
A. Předoperační hodnocení 
a. Anamnéza a fyzikální vyšetření 
• Hodnocení kardiovaskulárního, plicního, renál-

ního a periferně cévního rizika nemocného
• Hodnocení postižení krční páteře (atlanto-axi-

ální kloub) (1; 2)
• Hodnocení hypertrofie prostaty (riziko poope-

rační retence, urosepse, infekce implantátu 
• Vyloučení a léčba caries, faryngitidy, cystitidy, kož-

ní infekce a dalších potenciálních zdrojů infekce 

b. Laboratorní vyšetření 
• Vyšetření moče, elektrolytů, glykemie, urey, kre-

atininu, kompletního krevního obrazu, koagulač-
ních parametrů (INR, aPTT), krevní skupina 

• Vyloučení asymptomatické močové infekce (něk-
teří chirurgové vyžadují kultivaci moče)

• Laboratorní testy dle specifické situace (HIV,
HBsAg, anti HCV)

c. Další testy 
• EKG
• RTG srdce a plic

B. Předoperační opatření 
a. Předoperační fyzioterapie (zlepšení svalové sí-

ly, rozsahu pohybů)
b. Redukce hmotnosti k redukci kloubní zátěže,

zvýšeného výskytu infekcí (3) a ztrát krve (4)
u obézních 

c. U revmato-ortopedických výkonů na dolních
končetinách zácvik chůze o berlích

C. Farmakoterapie 
a. Kortikosteroidy 

Dlouhodobé podávání kortikosteroidů vede ke
zvýšenému riziku suprese normální funkce nad-
ledvin (5; 6; 7)
1. Předoperační podání 100 mg Hydrocortizonu

i.v. (možno opakovat každých 8 hodin) nebo 
2. Kontinuální peroperační podávání hydrocorti-

zonu i.v. 10 mg/h 
3. 2. pooperační den podání 50 % dávky 1. dne
4. Podání steroidů v uvedených režimech je rov-

něž indikováno v případě pooperačních kom-
plikací ohrožujících život (sepse, hypotenze, hy-
povolemický šok) (7)

5. U pacientů užívajících 5 mg Prednisonu a mé-
ně nebo adekvátní dávky Medrolu denně stačí
v den operace podat zvyklou dávku eventuál-
ně 25 mg hydrocortizonu i.v.

6. Prolongované podávání steroidů může zvýšit
riziko komplikací v souvislosti s operací:

a. Zhoršení hojení ran

b. Následky zvýšené fragility kůže a cév
c. Hematomy a ulcerace
d. Zvýšené riziko fraktur, infekce, gastrointes-

tinálního krvácení, vředové choroby

b. Nesteroidní antirevmatika 
i. Vysazení NSA nejméně 3 poločasy před chi-

rurgickým zákrokem pro riziko krvácení (8)
1. Ibuprofen poločas 2,5 hodiny 

– stačí 24 hodin před
2. Naproxen poločas 15 hodin 

– nejméně 4 dny 
3. Aspirin – permanentní inhibitor destič-

kové COX- vysadit nejméně 7 dní před
operací 

ii. COX-2 selektivní léky neinterferují s destič-
kovou cyklooxagenázou, přesto opatrnost je
na místě zejména u starších nemocných
s kardiovaskulárním rizikem a poruchou
funkce ledvin (zhoršení hojení ran, porucha
renálních funkcí, kardiovaskulární riziko, ri-
ziko CMP)

c. Metotrexát a další DMARDs 
i. Jelikož existují konfliktní data ohledně rizi-

ka infekcí a zhoršení hojení ran spojeného
s podáváním (9; 10) či naopak s vysazením
(11) metotrexátu v preoperačním období, do-
poručuje se přistupovat k problematice indi-
viduálně. Ve většině případů nebude indiko-
vané přerušení léčby metotrexátem. Vyne-
chání dávky metotrexátu týden před a týden
po výkonu se doporučuje u starších, v přípa-
dě renální insuficience, nedostatečně kontro-
lovaného diabetu mellitu, při chorobách plic
a jater, abuzu alkoholu a také v případě uží-
vání více než 10 mg Prednisonu dennně (12)

ii. Je indikované vysadit několik dní před ope-
rací léky, které mohou častěji vyvolat leu-
kopenii (cyklofosfamid, azathioprin, sul-
fasalazin)

iii. Neexistují jednoznačná doporučení ohledně
leflunomidu, někteří doporučují jeho vy-
sazení dva týdny před elektivní operací
a nasazení 3 dny po výkonu, respektive teh-
dy, kdy je pacient opět schopen perorálního
příjmu medikace (8)

iv. Vzhledem k velmi dlouhodobému tkáňové-
mu poločasu antimalarik jejich preoperační
vysazení není efektivní, lze je podávat, jak-
mile nemocný je schopen p.o. příjmu (8) 

d. Biologika
i. Většina (13; 14; 15; 16) retrospektivních dat,
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i když ne všechna (17), neprokazují zvýše-
ní operačního infekčního rizika u nemoc-
ných užívajících anti TNFα působky.

ii. V případě infliximabu je racionální elektiv-
ní výkon směřovat do období mezi dvěmi in-
fuzemi 

iii. V zmiňované observační studii (16) u 60 %
nemocných anti-TNFα terapie nebyla pře-
rušena, u 40 % ano (etanercept byl v prů-
měru vysazován 2 týdny před výkonem, na-
sazován 5 týdnů po operaci), adalimumab
byl vysazen 2 týdny před a nasazován 6–7
týdnů po, infliximab dle navrhovaného sché-
matu (výkon 4 týdny po infuzi)

iv. Vzhledem k těmto údajům se doporučuje
v případě etanerceptu a adalimumabu ne-
podávat léčbu nejméně týden před a týden
po operačním výkonu (18)
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