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Úvod: Anestetická blokáda g.stellata (LGSB) je zkoumaná last-destination procedura v léčbě 
maligní bouře. Zavedení real-time USG navigace do punkční techniky a využití bioimpedančních 
měření zvyšuje šanci na ovlivnění dolního krčního-horního hrudního sympatiku, nezaručuje však 
jejího dosažení. Hornerův syndrom je triáda symptomů, která se objevuje po obrně horní části 
ganglia stellata, dříve považována za komplikaci anestetické blokády. Je ale důkazem, že 
anestetikum se ke gangliu dostalo? 
Cíl: Ukázat predikční význam Hornerova syndromu po LGSB v situaci absenci jiného měřitelného 
endpointu procedury.Zaměřit se na technický support při USG navigované punkci pro dodání 
anestetika, hledání endpointu s  měřením bioimpedance lidské tkáně, jejíž výsledky budou 
prezentovány. 
Metodika a soubor: 31 pacientů s maligní bouří, kde standartní procedury s vyloučením celkové 
anestesie nevedly k potlačení maligních arytmií bylo podrobeno ultrazvukem navigované LGSB 
doprovázenou měřením bioimpedance jako ověření endpointu procedury. Při hledání 
endpointu bylo poprvé využito měření bioimpedance tkáně v časových prodlevách. 
Výsledky: USG navigace vede k dosažení ideálního místa dodání anestetika, a následkem je 
potlačení maligních KT. Časově závislé měřené hodnoty bioimpedance ukazují na změnu 
parametrů tzn. markerů úspěšnosti procedury.Četnost arytmií po provedení LGSB klesla o 92 %. 
Výskyt komorových arytmií léčených ATP klesl o 99% a léčených zevní EKV či šokem ICD o 76%. 
30-ti denní mortalita pacientů s maligní bouří, jejich recidivy nakonec vyžadovaly i LGSB byla 
12,9%. Pouze 16,6 % nonrespondérů na LGSB (tedy s recidivou komorové arytmie po LGSB) měla 
Hornerův syndrom v porovnání s 56,6 % pacientů s Hornerovým syndromem ve skupině 
respondérů. 
Závěr: Absence Hornerova syndromu po LGSB je silným prediktorem neefektivity provedené 
procedury.  Měření bioimpedance je odpovědí na absenci rychle měřitelného a reproducibilního 
endpointu anestetické blokády stellata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


