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Zabiegom przeprowadzanym w znieczuleniu poddawać się będzie coraz większa liczba 
otyłych pacjentów. W niniejszym artykule nakreślimy, opierając się na wybranych 
publikacjach, wyzwania związane z preoksygenacją i indukcją znieczulenia u otyłych 
pacjentów, przyjrzymy się ważnym w kontekście znieczulenia ogólnego czynnikom 
anatomicznym i fizjologicznym oraz zaprezentujemy rozwiązania rekomendowane  
w literaturze fachowej.

Skuteczna preoksygenacja 
i indukcja znieczulenia  
u otyłych pacjentów

Okołooperacyjna ochrona płuc u otyłych pacjentów
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Cały proces może wpływać na znieczulenie. Wszystkie problemy mogą 
pojawić się już wtedy, gdy standardowa procedura preoksygenacji i indukcji 
znieczulenia okaże się nie tak skuteczna, jak przewidywano. W rezultacie 
wystąpić mogą potencjalnie ciężkie powikłania, np. może wystąpić 
przedwczesna desaturacja krwi tętniczej podczas intubacji dotchawiczej6, 11. 
Następnie pojawić się mogą komplikacje prowadzące do pooperacyjnych 
powikłań płucnych (PPC) i nieplanowany lub przedłużony pobyt na OIT. 
Nieuniknione wydają się więc implikacje natury ekonomicznej.

Nawiązując do międzynarodowych publikacji, artykuł ten koncentruje się 
na wynikających z otyłości zagrożeniach oraz powikłaniach mogących 
wystąpić w fazie preoksygenacji i indukcji znieczulenia. W przypadku 
otyłych pacjentów ewentualne powikłania zwiększają również ryzyko 
wystąpienia niedodmy.

STANDARDOWA PROCEDURA PREOKSYGENACJI
I INDUKCJI ZNIECZULENIA
Większość anestezjologów prawdopodobnie zgodziłaby się, iż 
standardowa procedura preoksygenacji i indukcji znieczulenia 
przebiega w następujący sposób
1. Delikatnie umieścić maskę na twarzy pacjenta
2.  Pozwolić pacjentowi oddychać normalnie przez 3 do 5 minut lub 

pozwolić mu wziąć 5 do 8 głębokich oddechów
3.  Zastosować wysokie wdechowe stężenie (100%) tlenu (płuca 

szybko wypełnią się tlenem)
4.  Podać leki znieczulające i wentylować pacjenta ręcznie
5.  Zaintubować pacjenta, sprawdzić etCO2 i osłuchać go, by 

upewnić się o występowaniu obustronnej wentylacji i braku 
insuflacji żołądka

6.  Przejść do wentylacji kontrolowanej

Ogólnie rzecz biorąc, celem takiego postępowania jest 
zapewnienie odpowiedniego dotlenienia podczas fazy bezdechu, 
gdy wykonywana jest intubacja dotchawicza, i bezpieczne 
przejście do fazy wentylacji mechanicznej. Procedura ta 
będzie odpowiednia dla większości zdrowych pacjentów  
o odpowiedniej wadze, gdyż ich fizjologia pozwala na zgromadzenie 
wystarczającego zapasu tlenu. Fachowa literatura sugeruje 
jednak, że schemat ten może być nieodpowiedni w przypadku 
pacjentów otyłych oraz tych cierpiących na otyłość olbrzymią.

Otyli pacjenci stanowią coraz większe wyzwanie dla personelu 
anestezjologicznego. Nie tylko dlatego, że wzrasta liczba tych pacjentów. 
Innym powodem jest fakt, że opieka nad otyłymi pacjentami poddanymi 
znieczuleniu ogólnemu może wymagać innego postępowania niż  
w przypadku pacjentów o prawidłowej masie ciała. Niewłaściwe 
postępowanie z takimi pacjentami może prowadzić do potencjalnie 
niebezpiecznych sytuacji.

Otyli pacjenci – rosnące wyzwanie dla personelu 
anestezjologicznego
Otyłość jest wciąż rosnącym efektem popularyzacji tzw. zachodniego 
stylu życia. Z pewnością spotykacie się Państwo z tym zjawiskiem 
w codziennej praktyce klinicznej. Zmiany te dają się zaobserwować  
w różnych częściach świata i stają się wielkim wyzwaniem dla personelu 
medycznego. Niedawno Hodgson i in. przedstawili statystyki, zgodnie  
z którymi w Stanach Zjednoczonych na otyłość cierpi 32% mężczyzn i 34% 
kobiet. W Wielkiej Brytanii problem ten dotyczy 25% kobiet i mężczyzn1.  
W Niemczech otyłość stwierdzono u 20,8% populacji, a u 37,4% „tylko” 
nadwagę18. Problem otyłości występuje nawet w Chinach i dotyczy 4–5% 
populacji. Obejmuje to zarówno otyłość (BMI >= 30 kg/m²), jak i otyłość 
olbrzymią (BMI >= 40 kg/m²).

