orphananesthesia
Doporučení pro vedení anestezie
u Fibrodysplasia

Ossificans Progressiva

Název nemoci: Fibrodysplasia Ossificans Progressiva
ICD 10: M61.1
Synonyma: FOP, nemoc zkamenělých lidí
Souhrn o nemoci:
Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) je vzácné, progresivní a limitující onemocnění.
Jde o autozomálně dominantně dědičnou poruchu extraskeletální endochondrální osifikace.
Bránice, jazyk, extraokulární a hrtanové svaly jsou ušetřeny heterotopické osifikaci, stejně
jako srdeční a hladká svalovina. Jednotlivci s FOP vypadají normálně při narození, s
výjimkou malformací palce. Během první dekády života, zánětlivé otoky měkkých tkání, také
známé jako flare-upy či „vzplanutí“, transformují kosterní svaly a pojivové tkáně v druhotnou
kostru heterotopické osifikace, která postupně znehybňuje klouby jak axiální, tak i
apendikulární kostry. Flare-upy se mohou objevit spontánně, či mohou být vyvolány chybnou
periferní žilní punkcí, poraněním měkkých tkání, svalovou únavou, intramuskulární injekcí,
biopsií či excizí heterotopické kosti, virovým onemocněním, rutinní dentální péčí či injekcí
lokálních anestetik během zubních výkonů.
Tzv. flare-upy nemoci jsou epizodické; nehybnost je kumulativní. Heterotopická osifikace
obvykle začíná v deseti letech věku postižením krku a ramen. Temporomandibulární klouby
mohou být brzy postiženy a jsou náchylné k poškození v každém věku. Střední délka života
je 40 let; úmrtí je nejčastěji důsledkem komplikací syndromu hrudní nedostatečnosti či
následkem pneumonie. Několik úmrtí bylo následkem komplikací celkové anestezie. V
současné době neexistuje žádný lékařský nebo chirurgický výkon, který by ovlivnil přirozený
vývoj FOP. Anesteziologická péče u pacientů s FOP je výzvou pro každého anesteziologa.
Fúze krčních obratlů, ankylóza temporomandibulárních kloubů, syndrom hrudní
nedostatečnosti, restrikční onemocnění hrudní stěny a náchylnost k traumatům v dutině ústní
komplikují management zajištění dýchacích cest a anestezie.
Medicína se stále vyvíjí
Možná nové znalosti

Každý pacient je jedinečný
Možná špatná diagnóza

Více informací o nemoci, referenčním centrům a organizační informace naleznete
na webu Orphanet: www.orpha.net
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Typické výkony
Sanace a/či extrakce chrupu a drenáže abscesů dutiny ústní patří mezi nejčastější výkony.
Mezi méně obvyklé operace, které byly doposud publikovány, patří dilatace a kyretáž,
eviscerace očnice, korekce fraktur stehenní kosti a páteře, hysterektomie, excize tumoru
pánve, kraniotomie pro tumor mozkového kmene a debridement osteomyelitidy.
Není doporučeno provádět chirurgické korekce komplikací způsobených heterotopickou
osifikací s výjimkou deformit mimořádně ohrožujících na životě či funkčnosti končetiny.
Korekce kostěných struktur a kloubních deformit často vedou ke zhoršení onemocnění v
důsledku reaktivní heterotopické osifikace v místě chirurgického výkonu. Pacienti s FOP
úspěšně absolvovali korekční operace pro deformitu tzv. „chin-on-chest“, operace stenózy
hrudní páteře, operace zápěstí a ankylózy kyčle. Tyto operace mohou být technicky náročné
a obecně vedou k velkým krevním ztrátám. Kromě toho jakákoli operace, kde se manipuluje
s pojivovou tkání, může vést k pooperační heterotopické osifikaci. Riziko a benefit musí být
pečlivě zváženo před zahájením každé operace.

Typ anestezie
Pacienti s FOP mají často ankylózu temporomandibulárních kloubů a fúzi krčních obratlů;
zajištění dýchacích cest může tedy být obtížné. Byly publikovány tři případy perioperačního
výskytu situace „cannot ventilate, cannot intubate“. Sedace by měla být prováděna s
extrémní opatrností. Doporučuje se celková anestezie s endotracheální intubací. Tradiční
manévry (např. jaw trust) k zprůchodnění dýchacích cest nebo k zajištění ventilace
obličejovou maskou nemusí být úspěšné. V případě omezeného otevření úst může být
zavedení laryngeální masky nemožné. Pacienti s restrikčním onemocněním plic mohou mít
omezené fyziologické rezervy. Navíc, přímá laryngoskopie může lžící traumatizovat
temporomandibulární klouby a způsobit flare-up, který může vést k dalšímu omezení
otevírání úst. Z výše uvedených důvodů se doporučuje awake nosní fibrooptická intubace
před uvedením do celkové anestezie.
Neuraxiální anestezie je u pacientů s FOP kontraindikována z důvodu rizika heterotopické
osifikace v oblasti míchy vyvolaná traumatem od spinální nebo epidurální jehly. Regionální
anestezie je relativně kontraindikována; obávanou je heterotopická osifikace v místě vpichu.
Foot blok pod ultrazvukovou kontrolou byl úspěšně a bez komplikací proveden. Anesteziolog
aplikoval lokální anestetikum do epifasciálního prostoru. Regionální anestezie může být
rozumnou volbou, pokud tato technika nenarušuje kosterní svalstvo nebo pojivové tkáně,
které jsou náchylné k patologické osifikaci.
Rutinní užití lokální anestezie u zubních výkonů, specificky pak mandibulární blok, není
doporučeno,
jelikož
se
ukázalo,
že
vyvolává
flare-upy
způsobující
fúzi
temporomandibulárních kloubů.
Nezbytná doplňková předoperační vyšetření (vedle standardní péče)
Pacienti s FOP jsou náchylní k restrikčnímu plicnímu onemocnění, pneumoniím, syndromu
hrudní nedostatečnosti a pravostrannému srdečnímu selhání. V závislosti na funkčním stavu
pacienta a riziku chirurgického zákroku může být pro poskytnutí anesteziologické péče
nezbytné provedení vyšetření plic a srdce. Obvykle jsou zajištěny rentgenové snímky
hrudníku, testy plicních funkcí a echokardiogram. Základní hodnota pulzní oxymetrie by měla
být změřena v den výkonu před podáním premedikace. Doporučuje se předoperační
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zhodnocení anesteziologem den před chirurgickým zákrokem. Anesteziolog může vyžadovat
doplnění dalších diagnostických vyšetření či podání předoperační přípravy.

