orphananesthesia
Doporučení pro vedení anestezie u
Lepry (malomocenství)
Název nemoci: Lepra (malomocenství)
ICD 10: A30
Synonyma: –
Souhrn o nemoci:
Lepra je chronické infekční onemocnění způsobené bakterií Mycobacterium leprae, které
postihuje hlavně kůži a nervy. Vyskytuje se často v rozvojových zemích. Prevalence lepry je
5,7 na 10 000 obyvatel. Existují dvě formy onemocnění – tuberkulózní forma a lepromatózní
forma. Přenos onemocnění se děje převážně kapénkami, kontaktem s infikovanou půdou
nebo přes hmyzí vektor. Lepra se primárně vyskytuje v kůži a v periferních nervech,
postihuje hlavně sliznice, horní dýchací cesty, nervovou tkáň v podkoží a oči. Neuropatie
způsobuje ztrátu citu a myopatii, např. ulcerace na chodidlech, plantární parézu a deformity
kloubů. Postihuje také autonomní nervový systém, kardiovaskulární systém, respirační
systém, hepatobiliární systém a renální systém. Tyto projevy vedou k důležitým komplikacím,
jako je dysfunkce baroreflexu, respirační dysautonomie, leprózní hepatitida, orchitida,
glomerulonefritida, amyloidóza. Pacienty je možné vyléčit bez dalších následků v případě, že
je diagnóza stanovena časně a pacient je následně léčen rifampicinem, dapsonem a v
případě lepromatózní lepry také clofaziminem.

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
Ortopedické výkony, císařský řez, nefrektomie, oční chirurgie, operace katarakty, akutní
chirurgické výkony.

Typ anestezie
Neexistuje žádné definitivní doporučení pro volbu celkové nebo regionální anestezie.
Spinální a epidurální anestezie vyžaduje u pacientů s leprou velkou obezřetnost z důvodu
zvýšeného rizika hypotenze a zvýšené incidence retence moči. Před i po nervových blocích
a regionální anestezii se také mohou vyskytovat neurologické deficity. Použití regionální
anestezie je kontroverzní při bakteriémii a lokálních infekcích. Po regionální anestezii k
elektivnímu císařskému řezu byla hlášena aseptická meningitida jako komplikace. U pacientů
s lepromatózní leprou lze pro akutní císařský řez preferovat kombinovanou spinální a
epidurální anestezii.

Nezbytná doplňková předoperační vyšetření (vedle standardní péče)
Před chirurgickým zákrokem a anestezií je nutné vyšetřit následující orgánové systémy:
•

Kardiovaskulární systém: porucha funkcí autonomního nervového systému, porucha
kontraktility myokardu a ischemie myokardu. Tyto potíže mohou vést k srdeční
zástavě, snížené reaktivitě srdeční frekvence, arytmiím a náhlému úmrtí během
intubace, extubace a po podání různých léčiv. Doporučuje se proto provést EKG
(arytmie a prodloužení QT-intervalu) a echokardiografii.

•

Neurologický systém: zhodnocení neurologického stavu před regionální anestezií.

•

Respirační systém: zvýšené riziko infekce, aspirace, obtížná intubace a prodloužená
rekonvalescence po výkonu. Doporučuje se provedení plicních funkčních testů,
pečlivé vyšetření dýchacích cest a profylaxe aspirace.

•

Renální systém: může se vyskytnout amyloidóza, glomerulonefritida nebo
intersticiální nefritida. Je nutné vyšetřit renální funkce.

•

Hepatobiliární systém: leprózní nebo léčivy indukovaná hepatitida může vést k
narušení metabolismu léčiv. Je nutné provést stanovení transamináz.

•

Hematologický systém: může se vyskytnout anemie, methemoglobinémie,
agranulocytóza a trombocytopenie. Mohou se objevit poruchy přenosové kapacity pro
kyslík a poruchy srážlivosti, existuje zvýšené riziko pooperačních infekcí. Je nutné
vyšetřit krevní obraz a koagulace.

•

Skeletální systém: může se objevit osteomyelitida a resorpce kostí. Může být užitečné
radiologické vyšetření skeletu.

Zvláštní příprava na zajištění dýchacích cest
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Existuje riziko aspirace a obtížné intubace z důvodu respirační dysautonomie, obstrukce
nosu, poruch hlasivek, osteomyelitidy a resorpce kostní tkáně, zvláště pak v kraniofaciální
oblasti. Užitečným postupem je podrobné vyšetření dýchacích cest, nepřímá laryngoskopie a
profylaxe aspirace.
Nezbytností je řešení obtížného zajištění dýchacích cest.

Zvláštní příprava před podáním krevních derivátů
Existují významné důkazy o výskytu trombocytopenie, agranulocytózy, anemie a
methemoglobinémie.
Existují informace, že může docházet ke změnám v intraneurálních krevních cévách s
narušením bazální membrány kapilár a otokem cévní stěny, což může mít za následek okluzi
lumen cévy s možnou ischemií nervů.