W Wielkiej Brytanii NHS odnotowało na przestrzeni 10 lat 30-procentowy 
wzrost liczby wykonywanych zabiegów z zakresu chirurgii bariatrycznej 
oraz dziesięciokrotnie większą liczbę przyjęć do szpitali pacjentów ze 
schorzeniami związanymi z otyłością. Na całym świecie liczba otyłych ludzi 
zwiększyła się w ciągu ostatnich 35 lat dwukrotnie – aktualnie szacuje 
się ich liczbę na 671 milionów1. Tak więc otyli pacjenci już teraz stanowią  
w szpitalach – tak dla chirurgów, jak i anestezjologów pracujących na 
salach operacyjnych – często spotykany problem.

Dlaczego opieka nad otyłymi pacjentami  
jest utrudniona?
Problemem jest nie tylko fakt, że sama waga otyłych pacjentów utrudnia 
ogólne działania i przygotowania do operacji. Stawiają oni przed 
personelem anestezjologicznym ogromne wyzwanie również podczas 
całego procesu prowadzenia znieczulenia, a także narażeni są na większe 
ryzyko wystąpienia poważnych powikłań w czasie operacji oraz po jej 
zakończeniu.

Różne zmiany w anatomii i fizjologii otyłych pacjentów zwiększają ryzyko 
hipoksemii już podczas indukcji znieczulenia, a także powikłań płucnych  
w czasie operacji i po jej zakończeniu1, 4, 12. Źródłem dodatkowych trudności 
może być interwencja chirurgiczna, na przykład jeśli mało inwazyjna 
operacja utrudnia pracę płuc przy występowaniu odmy otrzewnowej5.
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W ich przypadku potrzebne mogą być dostosowane 
do ich potrzeb metody preoksygenacji i indukcji 
znieczulenia

Utrudniona wentylacja przez maskę/ utrudniona intubacja
Anestezjolodzy muszą uwzględnić dłuższy czas potrzebny do zabezpieczenia 
dróg oddechowych otyłych pacjentów. Otyłość oraz otyłość olbrzymia 
powodują trudności w wentylacji przez maskę oraz mogą utrudniać 
intubację. Wydaje się, że do tej kwestii często nie przykłada się należytej 
wagi. Prospektywne badanie kliniczne wykazało, że trudności z wentylacją 
przez maskę wystąpiły u 75 z 1502 (5%) pacjentów poddanych operacji  
w znieczuleniu ogólnym, podczas gdy brano je pod uwagę jedynie  
w przypadku 13 pacjentów. Juvin i współautorzy stwierdzili, że problemy  
z intubacją miało 15,5% otyłych pacjentów oraz 2,2% pacjentów szczupłych.

Wskaźnik BMI powyżej 35 został uznany za niezależną prognozę trudności  
w wentylacji przez maskę oraz trudności z intubacją (lub nieudanej intubacji). 
Ryzyko poważnych komplikacji w przypadku pacjentów z otyłością olbrzymią 
jest cztery razy większe niż w przypadku szczupłych pacjentów. W artykule 
dotyczącym najważniejszych komplikacji występujących podczas leczenia 
dróg oddechowych w Wielkiej Brytanii stwierdzono, że 25% spośród 77 
otyłych pacjentów, u których wystąpiły komplikacje, doznało uszkodzenia 
mózgu lub zmarło11. Kolejna kwestia to fakt, że ryzyko regurgitacji i w 
konsekwencji przedostania się treści żołądkowych do układu oddechowego 

u pacjentów otyłych może być wyższe niż u szczupłych pacjentów. Tym 
samym literatura fachowa zaleca niekiedy, by w przypadku otyłych pacjentów 
stosować szybką indukcję znieczulenia (Rapid Sequence Induction). Wyniki 
badań kwestionują jednak to podejście ze względu na brak dowodów21, 22, 

23. Podsumowując, u otyłych pacjentów może być potrzebny wydłużony 
czas na zabezpieczenie drożności dróg oddechowych, co z kolei wiąże się  
z wydłużeniem czasu bezdechu pacjenta.

