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Anestézie novorozence

Velmi náročná anesteziologická činnost vyžadující:

- odborné znalosti
- materiální a přístrojové vybavení
- zkušenost
- zručnost                                                  
- zázemí



Statistika oboru anesteziologie a resuscitace ARO, KAR
Česká republika 2010, ÚZIS ČR
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Co je dobré vědět než k anestézii novorozence přikročíme

-myokard novorozence má nižší kontraktilitu a relativní minutový objem je          
vyšší

-pokles srdeční frekvence pod 100/min je nebezpečnější než pokles TK či SaO2

-fetální zvrat cirkulace a plicní hypertenze při hypoxii a metabolickém rozvratu 
není jen teorií

-relativní minutová ventilace je vyšší a dechové objemy jsou nižší, je nutno 
se vyvarovat zvětšení mrtvého prostoru



Co ještě je dobré vědět než k anestézii novorozence přikročíme

-snížená detoxikační schopnost jater ovlivní metabolismus většiny léků

-glykémie novorozence je 2,7-3,3 mmol/l,                                                                   
rezervy glykogenu jsou nízké,  při poklesu
korigujeme  G10% 2 ml/kg

-neschopnost novorozence koncentrovat moč,                                                      
minimální diuréza 1 ml/kg/h

-novorozenec je vagotonický, nedokončená                                                                     
je myelinizace nervů i nervosvalová ploténka

-mícha i durální vak zasahují v páteřním                                                                        
kanále hlouběji       



Co ještě je dobré vědět než k anestézii novorozence přikročíme

-nepříznivý poměr tělesného povrchu a hmotnosti a malá vrstva 
podkožního tuku usnadňují podchlazení a následující centralizaci  oběhu,
metabolickou acidózu, zpomalenou eliminaci léků a útlum dýchání a  
srdeční činnosti.



S čím je nutné počítat

- s hyperkinetickou cirkulací která urychluje distribuci léků

- se sníženou vazbou léku na bílkoviny zvyšující jeho volnou frakci

- s vyšším obsahem vody v těle která snižuje koncentraci léků  

rozpustných ve vodě

- s modifikací účinků léku způsobenou odlišným množstvím a funkcí 

receptorů a nedostatečnou zralostí cílového orgánu

- se zvýšenou propustností hematoencefalické bariéry

- zvýšená citlivost vůči nedepolarizující myorelaxaci (nižší uvolňování ACH z

presynapt. zakončení)

- s eliminací léku ovlivněnou nezralostí jaterních a ledvinných funkcí



Co je dobré mít

- anesteziologický přístroj se softwarem pro ventilaci a monitoraci 

novorozence         

- prostředky pro zajištění tepelné pohody dítěte

- odpovídající dýchací systém (hadice 15 mm nebo jednocestný systém)

- materiál a pomůcky vhodné pro novorozence, zázemí dětské JIP

- dobré oči a nebo dobré brýle



Co je dobré umět

- zabezpečit novorozenci žilní vstup

- zaintubovat dýchací cesty

- zavést žaludeční sondu a močový katétr

- zajistit centrální žilní katétr a arteriální kanylu

- zvládat jednorázové i kontinuální epidurální

techniky



Nejčastější diagnózy

• Malé výkony : hernioplastika, úprava perinea, drobné výkony 
plastické chirurgie, diagnostické výkony

• Střední výkony : pyloroplastika, VP zkrat, úprava rozštěpu patra, 
mukozektomie, SFME

• Velké výkony : brániční hernie, atrezie jícnu, střevní atrézie, 
anorektální malformace, revize břicha pro NEC nebo ileus, 
onkochirurgie, kardiochirurgické výkony



Předoperační příprava

- odpovídá závažnosti výkonu a stavu pacienta

- vyšetření pediatrem či neonatologem

- předpis laboratorních a dalších komplementárních vyšetření a jejich

posouzení

- podrobně předanestetické vyšetření např. na www.kdar.ic.cz

- závěrečné zhodnocení stavu pacienta a volba způsobu anestézie je

na anesteziologovi 



Lačnění a premedikace

-čaj 2 hodiny, mat. mléko 4 hodiny, mléčné výrobky 6 hodin 

před výkonem

-při delším čekání na výkon neváhat s i.v. hydratací

-midazolam 0,2 mg/kg p.o. a atropin 0,02 mg/kg i.m. dle

úvahy



Zajištění pacienta

-venepunkce G24, čím menší dítě tím snadnější (překvapivě)

-oro či nasotracheální endotracheální intubace (věčný rozpor)

-kanylace artérie, nejraději párové artérie na zápěstí, transfikční metodou

-CŽK v. jugularis int. vpravo a v. subclavia vlevo

-EKG a SaO2

-teplota centrální a periferní a 

močový katétr pro představu o 

centralizaci  oběhu



Anestézie: inhalační, doplňovaná nebo kombinovaná

sevofluran:
-rychlý nástup a odeznění anestézie                                                   
- minimální kardiodepresivní účinky, impozantní bezpečnostní šíře

2 – 8 % (MAC 3,2 %)

sufentanil:
- vynikající analgetický a hypnosedativní účinek, 0,2 -0,5 ug/kg
- potlačený útlum dýchání

cisatrakurium:
-svalová relaxace nezávislá na eliminaci játry a ledvinami, 
- snadno odhadnutelná délka účinku, poměrně pomalý nástup                                                                      
- bez histaminogenního účinku, 0,1-0,15 mg/kg

levobupivakain: 
- lokální anestetikum s potlačeným neuro i kardiotoxickým 
účinkem, max. dávka 2mg/kg



Vedení anestézie

- většina výkonů v ETI a UPV

- tekutiny 10-50 ml/kg/hod, nejméně 50 % 

v koloidech (balancovaný krystaloidní roztok, HES 130)

- dých. směs O2+vzduch, FiO2 30-40%

- dekurarizace doporučena, antagonizace opiátů nikoliv

- při použití opiátů raději pooperační UPV



Pooperační analgezie

Opiátová analgetika
• morfin 0,5 mg/kg/den                                                           - spontánní ventilace

• sufentanil do 0,2ug/kg/h                                            event. plánovaná extubace

• sufentanil přes 0,2 ug/kg/h + midazolam 0,125 mg/kg/h                 - UPV

+ bolusy a relaxace dle stavu

Neopiátová analgetika
• paracetamol  7,5 – 10 – 15 mg/kg  (příp. 4x denně)
• novalgin  10 mg/kg (příp. 4x denně)
• ibuprofen  10 mg/kg  (příp. 3x denně)

Epidurální analgezie
• levobupivacain  0,2 – 0,25 mg/kg/h
(směs levobupivacain 0,5% 10 ml, F1/1 10 ml, sufentanil 5 ug)



Epidurální anestézie - JISTĚ !!

-jednorázová kaudální blokáda  pro hernioplastiky a úpravy perinea



Epidurální anestézie - JISTĚ !!

-kontinuální kaudální blokáda pro velké urologické a proktologické výkony



Základní podmínky úspěšné anestézie novorozence

- oxygenace

- hydratace

- analgezie

- tepelná pohoda