Zvláštní příprava před zahájením antikoagulace
Existují důkazy o poruchách krevních srážlivosti. Byly pozorovány změny v hodnotách
aktivovaného parciálního tromboplastinového času (aPTT) [3,5].

Zvláštní opatření při polohování, transportu a mobilizaci pacienta
Pacienti s leprou trpí resorpcí kostní tkáně a osteomyelitidou. Rizikem jsou patologické
fraktury při polohování pacienta.

Interakce chronické medikace a anesteziologických agens
Již více než 30 let doporučuje WHO pro léčbu lepromatózní lepry kombinovanou terapii
zahrnující dapson, rifampicin a clofazimin.
Dapson, antagonista folátu, má důležité nežádoucí účinky, včetně hemolytické anemie,
methemoglobinémie, agranulocytózy, hepatitidy, periferní neuropatie, psychózy a reaktivace
lepry.
Rifampicin může mít následující nežádoucí účinky: hepatitida, intermitentní toxické
syndromy, jako je chřipkový syndrom, šok a vzácně i trombocytopenická purpura a akutní
selhání ledvin.

Anesteziologický postup
Lepra je vysoce infekční a nízce patogenní onemocnění. Nosní sliznice pacientů s
lepromatózní leprou obsahuje miliony bakterií M. leprae, které se uvolňují při kýchání.
Bakterie se mohou rovněž uvolňovat přes ulcerovanou nebo poškozenou kůži infikovaných
pacientů. To je důležité pro anesteziology, pokud takový pacient přichází k chirurgickému
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zákroku nebo k léčbě na intenzivní péči. Naštěstí bylo zjištěno, že po lokální aplikaci
rifampicinových kapek nebo spreje dojde během krátké doby ke zničení většiny bakterií.
Je nutné provést pečlivé fyzikální vyšetření a testy orgánových funkcí, zvláště pak u pacientů
s dlouhodobě probíhajícím onemocněním. U některých pacientů se ale orgánové
manifestace objevují i v počátku onemocnění. Vyšetření je nutné zaměřit zvlášť na možnost
obtížného zajištění dýchacích cest.
Je možné provést celkovou i regionální anestezii. Při celkové anestezii je nutné pamatovat
na to, že porušený metabolismus používaných léčiv může způsobovat prodloužení účinku
podávaných anestetik a analgetik. Před regionální anestezií je nutné zdokumentovat
neurologický stav a pohlavní impotenci pacienta.
Při spinální a epidurální anestezii je nutné postupovat opatrně, protože tyto postupy mohou
vést k výrazné hypotenzi a retenci moči u pacientů s postižením autonomního nervového
systému.
U pacientů s leprou může docházet k srdeční dysautonomii s porušenou odpovědí krevního
tlaku, tichou srdeční ischemií a prodloužením QT-intervalu. To může vést k bradykardii,
hypotenzi, srdeční zástavě nebo různým jiným arytmiím. Pozornost je nutné věnovat zvláště
úvodu do anestezie, extubaci nebo použití anticholinergních léčiv.
Vyhněte se použití léčiv prodlužujících QT-interval, jako je paracetamol nebo setrony.

Zvláštní či doplňující monitorace
Není nutná žádná zvláštní monitorace. Provádí se standardní monitorace, jako je EKG,
SpO2, etCO2, měření teploty, měření diurézy atd.
V případě vysoce rizikového výkonu je vhodné invazivní měření krevního tlaku.

Možné komplikace
Pacienti s leprou jsou ohroženi respirační nebo srdeční insuficiencí.
Může dojít k ovlivnění metabolismu léčiv z důvodu poruch funkce ledvin a jater. Může se
objevit hypotenze, arytmie a bradykardie.

Pooperační péče
Pooperační monitorování vychází z povahy chirurgického zákroku a předoperačního stavu
pacienta. Intenzivní péče není nezbytná, ale za určitých okolností musí být k dispozici.
Respirační dysautonomie vede ke snížené době zadržení dechu, snížení kašlacího reflexu a
riziku aspirace, což může zvýšit výskyt pooperačních komplikací a nutnost pooperační umělé
plicní ventilace.
Vyhněte se dlouhodobé umělé plicní ventilaci, protože pacienti trpí respirační dysautonomií a
mají zvýšené riziko plicních infekcí.

www.orphananesthesia.eu

4

Akutní komplikace spojené s nemocí a její vliv na průběh a zotavení z anestezie
Akutní komplikace vyvolané onemocněním nejsou obvyklé.

Ambulantní anestezie
Není známo. Vyhněte se ambulantní anestezii u pacientů s poruchami autonomního
nervového, kardiovaskulárního, respiračního, hepatobiliárního nebo renálního systému.

Porodnická anestezie
V těhotenství se mohou objevit první klinické příznaky lepry nebo zhoršení již existujícího
onemocnění.
Existuje jedna kazuistika, kdy byl pacientce proveden akutní císařský řez ve spinální
anestezii.
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