Szybka desaturacja/ większa niedodma
U otyłych pacjentów desaturacja może przebiegać szybciej. Zakłada się, 
że nawet przy zastosowaniu preoksygenacji czas od wystąpienia bezdechu 
do istotnej z klinicznego punktu widzenia desaturacji będzie zdecydowanie 
krótszy niż w przypadku pacjentów o normalnej wadze ciała11. Tanoubi  
i współautorzy stwierdzili, że u otyłych pacjentów desaturacja może 
nastąpić już po 1–2 minutach od wystąpienia bezdechu lub w czasie 
próby poddania pacjenta laryngoskopii i intubacji dotchawiczej6. Nawet  
w 85–90% przypadków zdrowych nieotyłych pacjentów niedodma występuje 
w czasie kilku minut od indukcji znieczulenia. Niedodma obejmująca 
15% obszaru płuc skutkuje przeciekiem śródpłucnym na obszarze około 
5–10%5. U otyłych pacjentów obszar niedodmowy wywołany znieczuleniem 
jest zdecydowanie większy niż u szczupłych pacjentów7. Pacjenci cierpiący 
na otyłość oraz otyłość olbrzymią są dodatkowo narażeni na wystąpienie 
znaczącego upośledzenia wymiany gazowej w płucach oraz pogorszenia 
mechaniki oddychania, szczególnie w czasie indukcji. Pacjenci z otyłością 
olbrzymią mogą nawet trafić na salę operacyjną z istniejącą już niedodmą, 
która z dużym prawdopodobieństwem pogłębi się, gdy pacjent zostanie 
poddany znieczuleniu, oraz w fazie pooperacyjnej, gdy poddawany będzie 
standardowej indukcji i wentylacji5. Stwierdzono, że ryzyko desaturacji 
krwi tętniczej jest większe, gdy preoksygenacja zostanie przeprowadzona  
w nieodpowiedni sposób, co jest znacznie częstszym zjawiskiem, niż można 
byłoby się spodziewać. W grupie 1050 zdrowych pacjentów preoksygenację 
(FeO2 < 90%) przeprowadzono nieprawidłowo w około 56% przypadków. 
U otyłych pacjentów zmniejszenie objętości płuc (w szczególności 
czynnościowej pojemności zalegającej), zwiększone zapotrzebowanie na 
tlen, a także heterogeniczność wentylacji/perfuzji skutkują nieodpowiednim 
gromadzeniem tlenu, co prowadzi do zmniejszonej tolerancji na bezdech10.

W kontekście przedstawionych wyzwań związanych z otyłymi pacjentami 
refleksja nad dostosowanym do ich potrzeb podejściem do preoksygenacji 
i indukcji znieczulenia, mającym na celu zapobieganie przedwczesnej 
desaturacji, wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Zanim przyjrzymy się 
możliwościom przeprowadzania preoksygenacji i indukcji znieczulenia  
u otyłych pacjentów sugerowanym przez literaturę fachową, sprawdźmy, co 
aktualne publikacje mówią na temat anatomicznych i fizjologicznych zmian 
u otyłych pacjentów.
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ciała uległa redukcji o 39% (w porównaniu do wartości referencyjnych). 
U pacjentów otyłych redukcja ta była znacznie wyższa i wyniosła około 59%8. 
Pokazuje to, że czynnościowa pojemność zalegająca płuc u pacjentów 
otyłych jest automatycznie niższa niż u pacjentów o prawidłowej masie ciała 
jeszcze przed indukcją i ulega dalszemu obniżeniu po indukcji znieczulenia.

Skutki obniżonej pojemności płuc u otyłych pacjentów
Obniżona pojemność płuc, a szczególnie czynnościowa pojemność 
zalegająca, sprawia, że również oddychanie przebiega przy wykorzystaniu 
mniejszej pojemności płuc. Wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem zamknięcia 
drobnych dróg oddechowych i zablokowania powietrza w płucach, co 
sprawia, że otyli pacjenci są narażeni na wystąpienie niedodmy1, 3, 6. Jak 
wskazano wyżej, u pacjentów z otyłością olbrzymią istniejąca uprzednio 
niedodma będzie występować również w pozycji stojącej, gdy pacjent 
jest przytomny5. Dodatkowo obszar niedodmowy w przypadku niedodmy 
wywołanej znieczuleniem jest dużo większy u otyłych pacjentów niż 
u pacjentów szczupłych7. W konsekwencji obniżona czynnościowa pojemność 
zalegająca (FRC) może prowadzić do podejmowania błędnych decyzji 
medycznych dotyczących procedury preoksygenacji. Można zauważyć na 
przykład, że pacjenci z obniżoną czynnościową pojemnością zalegającą 
(FRC) szybciej zareagują na preoksygenację, co oznacza, że szybciej 
osiąga się pożądane wydechowe stężenie tlenu.  Jakkolwiek obiecująco by 
to brzmiało, bardzo ważne jest, by być świadomym, że jest to tylko wynik 
obniżonego zapasu tlenu w płucach o mniejszej objętości, co przełoży się 
na krótszy czas bezdechu, podczas którego nie dojdzie do desaturacji6. 
Negatywne skutki niskiej objętości końcowo wydechowej płuc mogą również 
zwiększyć uszkodzenie płuc podczas wentylacji z dodatnim ciśnieniem, 
prawdopodobnie z powodu cyklicznego zamykania się dróg oddechowych8.

