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- častější výskyt obezity (anesteziologické obtíže + komorbidity – ICHS, hypertenze, DM)

 
- omezená mobilita (zhoršené posouzení klinického stavu a tolerance zátěže)

 
- vyšší výskyt chronických vertebrogenních a neurologických obtíží

 
- častější abuzus analgetik, antirevmatik, antiagregancíí a antikoagulancíí

 
- revmatoidní arthritida – kortikoterapie (Cushingův sy x Addisonská krize), biologická 

léčba, MTX → imunosuprese, plicní fibróza, konstriktivní perikarditida, chlopenní 
vady, fragilita cév a kůže, anémie, koagulopatie (TEN, DIC), DM, polyvalentní alergie, 
abuzus psychofarmak, difficult airway – postižení TM skloubení, krikoarytenoidního 
skloubení, atlantoaxiální subluxace

Charakteristika pacientů



Charakteristika pacientů

- Morbus Bechtěrev (obtížné polohování, obtížná intubace, SAB – ev. paramediální 
přístup)

- pediatrie – častěji DMO (kvadruspasticita - polohování, PMR, epilepsie, laryngospazmy)

- skolióza – restriktivní plicní postižení, kardiální dysfunkce (PH), neuromuskulární 
onemocnění - MH, vyšší riziko rhabdomyolýzy, předoperačně vhodné doplnit vyš. - 
spirometrie, ECHO, ABR, příprava na peroperační „wake-up“ test, evokované 
potenciály (TIVA + Remifentanil + NE myorelaxancia), cell saver - perioperační 
autotransfuze

- onkologická problematika - preventivní stabilizační výkony,  OS patologických zlomenin, 
rozsáhlé resekční výkony (hemipelvectomie), amputace končetin, kostní náhrady, 
paliativní OS u terminálně nemocných



Anestezie

Analgosedace – při transportu, převazy, úpravy ZF, jednoduché extrakce u „senzitivních“ 
pacientů (Sufentanil, Midazolam, Ketamin, Propofol, N

2
O, ev. kombinace)

Celková – preferujeme u výkonů do 30 minut a nad 2 hodiny, při nejasném rozsahu 
výkonu (operace na více tělesných částech,  u „nepohodlné“ operační polohy, při 
předpokládaných vyšších krevních ztrátách, u kardiaků (AS, PH, kardiální insuficience…),
při nutnosti či předpokladu dalšího invazivního zajištění v průběhu výkonu (CŽK)
- zajištění DC – LM (FLM), OTI, u spondylovýkonů biluminální ETK (nad Th8), armované 
flexibilní ETK u výkonů v oblasti hlavy a krku

Subarachnoidální blokáda – nižší riziko TEN, peroperačně nižší krevní ztráty, benefit vs. 
CA ?, polohování u traumat ?

Kombinovaná (CA+EPI) – u výkonů s nutností častějších převazů, u ztrátových poranění, 
víceetážových poranění DK, cévních traumat s poruchou trofiky, po fasciotomiích při 
kompartment syndromu, zvážit zavedení EPI katetru v CA (rizika), u dětí - kaudální blok



Epidurální „single shot“ + katetr - vyšší dávka (tox. reakce), latence, méně výrazná sval. 
relaxace, „skvrnitá“ anestezie, nelze zajistit jednostrannou anestezii, vyšší riziko 
spinálního hematomu

Periferní nervová blokáda, ev. kombinace PNB s CA – přínos vs. časová náročnost, riziko 
selhání, riziko toxické reakce, riziko respirační insuficience (PNO, paréza bránice), použití 
turniketu, dlouhodobá motorická a senzorická blokáda (ambulatní pac.), neurologické 
postižení (dif.dg. chirurgické trauma), obezřetně u nepohodlné operační polohy a při 
operačním poli v blízkosti hlavy pacienta
- nejčastěji supraklavikulární blok, interskalenický blok, fascia iliaca compartment block, 
popliteální blok, adductor canal block, ev. kontinuální techniky, u dětí periferní blokáda po 
úvodu do CA

Anestezie



PNB



PNB

Infraklavikulární blok



PNB



PNB

Fascia iliaca compartment block



PNB

Adductor canal block

Blokáda n. ischiadicus



Celková anestezie

- u sdružených poranění a polytraumat vždy CA, ev. kombinovaná dle stavu pacienta a 
naléhavosti výkonu (ztrátová poranění DK), epidurální katetr odloženě po korekci 
volémie a koagulopatie (ROTEM)

