orphananesthesia
Doporučení pro vedení anestezie
u Inzulinomu
Název nemoci: Inzulinom
ICD 10: D13.7 (benigní), C25.4 (maligní), D37.8 (nejisté chování)
Synonyma: Souhrn o nemoci: Inzulinom je vzácný neuroendokrinní tumor slinivky břišní, který je
většinou malý, vyskytuje se solitérně a je benigní. Může být součástí syndromu mnohočetné
endokrinní neoplazie typu 1. Je charakterizován hypoglykemickými epizodami jako následek
nesprávného vylučování inzulinu buňkami adenomu pankreatu. Whippleova triáda
patognomická pro inzulinom zahrnuje: 1) symptomy neuroglykopenie, 2) dokumentovanou
hypoglykémii (hladina glukózy v plazmě nižší než 50 mg / dl) a 3) odeznění symptomů (často
v rámci 5-10 minut) po podání glukózy. Hyperinzulinismus za současné hypoglykémie je
důvodem k dalším vyšetření k potvrzení diagnózy. Zlatým standardem pro diagnózu je
72hodinový test lačnění, demonstrující Whippleovu triádu. Lokalizace tumoru je pro klinické
lékaře výzvou. Chirurgická resekce je kurativní léčbou s vysokou mírou úspěšnosti.
Peroperační ultrazvuk a chirurgická palpace potvrzují umístění tumoru. Během peroperační
manipulace s tumorem může dojít k závažné hypoglykémii, jejíž symptomy mohou být
v průběhu celkové anestezie maskovány. Hlavním cílem anesteziologa je tedy udržovat
optimální hladinu glukózy v plazmě. Infuze glukózy a časté monitorování plazmatické hladiny
glukózy mohou být nápomocné k udržení glykémie vyšší než 60 mg / dl.

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
Chirurgické odstranění inzulinomu,
inzulinomu a distální pankreatektomie.

laparoskopická

resekce

inzulinomu,

enukleace

Typ anestezie
Pokud jde o anestetika, nejsou k dispozici žádná konkrétní doporučení. Multimodální přístup
k volbě anestezie u resekce inzulinomu kombinací celkové anestezie s propofolem,
epidurálním blokem a opioidem je užitečnou volbou. Anesteziologický postup by měl
zahrnovat léky, které snižují metabolický obrat kyslíku v mozku (CMRO2). Jak thiopental, tak
propofol snižují CMRO2. Thiopental na rozdíl od propofolu může způsobit závažnou
hypotenzi u pacientů léčených diazoxidy, protože thiopental i diazoxidy jsou vázané na
proteiny. Kromě toho propofol nemá žádný vliv na uvolňování inzulinu a regulaci glukózy.
Přestože enfluran a halothan se v současné době příliš nepoužívají, inhibují uvolňování
pankreatického inzulinu, což vede k hyperglykémii.

Nezbytná doplňková předoperační vyšetření (vedle standardní péče)
Kromě standardní péče je zásadní potvrzení diagnózy inzulinomu.
Jako zlatý standard v diagnostice je považován 72-hodinový test lačnění, kde se
demonstruje Whippleova triáda symptomů. Inzulinom je diagnostikován, pokud jsou splněna
následující kritéria:
1. Glykemie v krvi pod 50 mg / dl se symptomy hypoglykémie
2. Zmírnění symptomů po jídle
3. Zvýšená hladina C-peptidu (>200 pmol / l)
4. Absence plazmatické sulfonylurey
5. Zvýšená plazmatická hladina inzulinu (>5–10 µU / ml)
6. Zvýšená hladina proinzulinu (≥25 % nebo ≥22 pmol)
Mezi další testy užívané v diagnostice inzulinomu patří: Intravenózní sekretinový test
na inzulinom, test inhibice C-peptidu atd.
Lokalizace nádoru pak může být výzvou, protože se jedná o velmi malý a intrapankreatický
nádor. Míra úspěšnosti neinvazivních metod je nízká, jak ukazují různé studie. V případě
transabdominálního ultrazvuku je to 9–66 %, ve výpočetní tomografii (CT) 50–80 %,
v zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) 40–70 % a ve scintigrafii s užitím receptoru
somatostatinu 17 %.
Celková úspěšnost všech těchto modalit je přibližně 80%. CT a MRI jsou užitečné
pro detekci metastatického onemocnění. V poslední době je ve vyšší míře užíván
endoskopický ultrazvuk (EUS), jehož senzitivita je uváděna 40–93 %. Invazivní způsoby,
jako je například arteriografie pankreatu, která byla dříve považována za „zlatý standard“, se
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nyní příliš nepoužívají. Transhepatický odběr z portální žíly (THPVS) byl také považován za
jeden z nejpřesnějších nástrojů pro lokalizaci. Intraarteriální kalciový stimulační test nebo
arteriální stimulace s odběrem žilní krve (ASVS) nyní v podstatě nahradily THPVS. IOUS je
velmi užitečným nástrojem pro lokalizaci inzulinomu, zejména pokud je malý a není snadno
hmatatelný. IOUS může lokalizovat inzulinom v téměř 86-90 % případů.

Zvláštní příprava na zajištění dýchacích cest
Inzulinom většinou neovlivňuje dýchací cesty, a proto není nezbytná žádná zvláštní příprava.