RÓŻNICE MIĘDZY PACJENTAMI OTYŁYMI A SZCZUPŁYMI SĄ 
ZNACZĄCE
U pacjentów otyłych i z otyłością olbrzymią obserwuje się wyraźne 
różnice anatomiczne i fi zjologiczne w porównaniu o normalnej 
wadze. Skutkami tych zmian są:
1. Znacznie mniejszy zapas tlenu
2. Znacznie większy wysiłek oddechowy
3. Zwiększone zapotrzebowanie na tlen.

Przyczyny zmniejszonego zapasu tlenu oraz 
zwiększonego wysiłku oddechowego
Otyłość prowadzi do zmniejszonej o nawet 35% podatności płuc1. Podatność 
płuc rozumiana jest jako sztywność układu oddechowego wpływająca 
zarówno na oddychanie spontaniczne, jak i na wentylację mechaniczną19. 
Zgodnie z literaturą fachową, przyczyną mogą być następujące zmiany 
anatomiczne:
a)  zwiększony ciężar spoczywający na ścianie klatki piersiowej oraz rozkład 

tkanki tłuszczowej prowadzą do wzrostu ciśnienia wewnątrzpłucnowego1.
b)  powiększona objętość jamy brzusznej oraz tłuszczu wisceralnego 

prowadzi do podniesienia się przepony i zwiększonej impedancji 
przeponowej1. Ogranicza to możliwości pracy przepony o połowę 
w porównaniu pacjent o prawidłowej masie ciała2. Powiększona 
objętość jamy brzusznej prowadzi również do kifozy lędźwiowej i lordozy 
piersiowej, coraz bardziej ograniczając ruchy żeber i skutkując pewnym 
unieruchomieniem klatki piersiowej podczas wdechu13.

c)  Z powodu konieczności zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na 
tlen objętość krwi u pacjentów otyłych może powiększyć się aż o 50%1. 
Prawie 50% otyłych pacjentów cierpi na nadciśnienie, co również ma 
wpływ na krążenie płucne13.

Drugi czynnik związany jest z redukcją objętości płuc rozumianą jako 
konsekwencja otyłości, oprócz bezpośredniego wpływu na ogólną podatność 
układu oddechowego. Chociaż graniczne wartości objętości płuc (objętość 
zalegająca i pojemność całkowita płuc) zdają się mniej lub bardziej wolne 
od skutków otyłości, objętości związane z samym oddychaniem są już przez 
nią zagrożone1, 3, 6, 8. Znacząco zredukowane mogą zostać w szczególności 
czynnościowa pojemność zalegająca płuc (FRC) i objętość zapasowa 
(ERV)1, 3.

W jednym z badań czynnościowa objętość zalegająca (FRC) w grupie 
kontrolnej składającej się z uczestników o prawidłowej masie ciała wynosiła 
2861 +/- 682 ml, natomiast u pacjentów otyłych 2173 +/- 403 ml, czyli była 
niższa o 25% w porównaniu do pacjentów szczupłych. W ramach tego samego
badania wykazano, że po indukcji znieczulenia (przy  zerowym PEEP) 
czynnościowa pojemność zalegająca płuc u pacjentów o prawidłowej masie 