 

Při volbě postupu zohlednit:  
- zejména hypovolémii
- „full stomach“
- trauma obličeje / DC (mezičelistní fixace - ! štípací kleště !), elektivní provedení 

tracheostomie (vs. urgentní minitracheostomie)
- trauma krční páteře - MILS (+ videolaryngoskop / BS / intubace při vědomí), límec
- kraniotrauma (stav zornic), sledovat ICP
- kontuzi myokardu ev. rozvoj tenzního PNO při UPV

Mikrovaskulární chirurgie – zachovat normotermii, normoventilaci, lehkou hemodiluci (hct 
okolo 30%), UFH nebo LMWH, zabránit vazokonstrikci (NE katecholaminy), 
neuroaxiální / periferní blokáda (vasodilatace)

 



Vliv anestetik

Anestetika při hypovolémii a šoku  – nutná redukce dávky
1. přímý kardiodepresivní účinek anestetik, pokles SVR
2. inhibice komp. mechanismů anestetky
3. centralizace oběhu – změna farmakokinetiky a farmakodynamiky
- preferenční distribuce perfuze do srdce a CNS, redukce objemu krevního 

kompartmentu, hypoproteinémie (diluce) – vyšší volná frakce farmaka
- nižší prokrvení redistribučních (tuk, svaly) a eliminačních systémů (játra, 

ledviny, tkáně)
4. Hypotermie – zpomalení metabolismu farmak

Propofol – lze u lehčích traumat, nutná výrazná redukce dávky u hemoragie 
(dosahovány až 4x vyšší koncentrace), spíše nevhodný

Etomidát – 0,1-0,3 mg/kg iv (redukce dávky o 25-50%), Ketamin 1-2 mg/kg iv

MAC inhalačních anestetik snížena u šokových stavů min. o 25% (endorfiny) – do 1 MAC, 
N

2
O –  spíše v akutních stavech nepoužívat



Vliv anestetik

Succinylcholin – NÚ: elevace IOP, ICP, K+, bradykardie, arytmie (při hypoxii a opak. 
podávání), NE u popálených (2.den-1rok) a míšních traumat (3.den-9měsíců)

Rocuronium – 1,2-1,5 mg/kg (antidotum Sugammadex 16 mg/kg iv)

Remifentanil – degradace plasmatickými a tkáňovými esterázami, při hypoperfuzi až 20x 
vyšší koncentrace

Sufentanil, Fentanyl – obvykle přibližně poloviční dávky (méně kardiodepresivní, ale 
inhibují centrální sympatickou aktivitu)

Midazolam – kardiodepresivní působení, prodloužený eliminační poločas, vhodné dávky 
1-3 mg iv

Lidokain, Mesokain iv– prevence vzestupu ICP, IOP při RSI



Vliv anestetik

Doporučení: korekce hypovolémie (EM, MP, TXA)

titrační podávání, redukované dávky (Etomidát, Ketamin, kombinace 
 Ketamin+Propofol)

kontinuální podávání anestetik a opiátů + nízká koncentrace inalačního 
anestetika

opatrné podání vazopresoru

obecně vyšší riziko peroperační bdělosti (optimální BIS pod 60)



Operační polohy
SUPINAČNÍ POLOHA ve spondylochirurgii – přední přístup C páteř

KOMPLIKACE - není přístup k hlavě a HK pacienta, riziko zalomení 
ETK a rozpojení okruhu (důsl. fixace, vzduchovod, armovaná ETK), 
ochrana obličeje, riziko peroperačního dráždění karotického sinu



Operační polohy

KOMPLIKACE
-otlaky
-manipulace s pacientem v CA (riziko 
traumatu, důsledná fixace pomůcek, 
omezená monitorace při polohování, 
dislokace a zalomení ETR)
-úrazy uší a OČÍ (otoky víček, SLEPOTA – 
tlak, venostáza, hypotenze), poškození 
rohovky
-břišní komprese (obtížnější UPV, zhoršený 
žilní návrat, zvýšení žilního tlaku,  krvácení z 
paravertebrálních a epidurálních cév - 
spondylo)
-otok obličeje a dýchacích cest
-neurologická postižení (C páteř, brachiální 
plexus)
-poranění prsů a genitálu u mužů
-vzduchová embolie
-regurgitace žal. obsahu, salivace (NGS?)
-obtížnější načasování „probouzení“ z CA

