

• 70. léta: anesteziologická mortalita 2:10 000
 2006 1:200-300 0002  dnes 1 : 100 000
2. Anesth Clin N Amer 2006;24:255-278





Svalová relaxancia 
- mechanismus účinku

• depolarizující blok

agonistická depolarizace + 
obsazení receptoru

antagonizace nemožná

• nedepolarizující blok

antagonismus ACh

antagonizace bloku možná



Svalová relaxancia

• depolarizující SCH

• nedepolarizující

– steroidy

• pancuronium (Pavulon)

• pipecuronium (Arduan)

• vecuronium (Norcuron)

• rocuronium (Esmeron)

– benzylisochinoliny



Svalová relaxancia

• depolarizující SCH

• nedepolarizující

– steroidy

– benzylisochinoliny

• atrakurium (Tracrium)

• cis-atrakurium (Nimbex)

• mivacurium (Mivacron)



Dávky dle Lean Body Weight

+

Adjusted BW

IBW = 23 x (výška v m)2, kde 23 je ideální Body Mass Index



Succinylcholin
-jodid, -chlorid

• depolarizující svalové relaxans s krátkým 
účinkem (5-10 min)

• k intubaci, zejména k bleskové intubaci

• metabolismus: plazmatická cholinesteráza

• nástup účinku do 30-60 s (fascikulace)

• dávka: 1 mg/kg i.v., výjimečně v infúzi



• bradykardie

• anafylaxe: 1:5-10 000

• fascikulace a svalová bolest

– intragastrický tlak: ↑, ale > ↑ i tonus jícnového svěrače

– intrakraniální tlak: stoupá, sníženo prekurarizací

– nitrooční tlak: stoupá o 5-15 mm Hg, intraokulární úč. 
(přítomen i po odpojení očních svalů)

• hyperkaliemie

• spouštěč maligní hypertermie

Succinylcholin
-jodid, -chlorid



Rocuronium (Esmeron)

• nedepolarizující svalové relaxans steroidního typu 
s rychlým nástupem a středně dlouhým účinkem 
(20-40 min)

• k intubaci a ke svalové relaxaci během operace

• oběhově stabilní

• uptake do jater, redistribuce, eliminace močí a žlučí, 
mtb na 17-deacetylrocuronium min. význam

• dávka k intubaci: 0,6 mg/kg lean body weight

• dávka k udržování relaxace: 0,15 mg/kg

• kapnoperitoneum může prodlužovat účinek 
snížením hepatic blood flow

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Rocuronium_structure.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Rocuronium_structure.png


Cisastracurium (Nimbex)

• nedepolarizující svalové relaxans 
benzylisochinolinového typu se středně 
dlouhým účinkem (20-30 min)

• Hofmannova eliminace

• nižší uvolnění histaminu než Tracrium

• dávka k intubaci 0,15 mg/kg i.v. LBW

• dávka k udržování relaxace: 0,03 mg/kg

August Wilhelm von Hofmann
1818-1892



Hloubka blokády

Anesth Analg. 2022 Jul 1;135(1):39-48. doi: 
10.1213/ANE.0000000000005925





Antagonizace svalových relaxancií
• pokračovat v UPV

• farmakologická dekurarizace atropin + neostigmin
– jediná možnost u benzylisochinolinů

• suggamadex (Bridion, enkapsulace)
– rocuronium, méně vecuronium
– problém: toremifen, flucloxacillin, fusidic acid

• cystein (nahradí Cl-, chemoinaktivace) 
– chlorofumaráty: gantacurium (ultra-krátký < 10 min),

CW002, CW011

• calabadion (enkapsulace)
– aminosteroidy i benzylisochinoliny (i LA)

Cucurbit[n]uril family of molecular containers
central methylene-bridged glycoluril tetramer capped by two o-xylylene rings.



Farmakologická dekurarizace

Atropin (atropin) + Syntostigmin (neostigmin)
• neostigmin = Psymimetikum blokující 

cholinesterázu
• indikace: přetrvávající účinek nedep. relaxancií při 

TOF ≥ 2

• dávky:
– Atropin 0,5-1,0 mg i.v.
– Syntostigmin obv. 0,5-2,5 mg i. v. 

(0,02-0,035-0,05-0,07 mg/kg, efekt stropu)

• CAVE: 
neostigmine-induced neuromuscular weakness



Suggamadex (Bridion)

sugar-gamma-cyklodextrin



Doporučení k antagonizaci SR

Brull SJ, Kopman AF.: Current Status of Neuromuscular Reversal and Monitoring: 
Challenges and Opportunities. Anesthesiology. 2017 Jan;126(1):173-190



Algorithm-based preventive strategies for avoidance of residual neuromuscular blocks.
Unterbuchner C, Ehehalt K, Graf B. Anaesthesist. 2019 Nov;68(11):744-754.