Zvláštní příprava na zajištění dýchacích cest
Jsou popsané tři případy, kdy anesteziolog nebyl schopen pacienta s FOP zaintubovat ani
ventilovat. Jako metoda první volby je tedy doporučena awake nosní fibrooptická intubace
před uvedením do celkové anestezie. Toto doporučení je založeno na: 1) často záludné
anatomii dýchacích cest a 2) potenciálním riziku poranění a heterotopické osifikace
temporomandibulárních kloubů z přílišného „natažení“ čelisti při přímé laryngoskopii.
Jsou popsány kazuistiky s úspěšnou tracheální intubací v celkové anestezii s užitím
videolaryngoskopu GlideScope®. Tito pacienti zvládli normálně otevřít ústa a byla u nich
zvýšená opatrnost před nadměrným natažením jejich čelisti. Pacienti pro tuto techniku musí
být pečlivě vybráni. Jejich normální rozsah pohybu čelistí by měl být změřen před operací a
neměl by být překročen během zajištění dýchacích cest.
Vybavení pro emergentní zajištění dýchacích cest by mělo být k dispozici na začátku každé
anestezie. ORL lékař by měl být okamžitě dostupný, aby případně pomohl se zajištěním
dýchacích cest včetně případného provedení akutní tracheostomie.

Zvláštní příprava před podáním krevních derivátů
Korekční ortopedické výkony mohou vyústit ve zvýšené krevní ztráty.

Zvláštní příprava před zahájením antikoagulace
Žádná známá či popsaná.

Zvláštní opatření při polohování, transportu a mobilizaci pacienta
Polohování pacienta je zcela zásadní; těla pacientů s FOP jsou často rigidní a ve fixní
poloze. Všechny tlakové body / oblasti musí být důkladně podloženy, hlava a krk musí být
dostatečně podepřeny. Pokud má pacient fúzi krční páteře s fixací ve flexi, je pro adekvátní
přístup pro stomatologické výkony (nejčastější operace) nutná strmá Trendelenburgova
poloha. Specifika polohování pro Trendelenburgovu polohu zahrnují vypodložení ramen a
fixace k lůžku, aby se zajistilo, že se tělo pacienta s FOP nesesouvá po stole.

Interakce chronické medikace a anesteziologických agens
Nejsou známé či popsané žádné interakce.

Anesteziologický postup
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Sukcinylcholin by neměl být podáván kvůli riziku hyperkalémie při imobilizaci pacienta.
Perioperačně by měly být podávány vysokodávkované kortikosteroidy po dobu 4 dní se
zahájením před začátkem operačního výkonu s cílem zmírnění heterotopické osifikace.
Typická dávka prednisonu je 2 mg / kg / den (až do 100 mg), podávaná jako jedna denní
dávka. Pokud pacientovi není ráno podána perorální dávka prednisonu, měla by být
předoperačně podána ekvivalentní dávka iv dexamethasonu.

Zvláštní či doplňující monitorace
Žádná známá.

Možné komplikace
Možné komplikace zahrnují: 1) obtížné zajištění dýchacích cest, 2) exacerbace syndromu
hrudní nedostatečnosti, restrikční plicní onemocnění, pravostranné srdeční selhání, 3)
heterotopická ossifikace po chybném umístění periferní žilní kanyly, po traumatické punkci
jehlou či tracheální intubaci, 4) heterotopická osifikace či neuropatie jako následek pozičního
traumatu, 5) hyperkalemie po podání sukcinylcholinu

Pooperační péče
Pacienti se závažným srdečním nebo plicním onemocněním nemusí vyžadovat chirurgický
zákrok. V případě nutnosti provedení operačního výkonu mohou vyžadovat monitorovanou
pooperační intenzivní péči.

Informace o akutních komplikacích spojených s nemocí / diferenciální diagnostika
Žádné známé či popsané.

Ambulantní anestezie
Ambulantní anestezie je možná pouze u malých chirurgických zákroků, a to v případě pokud
je pacient relativně zdravý. Mnoho pacientů bylo bez komplikací propuštěno domů v den
stomatologického výkonu prováděného v celkové anestezii. I přesto se však doporučuje, aby
byl anesteziolog informován o pacientovi s FOP s denním předstihem, aby měl možnost
provést předanestetické vyšetření s vyhodnocením všech rizik. Ambulantní chirurgie by měla
probíhat v centru terciární péče s odpovídajícími prostředky.

Porodnická anestezie
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Neuraxiální anestezie je kontraindikována, jak bylo dříve popsáno v tomto doporučení. Je
popsán jeden případ pacientky s FOP, která podstoupila císařský řez pro známky fetální
tísně v lokální infiltrační anestezii lidokainem.
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