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ANESTÉZIE A BECHT ĚREVOVA CHOROBA 
Informace pro pacienty 

 

Převzato z webové stránky britské organizace NASS - http://www.nass.co.uk/ 

Autor: Dr Roberto Caranza FRCA, Consultant Anaesthetist, Royal Derby Hospital NHS 
Foundation Trust, další informace jsou dostupné na webové stránce: http://www.nhs.co.uk 

 

Co je to anestézie? 
Anestézií se rozumí ztráta vnímání, anestetikum použité např. při nějaké operaci nebo testu 
způsobí ztrátu vnímání pocitů bolesti, dotyků, tlaku nebo teploty. 
 

Jak anestézie funguje? 
Anestetika blokují informace o bolesti přenášené 
nervy do mozku. Nervy jsou tvořeny svazky 
vláken, kterými procházejí chemické a elektrické 
signály, jimiž se v těle přenášejí informace. Když 
se říznete do prstu, informace o bolesti je nervy 
přenášena z vašeho prstu do mozku. Až když 
informace dorazí do mozku, teprve pak víte, že vás 
bolí prst. 
Při celkové anestézii vás anestetika uspí a tím 
zabrání mozku v přijímání zpráv o bolesti. Lokální 
estetika zabrání tomu, aby byla informace o bolesti 
přenesena nervy do mozku, takže zásah může být 
prováděn, aniž by pacient pociťoval bolest, ačkoliv někteří pacienti mohou během operace 
pociťovat tlak nebo záškuby. Když anestézie odezní, přenos signálů a citlivost se opět obnoví. 
 

Typy anestézií 
Existuje několik různých typů anestézie, většina z nich vás nezbaví vědomí, ale způsobí 
znecitlivění příslušné části těla a tím odstraní pocit bolesti v dané oblasti. 

� Místní anestézie 

Používá se u drobných zákroků a ke znecitlivění nervů v oblasti, ve které je zákrok prováděn. 
Pacient zůstává při vědomí, pouze necítí v oblasti operačního zákroku žádnou bolest. 

� Regionální anestézie 

Používá se u větších operačních zákroků, tehdy jsou nervy obvykle hůře dostupné. Existují 
dva nejznámější typy lokální anestézie, je to anestézie spinální a epidurální. V obou 
případech se anestetikum vpravuje injekčně do oblasti zad, ale do různých oblastí.  
Výběr mezi spinální a epidurální narkózou závisí na typu a délce zákroku. Regionální 
anestetika jsou aplikována injekčně do blízkosti nervů, tak aby byla znecitlivěna větší část 
těla, přičemž pacient zůstává při vědomí. Mohou být podána ještě doplňková sedativa. 
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� Celková anestézie 

Provádí se při rozsáhlejších zákrocích, kdy je nutné úplné uspání. V tomto případě jsou 
všechny nervové trasy do mozku zablokovány, takže pacient necítí vůbec nic. 

� Sedativa 

Jsou užívány v případech menších bolestivých, případně nepříjemných zákroků. Sedativum 
působí ospalost a uvolnění jak fyzické, tak i psychické. 
 

Anesteziologové 
Anesteziologové jsou speciálně vyškolení lékaři, kteří se o pacienta starají před operací 
i během celého operačního zásahu a následně i po operaci. Anesteziolog musí zajistit, aby 
operační zákrok proběhl bezpečně a také i to, aby se pak pacient po operaci v pořádku 
probudil. Také pak v případě potřeby pomáhá i po operaci s odstraňováním bolestí, resp. se 
snižováním jejich intenzity. Před operačním zákrokem je vždy pacient seznámen s tím, jaký 
způsob anestézie bude u něj použit, včetně informací o možných rizicích a vedlejších účincích 
zvolené anestézie. Pacienti by se jich měli dotázat na vše, co jim není jasné. 
 

Možné problémy s anestézií u Bechtěrevovy choroby (ankylozující 
spondylartritidy) 
Velká většina pacientů s Bechtěrevovou chorobou s narkózou žádný problém mít nejspíše 
nebude, ale jsou případy, kdy se problémy vyskytnou, proto je důležité být patřičně 
informován ještě před jakoukoliv plánovanou operací. 
 