PRONAČNÍ POLOHA – výkony 
spondylochirugické, v oblasti distálního 
humeru, sutura Achillovy šlachy



Operační polohy

KOMPLIKACE
- hypotenze, ischemie CNS (zabránit 
hyperventilaci), prevence-Ondansetron
- dislokace hlavy pacienta z hlavového dílu 

(malý vzrůst, obezita, krátký krk)
- zalomení ev. dislokace ETR (→umístit 

ETR do protilehlého koutku)
- trauma obličeje, očí, uší (fixační pomůcky,  

RTG rameno)
- vzduchová embolie, HŽT
- otok obličeje, jazyka a krku (při předklonu)
- tetraplegie (natažení míšních cév při flexi 

C páteře)
- trauma C páteře
- riziko poškození brach. plexu
- poškození n. ischiadicus (při flexi kyčle s 

extenzí kolene + komprese hýždí)
„BEACH-CHAIR“ POLOHA – výkony v 

oblasti klíčku, ramene a horní poloviny 
humeru



Operační polohy

KOMPLIKACE
- změna ventilačně/perfuzního poměru 

(riziko hypoxie, atelektáz)
- vzduchová embolie
- tlakové a tahové poškození nervů (n. 

peroneus, n. suprascapularis, 
n. ulnaris)

- dbát na odlehčení axily (plexus br.)
- trauma uší, očí a krční páteře
- zhoršené prokrvení, případně 

venostáza v níže položené 
horní končetině (monitorace)

- otlaky
- riziko pádu pacienta

POLOHA NA BOKU – operace v 
oblasti kyčle, případně dist. humeru



ATB

ATB prevence u výkonů s přítomností exogenního materiálu (kov, drenáže, kostní štěpy), 
„rizikové operační pole“
- délka podávání obvykle do 24 hodin, často jen 1 dávka
- 30-60 min před incizí
- alespoň 10 min před insuflací turniketu
- nepodávat souběžně s úvodem do CA
- nejčastěji cefalosporiny I. a II. generace (Cefazolin 1-2 g po 6-8 hod, Cefuroxim 1,5 g po 

8 hod)
- při alergii na PNC nebo cefalosporiny:

- klindamycin (Dalacin) – bakteriostatický – 600-900 mg/dávka po 6-8 hod
- ciprofloxacin (Ciprinol) – baktericidní - 400 mg/dávka po 8-12 hod

- u otevřených zlomenin se přidává gentamicin 5 mg/kg po 24 hod, příp. penicilin G 4 
mil.j. po 4 hod + metronidazol 500 mg po 8 hod

- vliv na nervosvalovou blokádu – gentamicin, klindamycin, vankomycin
- redukce dávky u pacientů s renální insuficiencí (zejména u opak. dávek) – 

cefalosporiny, PNC, gentamicin, vankomycin
- při krvácení > 1500 ml podat opakovanou dávku ATB v průběhu výkonu



Red man syndrome (RMS)



Red man syndrome (RMS)

Vankomycin (ev. ciprofloxacin, rifampicin)
 
- tricyklické glykopeptidové ATB používané u grampozitivních infekcí měkkých tkání a 

kostí, často v kombinaci s dalšími ATB (MRSA+ pacienti)
- dávkování15-20 mg/kg po 8-12 hod
- „syndrom rudého muže“  = „syndrom rudého krku“
- příčina: anafylaktoidní reakce – přímá degranulace žírných buněk a bazofilů → histamin
- projevy: pruritus, erytém (obličej, krk, horní část trupu), otoky, nauzea, zvracení, dušnost 

(bronchospazmus), hypotenze, tachykardie, porucha vědomí, NZO
- vankomycin potencuje kardiodepresivní působení anestetik a prodlužuje nervosvalovou 

blokádu
- výskyt RMS  u 13-50% pacientů, do 10 min od podání, při infuzi trvající <60 min, 

zvýraznění obtíží při CA, vyšší riziko pacienti < 40 let
 
Prevence: pomalé podání (>60 min), nepodávat souběžně s úvodem do CA, optimálně 

alespoň 60 min před CA, antihistaminika
 
Léčba: zastavení infuze s vankomycinem, volumoterapie, antihistaminika, kortikoidy, 

adrenalin/NOR



Pokles tělesné teploty

Příčina:
- chladné prostředí operačních sálů
- poškozená bariérová funkce kůže a podkoží, 

svlečený pacient
- přísun chladných infuzních roztoků, 
- vazodilatace vlivem anestezie                  