Tři nežádoucí účinky 
reziduální kurarizace

1. omezení ventilace

2. horní dýchací cesty: 

– omezení polykání → riziko aspirace

– zvýšená tendence horních DC kolabovat i při TOF 1,0!

3. snížení citlivosti karotických tělísek na hypoxii
Jonsson M et al.: Neuromuscular blocking agents block carotid body neuronal 
nicotinic acetylcholine receptors. Eur J Pharmacol. 2004 Aug 23;497(2):173-80.

Herbstreit F et al.: Impaired upper airway integrity by residual neuromuscular 
blockade:increased airway collapsibility and blunted genioglossus muscle activity 
in response to negative pharyngeal pressure. Anesthesiology. 2009 Jun;110(6):1253-60.



8.4.2017www.csarim.cz
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https://www.mdpi.com/1424-8220/22/7/2448/htm



Zlatý standard monitorování NSB
stimulace n. ulnaris → m. adductor pollicis

kinemyografie – využívá piezzoelektrický efekt

akceleromyografie – měří zrychlení



https://www.gehealthcare.co.uk/-/media/88deb58a5f1e4a26be12330c962f4927.pdf?la=en-gb



Proč monitorovat NSB?

• úvod do anestezie – načasování intubace

• vedení anestezie – dostatečná chirurgická 
relaxace

• ukončení anestezie – vyloučení reziduální 
kurarizace!

– načasování dekurarizace při užití syntostigminu

– načasování extubace

– bezpečnost po extubaci



Anesth Analg. 2022 Jul 1;135(1):39-48. 
doi: 10.1213/ANE.0000000000005925



Režimy monitorování

https://sketchymedicine.com/2013/11/1216/



Train-of-Four



Co dělat, když nelze 
monitorovat na palci?

1. nemonitorovat vůbec
2. nepoužít svalová relaxancia
3. použít rocuronium a podat sugammadex
4. je-li důvodem nemožnost přístupu k ruce:

– „smlouvat“ s chirurgem o poloze ruky
– „chránit“ ruku pod rouškami

5. monitorovat jinde než na ruce, ale:
– uvědomovat si odlišnosti
– uvážit důvod monitorace (intubace, peroperační blok, PORC)

6. monitorovat NSB jinak
– EMG
– EMG z počítačem zpracovaného EEG (BIS, entropie, PSI aj.)



1. Nemonitorovat vůbec

• obvyklá praxe?

• když nebudu extubovat, ale bude pokračovat UPV

• úvaha:
+ jednoduchost

- neznalost účinku relaxancia

- nemožnost vyloučit pooperační reziduální kurarizaci!

- postup proti doporučením 



2. Nepoužít svalová relaxancia

indikace svalových relaxancií:
• usnadnění intubace
• usnadnění přístupu do tělních dutin
• zajištění nehybnosti při výkonu (jde často i jinak)

• usnadnění ventilace
– odejmutí dechové práce - snížení spotřeby kyslíku
– snížení inspiračních tlaků
– zlepšení souladu s ventilátorem
– snížení intrakraniálního a intraabdominálního tlaku
– umožnění léčebné hypotermie

hlavně
anestezie

hlavně 
intenzivní
medicína



2. Nepoužít svalová relaxancia

• mnoho výkonů mimo tělní dutiny, 
nebo výkony, kde je relaxace nežádoucí

• použít supraglotické pomůcky nevyžadující 
relaxaci

• intubace bez relaxace:
– dostatečně hluboká anestezie, např. VIMA
– propofol (thiopental) + alfentanil + lidokain vše i. v.
– propofol + remifentanil
– lidokain: lokální anestezie a/nebo aerosol



2. Nepoužít svalová relaxancia

intubace bez relaxace
úvaha:

+ bez důsledků relaxace, bez nutnosti monitorace

- nižší bezpečnost? 
- nutná hlubší anestezie → hemodynamická nestabilita?

- možné poranění dýchacích cest

- možná potřeba více pokusů

- možné pohyby pacientů

Intubace bez relaxace má mít dobrý klinický důvod!



Avoidance versus use of neuromuscular blocking agents 
for improving conditions during tracheal intubation 
or direct laryngoscopy in adults and adolescents.
Lundstrøm LH, Duez CH, Nørskov AK, Rosenstock CV, Thomsen JL, 
Møller AM, Strande S, Wetterslev J.
Cochrane Database Syst Rev. 2017 May 17;5:CD009237. 
doi: 10.1002/14651858.CD009237.pub2.



