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P!ehledové "lánky

Úvod
V!kony na penisu jsou b"#n!mi zákroky ve v$ech 

urologick!ch za%ízeních a operativou, kterou je mo#-
no z &ásti provád"t i v ambulantních podmínkách. 
Regionální anestezie pomocí penisbloku je vhodná 
u v$ech mal!ch v!kon' na penisu a uplatní se i p%i 
%e$ení priapizmu. Penilní blok lze také vyu#ít jako 
analgezii u bolestiv!ch v!kon' na penisu. V!hodou 
regionální anestezie je eliminace rizik celkové anes-
tezie, p%etrvávání analgetick!ch ú&ink' poopera&n" 
a také její ni#$í cena.

Technika dorzálního penilního bloku byla 
popsána v roce 1978 (1), od té doby bylo publiko-
váno n"kolik modifikací. Cílem tohoto &lánku je 
p%edstavit penilní blok jako jednoduchou formu 
anestezie, která je p%i dodr#ení n"kolika pravidel 
velmi ú&inná.

Kontraindikací penisbloku je alergie na lokál-
ní anestetika, probíhající infekce v míst" p%edpo-
kládaného vpichu a odmítnutí pacientem.

Anatomické aspekty
Glans penis je okrsek k'#e s v'bec nejv"t$í 

senzitivní inervací na celém t"le (2). Ko%enová ko#ní 
senzitivita odpovídá dermatomu S4. Nejsiln"j$ím 
a nejd'le#it"j$ím senzitivním nervem penisu je ner-
vus dorsalis penis. Tento nerv vzniká z pudendální-
ho nervu rozd"lením na 3 &ásti – nervus dorsalis 
penis, nervi perineales a nervi rectales inferiores.

Nervus dorsalis penis je ve svém pr'b"hu 
v kontaktu s ramus ossis pubis a dále probíhá 
v t"sné blízkosti dolního okraje a ventrální plo-
chy corpus ossis pubis, v sulcus nervi dorsalis penis. 
Dále pokra&uje mezi úpony crus penis a ventrální 
plochou corpus ossis pubis na dorzum penisu (2). 

Identifikace prostoru kolem nervus dorsalis penis 
je klí&ová pro správnou aplikaci anestetika p%i dor-
zální penilní blokád". V!znamné pro okrskovou 
anestezii jsou aberantní v"tvi&ky z nervi perineales, 
které jsou p%í&inou $patného ú&inku samotné-
ho dorzálního bloku na ventrální stran" penisu 
a v oblasti frenula. Dal$ími nervy, které se podílejí 
na senzitivní inervaci ko%ene penisu, jsou vlákna 
z nervus ilioinguinalis – rami radicis penis (3).

Technika provedení
Nejbezpe&n"j$í technikou dorzálního penilní-

ho bloku je bilaterální injek&ní aplikace anestetika 
do subpubického prostoru popsaná Kiryou pro 
ú&ely cirkumcize v pediatrii (1). Pacient je v poloze 
na zádech. Místa vpichu jsou v polovin" vzdálenos-
ti mezi ko%enem penisu a symf!zou, v#dy cca 1 cm 
vlevo a vpravo od st%ední &áry. Jehlu (ideáln" $í%e 
23 Gauge) orientujeme tangenciáln" k os pubis. Po 
dotyku symf!zy sm"r jehly zm"níme na paralelní 
se symf!zou a jehlu zavedeme hloub"ji pod sym-
f!zu. P%i pr'niku fascií je cítit odpor. Cílem je injekce 
anestetika do trojúhelníkovitého prostoru, kter! je 
ventráln" ohrani&en superficiální fascií, dorzáln" 
kavernózním t"lesem a kraniáln" stydkou kostí 
(obrázek 1). Po zkusné aspiraci k vylou&ení poran"ní 
cévního svazku je mo#no aplikovat anestetikum. 
Bilaterální aplikace sni#uje riziko zasa#ení dorzální-
ho cévního svazku, a tím i vznik hematomu.

Takté# je mo#no aplikovat anestetikum z jed-
noho vpichu $ikmo na ob" strany.