(neuroaxiální, celková)
- snížená produkce tepla v CA (snížení 

metabolismu)
- útlum termoregulačních center - omezení      

kompenzačních mechanizmů v CA 
(potlačena třesavka i vasokonstrikční
odpověď na 

hypotermii,vasokonstrikce až při nižší teplotě)

→ Ztráta tělesné teploty: časná redistribuce 
tepla po úvodu do CA (jádro-povrch), poté 
pomalejší pokles až do „ustáleného stavu“

S vyjímkou kardiochirurgie (ECC) v rámci 
operačního výkonu nežádoucí….



Pokles tělesné teploty

Důsledky: 
 
- již pokles o 1-2 st. C (mírná hypotermie) má závažné důsledky pro pacienta v průběhu 

operace (iniciálně tachykardie, poté bradykardie, vzestup SVR, pokles MAC) i v 
pooperačním období

 
- třesavka zvyšuje energetické nároky -  roste spotřebu kyslíku o 100-500% – zvyšuje 

se srdeční práce (↑ CO), hypertenze + tachykardie, vzestup SVR (→ riziko ischemie 
myokardu, kardiální insuficience, hypoxie, arytmie)

 
- zvýšený svalový tonus a třesavka interferuje se spontánní dechovou aktivitu a 

ovlivňuje minutovou ventilaci pacienta (poanestetický farmakologický útlum, snížená 
odpověď na hypoxii, V/Q nepoměr, atelektázy..) → hypoxie, respirační acidóza

 
- prodloužení metabolismu léků → zpomalené probouzení, přetrvávající 

farmakologický útlum → hypoxie

 



Pokles tělesné teploty
- metabolický vliv – hyperglykémie, metabolická acidóza, iontová dysbalance, posun 

disociační křivky (doleva - vliv hypotermie, doprava – acidóza)

- vliv na hemokoagulaci (vyšší krevní ztráty), vzestup viskozity krve (zhoršení 
rheologických vlastností krve → tkáňová hypoxie)

- imunosuprese (infekční komplikace)

- riziko dehiscence rány, protrahované hojení

- diskomfort pacienta, bolest

- zhoršené ošetřování a spolupráce s pacientem (vynucená poloha – děti)

→ Vliv na MORBIDITU a MORTALITU

PREVENCE – prostředí, pre-warming, ohřev infuzních roztoků a krevních derivátů, udržet 
teplotu pac. >36 st. C

LÉČBA – zahřátí pacienta, při třesavce ev. pethidin (alt. klonidin, tramadol, ketamin)



Turniket

Zajištění bezkrevnosti v operačním poli, obvykle aplikován na stehno nebo paži

Tlak v turniketu 50-100 mmHg (HK/DK) nad systolický TK, čas do 2 hod

Důsledky:
 
Insuflace - ischemie svalů, rhabdomyolýza, přímé poškození periferních nervů, cév, 
vzestup tělesné teploty (děti), lehké zvýšení CVP, ABP (zvýšený návrat krve, redukce 
cévního řečiště, vzestup SVR), riziko u oboustranně naloženého turniketu, sympatická 
aktivace (turniketová bolest) po 30-60 min (hypertenze, tachykardie, pocení), C-vlákna 
(ketamin, dexmedetomidin, klonidin) 

Desuflace – obnovení objemu řečiště, návrat krve z chladné a ischemické oblasti → 
přechodná metabolická acidóza (vzestup K+, laktátu), vzestup etCO

2  
na cca 10 min (u 

spontánně ventilujících  kompenzační hyperventilace), pokles ABP, vzestup AS, výskyt 
arytmií, příp. NZO, pokles tělesné teploty, riziko HŽT / PE, teoretické riziko vyplavení 
nemetabolizovaných farmak (vzestup koncentrací)



Bone Cement Implantation Syndrome 
(BCIS)

Příznaky – projevuje se dušností, hypoxií, plicní hypertenzí (až 48 hod), selháním RV, 
hypotenzí, arytmiemi, případně poruchou vědomí (SAB), bronchospazmem, ev. NZO 
(1%)