3. Použít rocuronium a sugammadex

„Riziko pooperační reziduální kurarizace
při podání sugammadexu je minimální (1-2 %).“
Murphy GS.: Neuromuscular Monitoring in the Perioperative Period.
Anesth Analg 2017 Aug 8 [Epub ahead of print]
doi: 10.1213/ANE.0000000000002387. 

Budoucí možnosti :

• calabadion („molekulární kontejner“)? 
antagonizuje steroidy i benzylisochinoliny

• cystein (N-acetyl-cystein?)
antagonizuje gantacurium a/nebo deriváty?



4. Nemožnost přístupu k ruce

• „smlouvat“ 
někdy je změna polohy končetiny možná

Chir Chir



4. Nemožnost přístupu k ruce

• chránit volný pohyb palce pod rouškami

průměr  asi 20 cm



kinemyografie akceleromyografie

5. Monitorovat jinde, ale 



5. Monitorovat jinde, ale 
• různá citlivost různých svalů vůči relaxanciím

• různá rychlost nástupu a odeznění účinku

nejcitlivější svaly končetin
žvýkací svaly
břišní svaly kromě bránice
svaly horních dýchacích cest

středně citlivé mimické svaly
svaly hrtanu
dýchací svaly

nejodolnější bránice

Volba místa dle indikace (úvod – vedení – vyloučení PORC)



n. facialis
→ m. orbicularis oculi (≈ palec)
→ m. corrugator supercilii (≈ larynx)

n. ischiadicus
→ n. tibialis post.
→ n. plantaris medialis
→ m. flexor hallucis brevis
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5. Monitorovat jinde, ale 



n. facialis → m. corrugator supercilii
(sval svrašťovač obočí)



n. facialis → m. corrugator supercilii
(sval svrašťovač obočí)



BMC Anesthesiol. 2017 Aug 17;17(1):106.

Soltesz S, Stark C, Noé KG, Anapolski M, Mencke T.
Can J Anaesth. 2016 Jun;63(6):709-17. 

Přijatelná alternativa, 
ale TOF 0,9 může nadhodnotit zotavení!



5. Monitorovat jinde, ale 

K vyloučení reziduální kurarizace
je nejbezpečnější po skončení 
přemístit monitorování na ruku 
(n. ulnaris – m. adductor pollicis)!

Naguib M, Brull SJ, Johnson KB.: Conceptual and 
technical insights into the basis of neuromuscular 
monitoring.
Anaesthesia. 2017 Jan;72 Suppl 1:16-37.
Brull SJ, Kopman AF.: Current Status of Neuromuscular 
Reversal and Monitoring: Challenges and Opportunities.
Anesthesiology. 2017 Jan;126(1):173-190



6. Monitorovat NSB jinak

• elektromyografie
snímá složený elektrický 
potenciál stimulovaného svalu
– stimulace n. ulnaris

– snímání:
• m. abductor digiti minimi 3 a 4

• m. abductor pollicis 5 a 6

Naguib M, Brull SJ, Johnson KB.: Conceptual and technical insights into the 
basis of neuromuscular monitoring.
Anaesthesia. 2017 Jan;72 Suppl 1:16-37.



6. Monitorovat NSB jinak

• počítačem zpracované EEG ukazuje EMG

monitor SEDline, aorto-bifemorální bypass 31. 8. 2017 



6. Monitorovat NSB jinak

• počítačem zpracované EEG ukazuje EMG

monitor SEDline, 13. 7. 2017 



Závěr: Co dělat, když …?
1. nemonitorovat vůbec (nyní odporuje doporučením)
2. nepoužít svalová relaxancia
3. použít rocuronium a podat sugammadex
4. je-li důvodem nemožnost přístupu k ruce:

– „smlouvat“ s chirurgem o poloze ruky
– „chránit“ ruku pod rouškami

5. monitorovat během výkonu jinde než na ruce, 
po operaci pak na ruce

6. monitorovat NSB jinak
– EMG
– EMG z počítačem zpracovaného EEG (BIS, entropie, PSI 

aj.)



Doporučení

Clinicians should only administer NMBAs 
when clinically necessary. 

If NMBAs are needed intraoperatively:

• the lowest dose required for surgical relaxation 
should be used, 

• the depth of neuromuscular blockade should be 
monitored

• and NMBA administration should be minimized 
during the last hour of the procedure.

Murphy GS, Kopman AF.: "To Reverse or Not To Reverse?": The Answer Is Clear!
Anesthesiology 2016 Oct;125(4):611-4


