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 15 letý chlapec

 Meningomyelokéla lumbosakrální oblasti
 Tethered cord syndrom, perif. paraparéza DKK, 

sfinkterové poruchy
 Equinovarozity nohou – po opakovaných 

ortopedických výkonech na DKK
 Arnold-Chiario malformace II – stenóza aqueduktu

s obstrukčním hydrocefalem
 Refluxní nefropatie – st.p. 

Ureterocystoneoanastomóze 2006



 FA: Ramipril, Vesicare, Milurit, Zinnat, 
Wobenzym

 AA: Furantoin

 Indikovaný výkon:
 Augmentace močového měchýře 

pro neurogenní močový měchýř 
s inkontinencí 1. stupně



 Výška 160 cm, Váha 80 kg, TK 173/96 mmHg, 
TF 82/min, SpO2 98%

 Mallampati 2, záklon hlavy a otevření úst bez 
omezení

 Laboratoř
 Hb/Htk/Tro 149/0,44/386
 Na/K/Cl/Glu 140/4,7/103/5,1
 Urea/Krea 5,2/77

 Celková anestézie, OTI, CŽK, PMK, NGS

ASA III



 Premedikace 
 Dormicum 7,5 mg p.o.
 Paralen 500 mg p.o.

 Zajištěn PŽK 18 G

 Propofol 160 mg, Sufentanil 10 μg, 
Cisatracurium 16 mg

 OTI, CŽK v. subclavia dx., vše bez komplikací



 Sevofluran ve směsi O2/N2O 1:3

 Objemově řízená ventilace
 Relaxace dle TOF watcher

 Podán Cefuroxin 1,5g/100ml F1/1 i.v.

 Výkon zahájen cystografií s podáním jodové 
kontrastní látky Iomeron

 Incize, preparace...



 Cca po 3 hodinách operace a klidné anestézie náhle 
vzniká hypotenze 70/50 mmHg, hyposaturace 85% a 
tachykardie 120/min při Et CO2 38 mmHg s vysokými 
inspiračními tlaky (>30cmH2O) a spastickým 
poslechovým nálezem.

 Podán Ephedrin 10mg, FIO2 zvýšeno na 0,75, vypnut 
N2O, sníženo FISEV, zrychlena infuze Ringerfundinu
přetlakovou manžetou a podán Ventolin inh 2 dávky 
přes kolínko do intubační kanyly.

 Vylepšení stavu 

 ... „Tlačí nám!“...



 Podáno ciatracurium 5 mg 

 ... opět hypotenze 70/50 mmHg, hyposaturace
75%, tachykardie 135/min při EtCO2 30 mmHg, 
vysokých inspiračních tlacích se spastickým 
poslechem

 Opakované bolusy Ephedrinu bez efektu, FIO2 1,0 
bez většího efektu, Ventolin inh bez snížení insp. 
tlaků

 Trvá hypotenze 75/55 mmHg, hyposaturace 80%, 
tachykardie 140/min, EtCO2 28 mmHg







 Náhlá velká krevní ztráta? 
 Peroperační infarkt myokardu?
 Masivní plicní embolie?
 Pneumothorax?
 Near fatal asthma?
 Malpozice intubační kanyly?
 Ischemie reperfuze?
 Rozvoj SIRS?
 Velká dávka anestetik/opioidů?
 ...

 Nasazujeme podporu oběhu noradrenalinem a 
zajišťujeme arteriální katetr



 Při dezinfekci zamýšleného místa kanylace po 
nanesení dezinfekce vykreslení načervenalého 
geografického exantému!!!

 Po odkrytí pacienta zjištěn rozsah exantému
na krku, hrudníku a vnitřní straně paží až na 
předloktích – anafylaktická reakce

 Ještě před kanylací podán bolus adrenalinu 
 1 μg/kg – 80μg x podáno po konzultaci s 

lékařem JIP větší děti 0,5 mg i.v. 







 TK 100/60 mmHg, TF 185/min, SpO2 93%, 
EtCO2 32 mmHg, Pinsp 25cmH2O

 Kontinuální podpora oběhu noradrenalinem a 
adrenalinem

 Podán hydrocortison 100mg i.v. a 
metylprednisolon 40 mg i.v.

 ... „zase nám začíná tlačit“...

 Podali byste další dávku myorelaxans? 





 Dokončení operace bez další myorelaxace bez 
komplikací

 Při zavírání dolní střední laparotomie podán 
bolus MgSO4

 Nadále kontinuálně malá dávka noradrenalinu 
a adrenalinu

 Vyvedení z anestézie? Extubace?

 ...pacient probuzen a extubován na sále



 JIP větší děti
 Nutnost podpory oběhu malou dávkou 

noradrenalinu a adrenalinu do druhého dne
 Další průběh bez komplikací
 Extrakce drénů a PMK 
 Dimise za 11 dní po operaci

 Co způsobilo anafylaktickou reakci/šok?



 Cefuroxim – negativní
 Cisatracurium – negativní
 Iomeron – negativní

 Uzavření stavu:
 Idiopatická anafylaktická reakce
 Anafylaktoidní reakce
 Anafylaktický šok



 Anafylaktická reakce může vzniknout i 
několik hodin po expozici antigenu

 Anafylaktoidní reakce
 Dolní střední laparotomie lze uzavřít i bez 

relaxace
 Znát guidelines, ale ...

 Ocenění anesteziologa za záchranu života 
rodiči pacienta