 
- rizikové faktory: >věk, muži,  závažná kardiální anamnéza (CHF, FIS), diuretická léčba, 

„patologická kost“ - osteoporosa, zlomenina, metastáza (vaskulatura)
 
- časová souvislost s frézováním dřeňové dutiny femuru, cementováním a usazováním 

dříku femorální komponenty → intenzivní charakteristický zápach (vůně)
 
- výskyt u 25 - 48% cementovaných náhrad
 
- kostní cement (methyl metakrylát) v dřeňové dutině polymerizuje za produkce tepla a 

nárůstu nitrodřeňového tlaku
 
- do krevního oběhu je uvolňována kostní drť, kostní dřeň, tukové částice, vzduch, 

monomery kostního cementu, tromby → plicní řečiště, srdce, koronární tepny, 
CNS (mechanistický mechanismus)

 
- vliv může mít hypersenzitivita – uvolnění histaminu, komplement (imunologický m.)
 
- obdobné projevy i u TEP kolene – s latencí po uvolnění turniketu, kombinace s projevy 

TEN / PE, tukové embolie (CNS symptomatologie)



Bone Cement Implantation Syndrome 
(BCIS)

Prevence – použití necementovaných náhrad u rizikových pacientů, šetrný operační 
postup, stabilní hemodynamika (hydratace) před cementováním (normotenze), 
ostražitost + příprava vazopresorů, zvýšení FiO2 před cementováním, nepodávat 
N

2
0, invazivní monitorace (?), kavální filtr (?)

Léčba - 100% O
2
, krystaloidy, vazoaktivní látky, symptomatická léčba



Syndrom tukové embolie



Syndrom tukové embolie

Výskyt u pacientů hospitalizovaných se zlomeninami dlouhých kostí a pánve, nemusí být 
návaznost na operační výkon, nestabilní (neošetřené) zlomeniny

 
- prostá tuková embolie u témeř všech zlomenin, syndrom u 4-10% zlomenin, mortalita 

při rozvoji syndromu 10-20%
 
Příznaky: (klasická trias) do 12-48 hod od úrazu, dušnost, hypoxie (v CA pokles SpO2, 

etCO
2
), plicní edém, tachykardie, teplota, petechie (axila, hrudník, HK, spojivky), 

porucha vědomí (zmatenost, kóma), přítomnost tukových embolů (moč, sputum, 
sítnice), RTG difuzní infiltráty na plicích, koagulopatie až DIC (↓ trombocytů, ↓ Hb)

 
- toxický vliv mastných kyselin na alveolo-kapilární membránu, endotel kapilár CNS → 

rozvoj ARDS  + CNS symptomatologie (otok mozku při nepříznivém průběhu)
 
- mechanistická teorie x vliv zánětlivé odpovědi

Léčba: stabilizace zlomenin, sympt. léčba – O2, CPAP, vazoaktivní látky, kortikoidy (?)



Hluboká žilní trombóza

Bez profylaxe výskyt u 40-80% pacientů, až 20% PE, mortalita až 3-8%
 
- snížení rizika při spinální a epidurální anestezii
 
- prevence: (LMWH, elastická komprese, časná mobilizace) – riziko HŽT/PE 2,5 / 0,6 %
 
- zvýšené riziko: obezita, věk >60 let, výkony >30 min, turniket, zlomenina DK, 

imobilizace nad 4 dny
 
- kavální filtr u vybraných rizikových pacientů
 
Doporučení: preferovat neuroaxiální anestezii X antiagregační a antikoagulační léčba



Přetrvávájící hypotenze

Hypotenze – KRVÁCENÍ, tenzní pneumothorax / hemothorax, neurogenní šok, kontuze 
myokardu / tamponáda, méně časté hypokalcémie (citrát), hypotermie, ischemie 
myokardu, anafylaxe, transfuzní reakce

Tenzní pneumothorax – dušnost, hypoxie, tachypnoe, tachykardie, hypotenze, vzestup 
inspiračních tlaků, přesun mediastina, deviace trachey, zvýšená náplň krčních žil, NZO 
(rychlá progrese při UPV)
Dg.: klinika, poslechový nález, SONO, RTG (ev. CT)



Děkuji za pozornost
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