Celková anestézie 
Pokud chirurgický zákrok vyžaduje celkovou 
narkózu, pak je obvyklou součástí anestezio–
logického postupu zavedení ohebné trubice 
dolů do průdušnice pacienta. Zmíněný postup 
umožňuje kontrolu dýchání během anestézie 
a zabraňuje tomu, aby se do plic mohlo 
vdechnout něco z obsahu žaludku, obvykle je 
nazýván endotracheální intubací. 
Anesteziologové jsou školeni tak, aby měli 
v případě problémů k dispozici ještě dodatečné 
vybavení, které jim umožní náležitě se 
vyrovnat s jakýmkoliv potenciálním problémem vzniklým při narkóze. V Británii jsou 
všechny chirurgické sály vybaveny tzv. „vozíkem nouzové intubace“, který obsahuje právě 
zmíněné dodatečné vybavení pro intubaci v problémových případech. 

Nejnovější vývoj laryngoskopů na bázi optických vláken nyní umožňuje anesteziologům 
prohlédnout horní část hlasivek a vložit ohebnou hadici do průdušnice i těm pacientům, u 
kterých je omezena schopnost plného otevření úst, případně mají i špatnou pohyblivost krku. 
Při použití moderních anestetik a sedativ byste měli mít při anestézii jen minimální potíže. 

Zmíněná technika, zvaná také „intubace v bdělém stavu“, umožňuje provést celkovou 

anestézii hned poté, co byla do krku vložena ohebná hadice. 
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Epidurální a spinální anestézie 
Pokud se jedná o chirurgický zásah v dolní části těla, pak existuje volba mezi epidurální nebo 
spinální anestézií. Ovšem anesteziolog potřebuje vědět, jestli nemáte jakékoliv pocity slabosti, 
případně ztráty citu v dolních končetinách. Pokud existují změny na páteři, jako v případě 
Bechtěrevovy choroby (choroba je známá i jako tzv. „bambusová páteř“), kdy se jedná o 
změny způsobené novou kostní tkání, pak epidurální, ani spinální anestézie nemusí být 
vhodná, protože nová kost může zabraňovat potřebnému vniknutí jehly do spinálního, nebo 
epidurálního prostoru. 
 

Důležitost posouzení anesteziologického postupu ještě před operací 
Je životně důležité, aby anesteziolog věděl předem o vaší Bechtěrevově chorobě, aby mu 
mohlo být umožněno včas posoudit situaci a zvolit vhodný postup pro anestézii. Může to 
znamenat i přípravu speciálního vybavení, například zajistit, aby již zmíněný laryngoskop 
s optickými vlákny byl na operačním sále k dispozici. 

Návštěva u vašeho anesteziologa ještě před operací vám poskytne možnost vzájemného 
seznámení, to může pomoci jak vám k odstranění obav z anestézie, tak i vašemu 
anesteziologovi: 

� Může posoudit váš stav a stupeň Bechtěrevovy choroby  

� Zjistí stav vašich dýchacích cest 

� V předstihu se mohou provést případná další potřebná vyšetření 

� Probere s vámi všechna potenciální rizika  

� Probere s vámi rizika spojená s jednotlivými typy anestézií 

� Zodpoví vám vaše dotazy, pokud nějaké máte 

� Vypracuje plán pro operační i pooperační anestézii 
 

V jakém předstihu před operací bych už měl promluvit s anesteziologem 
o mé Bechtěrevově chorobě? 
Ještě před operací přijde pacient do styku s mnoha zdravotnickými specialisty. Nejprve 
absolvuje chirurgické vyšetření, pak bude stanoven termín operace, následně bude operatér, 
případně jeho sestra, kontaktovat anesteziologa, aby byl stanoven postup při anestézii. Pokud 
vám váš operatér sám nenavrhne konzultaci s anesteziologem, bude rozumné, když o to 
požádáte vy. 