Samotná dorzální blokáda neposkytuje kvalitní 
analgezii k'#e celého penisu. V!padky b!vají na 
ventrální stran" penisu a v oblasti frenula. Studie, 
která mapovala ú&inek dorzálního penilního blo-

ku u pacient' p%i cirkumcizi, popisuje p%etrvávání 
ko#ní citlivosti na ventrální stran" penisu u v$ech 
pacient' a tedy i nutnost rutinního pou#ití ven-
trálního bloku (4). Také srovnávací studie mezi dor-
zálním penilním blokem samotn!m a v kombinaci 
s blokádou perineálních nerv' jasn" prokázala 
ni#$í míru periopera&ního dyskomfortu u pacien-
t' s ventrálním blokem (5). P%i pou#ití dorzálního 
i ventrálního bloku jen 4 % pacient' poci(ují velmi 
slab! dyskomfort, kter! není d'vodem k p%eru$ení 
operace ani aplikaci dal$ích analgetik (5).

Ventrální blok lze provést jako p'lkruho-
vou subdermální aplikaci anestetika na ventrální 
stran" penisu p%i jeho ko%eni nebo jako ú&inn"j$í 
varianta se jeví aplikace anestetika t"sn" proxi-
máln" od zam!$lené linie %ezu (4).

Za hlavní p%í&iny selhání penilního bloku je po-
va#ováno neprovedení ventrálního bloku a $patné 
umíst"ní depozita anestetika p%i dorzálním bloku 
– nej&ast"ji se tak stává u obézních pacient'.
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Obrázek 1. Blokáda nervus dorsalis penis

1 – nervus dorsalis penis; 2 – nervi perineales; 3 – 
ligamentum suspensorium penis; 4 – symf!za; 5 – 
mo&ov! m"ch!%
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Dle dostupn!ch materiál' sonografická 
kontrola aplikace anestetika p%i dorzálním blo-
ku nep%inesla vy$$í ú&innost této techniky, ale 
prodlou#ila délku ú&inku penilního bloku za 
prodlou#ení &asu nutného k provedení (6).

Vhodná anestetika
Anestetikem volby je v sou&asné dob" bu-

pivacaine 0,5 % nebo levobupivacaine 0,5 %, 
levoto&iv! isomer bupivacainu, kter! má sní-
#enou kardiotoxicitu. Ú&inek obou látek p%etr-
vává 4–8 hodin. Je mo#né pou#ít i trimecain 
1 %, jeho# doba ú&inku se pohybuje kolem 60 
minut. Doporu&enou dávkou je 5 ml anestetika 
na ka#dou stranu p%i dorzálním bloku. Pro riziko 
ischemie penisu je kontraindikováno pou#ití 
anestetika v kombinaci s adrenalinem.

Dal$í zv!$ení komfortu pacienta p%iná$í kom-
binace systémov" a lokáln" podan!ch látek. 
Tento postup vyu#ívá místního ú&inku lokálních 
anestetik po p%edchozím podání analgetik, co# 
umo#)uje potencovat analgetické ú&inky míst-
ní blokády a eliminovat dyskomfort z aplikace 
anestetika. K systémovému podání je vhodn! 
paracetamol nebo antiflogistika, zejména ze 
skupiny selektivních blokátor' COX-2 (7).

Komplikace v!konu
Penilní blok je pova#ován za prov"%enou 

a bezpe&nou techniku regionální anestezie, ale 
p%esto p%iná$í svá rizika. Za nej&ast"j$í kompli-
kaci, která v"t$inou nevy#aduje #ádnou terapii, 
je pova#ován hematom na dorzu penisu. Mezi 
záva#né komplikace pat%í ischemie penisu po 
pou#ití lokálního anestetika s adrenalinem p%i 
dorzálním bloku. Pou#ití adrenalinu je nutno 
se z tohoto d'vodu v#dy vyvarovat! Jako raritní 
komplikace je mo#né v literatu%e nalézt ischiální 
abscedující osteomyelitis t!den po provedení 
ob%ízky v penilním bloku u malého chlapce (8) 
a zlomení a migraci jehly do levého t%ísla u do-
sp"lého mu#e po tém#e v!konu (9).

Záv"r
Penilní blokáda není technicky, &asov" ani 

finan&n" náro&ná. Je v!hodná i pro polymor-
bidní pacienty, které nezatí#í celková anestezie. 
V!hodou je i pro diabetiky, proto#e minimál-
n" naru$í jejich denní re#im. Pacient m'#e b!t 
mobilizován ihned po v!konu. Penilní blokáda 
zkracuje dobu hospitalizace, umo#)uje prová-
d"t v!kony ambulantn" a sni#uje poopera&ní 
spot%ebu analgetik.
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