Zvláštní příprava před podáním krevních derivátů
Protože nejčastějším chirurgickým zákrokem je buď laparotomie s resekcí tumoru, nebo
laparoskopická enukleace tumoru, je příprava k podání transfuzních přípravků podobná
jakémukoli jinému laparotomickému či laparoskopickému výkonu.

Zvláštní příprava před zahájením antikoagulace
Neexistují důkazy podporující potřebu antikoagulace. Pacienti s maligním inzulinomem jako
součást syndromu MEN1 mohou však mít vyšší riziko pooperační trombózy.

Zvláštní opatření při polohování, transportu a mobilizaci pacienta
Žádné popsané.

Interakce chronické medikace a anesteziologických agens
Tito pacienti jsou často léčeni diazoxidem, který redukuje sekreci inzulinu. Thiopental
v kombinaci s ním může způsobit závažnou hypotenzi z důvodu vazby obou léčiv
na bílkoviny. Enfluran a halothan inhibují uvolňování pankreatického inzulinu, což vede
k hyperglykémii. Tento inhibiční efekt je vyšší u enfluranu než u sevofluranu či desfluranu.

Anesteziologický postup
Pacient by měl být přijat den před plánovaným výkonem. Intravenózní infuze 10 % glukózy
by měla být podávána v době lačnění. Častá monitorace hladiny glykemie je zásadní pro
zamezení poklesu glykemie pod 40-50 mg / dl. Diazoxid a somatostatinová analoga jsou
podána i ráno před operačním výkonem ke snížení sekrece inzulinu peroperačně během
manipulace s tumorem.
Celková anestezie s epidurálním blokem je preferovaným anesteziologickým postupem. Měli
bychom se vyhnout podání thiopentalu v úvodu do celkové anestezie a z inhalačních
anestetik podání enfluranu a halotanu.
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Zvláštní či doplňující monitorace
Hlavním cílem anesteziologického managementu je předcházet vzniku hypoglykémie
do resekce tumoru a zvládnutí případné přechodné hyperglykémie časně po resekci. Byly
popsány mnohé přístupy, včetně užití „arteficiálního pankreatu“, který kontinuálně monitoruje
glykémii a automaticky podává glukózu či inzulin k udržení předdefinované hladiny glykémie.
Tento postup však není často užíván pro jeho komplexnost a finanční náročnost. Dalším
navrhovaným postupem je kontinuální podávání roztoku 10 % glukózy a monitorace
glykémie každých 15 minut s cílem udržení glykémie v rozmezí 100-150 mg / dl. Tento
postup umožňuje detekování náhlé hypo- i hyperglykémie. Další skupina autorů doporučuje
stejný postup s monitorací glykémie každých 30 minut. Někteří operatéři preferují udržování
mírné hypoglykémie, přičemž nárůst glykémie po resekci tumoru pak může být použit jako
indikátor úspěšného odstranění tumoru. Tato metoda však může vést peroperačně k těžkým
hypoglykémiím a nárůst hyperglykémie po resekci není dostatečně spolehlivý (jsou
publikovány falešně pozitivní i falešně negativní odpovědi). Proto by měly být tyto výkyvy
hladiny glykémie při manipulaci s tumorem pečlivě monitorovány a léčeny.

Možné komplikace
Hypoglykémie do resekce tumoru a náhlá hyperglykémie po resekci tumoru.

Pooperační péče
Hladina glykémie se běžně rychle vrátí k normálním hodnotám po resekci inzulinomu, ale
v některých případech může tento návrat k normálu trvat řádově hodiny až dny.
V pooperačním období je proto doporučené podávání glukózy s častou monitorací hladiny
glykémie k udržení její optimální hladiny. V tomto postupu může hladina glykémie vystoupat i
na hodnoty 180-230 mg / dl, což může vyžadovat malé dávky inzulinu. Je doporučena častá
monitorace hladiny glykémie za hospitalizace a jednou denně po propuštění.

Akutní komplikace spojené s nemocí a její vliv na průběh a zotavení z anestezie
Akutní komplikací spojenou s inzulinomem je závažná hypoglykémie a s ní spojené
problémy. V návaznosti na hypoglykemické epizody může nastat neurologické poškození,
které by mělo být dokumentováno.
Dosažení adekvátního lačnění pacienta může být omezeno časnou symptomatologií
pacienta po pár hodinách lačnění či nízkou spoluprací pacienta. Proto by mělo být vždy
zváženo riziko aspirace při úvodu do celkové anestezie a provedena vhodná opatření.
Návrat hyperglykémie a asociovaných problémů může být problémem během období
zotavování.
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Ambulantní anestezie
Postup by měl být totožný jako za hospitalizace.

Porodnická anestezie
Vzhledem k udržení binomie matky a plodu a bezpečné klinické léčbě je ke zvážení zejména
dietní stravování pod dohledem specialisty a užívání léků, jako jsou diazoxid, betablokátory,
blokátory vápníkových kanálů a oktreotid.
Co se týče anesteziologického managementu u těchto pacientek, hlavním cílem je stejně
jako u netěhotných prevence hypoglykémie a kontrola hyperglykémie po resekci. Proto se
doporučuje perioperační a pooperační monitorace a řízení hladiny glykémie, aby se
zabránilo velkým změnám hladiny glukózy v krvi.
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