Další informace najdete na webových stránkách:  

• The Royal College of Anaesthetists - www.rcoa.ac.uk 
• www.nhs.co.uk/Conditions/Anaesthesia 

 

Konkrétní zkušenost pacienta s Bechtěrevovou chorobou s anestézií 
Nedávno jsem se musel podrobit většímu chirurgickému zákroku s celkovou anestézií, což 
pro člověka s Bechtěrevovou chorobou, v mém případě s omezenou možností pohybu hlavy 
a neschopností otevřít naplno ústa, není až tak jednoduchá záležitost.  
Když jsem se od budoucí operatérky dozvěděl, že operace je nezbytná, zmínil jsem se jí 
o svých obavách týkající se narkózy a že zřejmě bude potřebná předoperační konzultace 
s anesteziologem. Obdržel jsem odpověď, že zmíněná předoperační konzultace není nutná, že 
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se s anesteziologem uvidím těsně před operací. Protože jsem na předoperační návštěvě 
anesteziologa trval, byla schůzka následně naplánována. 

Potřeboval jsem si ověřit, že se anesteziolog 
bude schopen vypořádat s mými problémy 
způsobenými Bechtěrevovou chorobou, 
protože jsem byl již dříve upozorněn, že 
v mém případě bude potřebné speciální 
vybavení a že by měl mít anesteziolog ve 
službě k dispozici i konzultanta. 
S anesteziologem, který se na mne přišel 
podívat, jsme probrali všechny moje problémy 
a obavy, ihned jsem mu začal důvěřovat. 

Při celkové narkóze se běžně zavádí ohebná hadice do průdušnice, ovšem v mém případě, 
s omezenou pohyblivostí krční páteře a s problémy s otevíráním úst, nebylo toto možné, proto 
bylo naplánováno použití laryngoskopu s optickými vlákny. Toto zařízení je velmi tenké a 
obsahuje osvětlení (studené světlo) a kameru. Vkládá se nosem a pak se nasouvá dolů do 
hrdla, osvětlení a kamera umožňují anesteziologovi pozorovat na obrazovce vše, co se děje 
kolem sondy. Zmíněná procedura musí být prováděna u pacienta v bdělém stavu, protože 
může nějaký čas trvat, než se všechno správně nastaví. Pro srovnání, normální intubace musí 
být provedena do několika vteřin od doby, kdy pacient usne. 

Ráno před operací jsem se s konzultujícím anesteziologem opět setkal, ujistil mne, že veškeré 
potřebné vybavení je přichystáno a znovu se mnou probral celý postup, i co všechno je 
potřeba, aby mne mohl úspěšně intubovat. Znovu jsem upozornil chirurga i anesteziologa na 
moji akutní ztuhlost, protože jsem nechtěl, aby se mnou bylo během operace ručně 
manipulováno, abych pak neměl následkem toho později problémy.  

Asi dvě hodiny před operací jsem dostal injekci, tzv. „náladovku“, po které následovalo 
uvolnění, pak jsem dostal další sedativum do krve prostřednictvím kanyly na ruce. Pak po 
převozu na sál se mi před obličejem objevil rozprašovač a z něho mi bylo aplikováno cosi, co 
mi znecitlivělo ústa a hrdlo. Byl to zvláštní pocit, ale nikoliv nepříjemný. Když byl 
rozprašovač odstraněn, do nosu a úst mi byl aplikován sprej s příchutí banánu, který způsobil 
další znecitlivění. 

Nejnepříjemnější byla další část procedury, když mi zasouvali nosem do hrdla laryngoskop 
s optickými vlákny, zejména když se laryngoskop dostal do spodní části hrdla, myslel jsem si, 
že se začínám dusit. Ale pak jsem slyšel anesteziologa říci: „je to tam“ a už jsem rychle usnul. 

Proto radím všem pacientům s Bechtěrevovou chorobou, zejména těm, kteří čekají na operaci, 
že by měli s dostatečným předstihem konzultovat anesteziologa, aby bylo jisté, že se bude při 
anestézii počítat s vaším specifickým zdravotním problémem. Nechte si důkladně vysvětlit, 
jak bude anestézie ve vašem případě prováděna, abyste se cítili dobře a věřili, že se všechno 
bude provádět správně. Mají nakonec váš život ve svých rukou! 

Vím, že jsem klasifikován z pohledu anestézie jako rizikový pacient, ale podrobil jsem se 
nyní už dvěma velkým chirurgickým zákrokům, oba byly velmi úspěšné a nebyly mojí 
Bechtěrevovou chorobou negativně ovlivněny. 

 

 

Přeložil: Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@seznam.cz) – Únor 2012 