Ograniczenie czynnościowej pojemności zalegającej płuc powodowane jest głównie 
przez zmniejszenie objętości zapasowej. Objętość oddechowa jest zredukowana, by 
możliwe było oddychanie bardziej ekonomiczne, niemniej częstotliwość oddechów 
jest większa, by zapewnić wystarczającą wentylację. 
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Wewnętrzne dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe 
(PEEPi)
Istnieje jeszcze jedna kwestia związana z ograniczoną pojemnością płuc. 
Wspomniana wyżej tendencja do oddychania przy wykorzystaniu mniejszej 
objętości płuc zwiększa również opór dróg oddechowych i ogranicza 
przepływ powietrza1. Bezpośrednią konsekwencją jest występowanie 
wewnętrznego dodatniego ciśnienia końcowo wydechowego (PEEPi)1, 3. 
PEEPi to ciśnienie końcowo wydechowe powietrza zalegającego w płucach 
będący wynikiem niepełnego wydechu. Zanim nastąpi przepływ powietrza, 
dodatkowo obciążający mięśnie oddechowe i tym samym zwiększający 
wysiłek oddechowy, mięśnie oddechowe muszą zniwelować to ciśnienie. 
Warto wspomnieć również, że wykazany został ścisły związek między 
PEEPi a BMI: Pankow i współautorzy wykazali, że jedynym niezależnym 
wyznacznikiem dla PEEPi jest BMI3.

PEEPi może jednak występować bez ograniczenia przepływu powietrza, 
jeśli czas wydechu (Te) jest zbyt krótki do wyrównania ciśnienia.  
Z powodu zmian w sposobie oddychania u pacjentów otyłych czas wydechu 
jest zdecydowanie krótszy niż u pacjentów o prawidłowej masie ciała, co 
skutkuje niepełnym wydechem. Inne mechanizmy, takie jak praca mięśni 
oddechowych po wdechu, prowadzą do bezustannej pracy przepony po 
wdechu oraz mogą doprowadzić do wystąpienia PEEPi3.

Krótko mówiąc, płuco otyłego pacjenta cierpi nie tylko z powodu nacisku 
wywieranego przez klatkę piersiową i jamę brzuszną, lecz również z powodu 
wewnętrznego PEEP, który prowadzi do znaczącego wzrostu wysiłku 
oddechowego podejmowanego przez mięśnie oddechowe.

Zmiany w sposobie oddychania
By móc radzić sobie ze zwiększonym wysiłkiem oddechowym, otyli 
pacjenci wykazują zmiany w sposobie oddychania. Oddychają z większą 
częstotliwością i mniejszą objętością oddechową w celu zmniejszenia 
obciążenia mięśni i uniknięcia hiperwentylacji1. Krótsze w porównaniu do 
pacjentów o prawidłowej masie ciała wydechy mogą dodatkowo przyczyniać 
się do występowania PEEPi. Połączenie niskich wartości czynnościowej 
objętości zalegającej, objętości zapasowej i objętości oddechowej 
sugeruje, że więcej otyłych pacjentów oddycha z objętością wydechową 
bliską objętości zamykania obwodowych dróg oddechowych, co sprzyja 
wystąpieniu niedodmy6.

Wpływ pozycji leżącej
Pacjent poddany znieczuleniu ogólnemu znajduje się w pozycji leżącej. 
Pozycja ta pogłębia większość opisanych wyżej problemów. Objętość płuc 
pacjenta znajdującego się w pozycji leżącej jest dodatkowo ograniczona,  
a pacjenci otyli mogą wówczas oddychać niemalże tylko dzięki 
wykorzystywaniu objętości zapasowej. Wahania ciśnienia przeponowego 
znacząco zwiększają obciążenie mięśni oddechowych2. Zwiększony nacisk 
ściany klatki piersiowej wpływa na układ oddechowy. Zwiększa się opór 
dróg oddechowych oraz ograniczenie przepływu powietrza. Podczas gdy 
ograniczenie przepływu powietrza w drogach oddechowych w pozycji stojącej 
stwierdzono u 2 na 8 otyłych pacjentów, w pozycji leżącej wystąpił on  
u 7 z 8 pacjentów. Tym samym wzrost PEEPi następuje w pozycji leżącej3.  
W jednym z badań średnia wartość PEEPi mierzonego u otyłych pacjentów 
znajdujących się w pozycji leżącej wynosiła 5,3 cmH2O2. Potwierdziło to 
inne badanie, w którym obserwowano wzrost PEEPi u otyłych pacjentów 

Zdjęcie rtg klatki piersiowej otyłego pacjenta z podwyższoną przeponą (po lewej) oraz klatki piersiowej z prawidłowo umiejscowioną przeponą pacjenta o prawidłowej 
wadze (po prawej).
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z 1,4 cmH2O do 4,1 cmH2O podczas zmiany pozycji ze stojącej na leżącą3. 
PEEPi wzrastało średnio o 0,2 cmH2O przy wzroście wartości BMI o 12.

Tak więc niska objętość płuc, niska objętość oddechowa i odpowiadająca im 
niedodma mogą mieć znaczący wpływ na objętość zapasu tlenu, który może 
zostać uzupełniony podczas preoksygenacji. Wzmożony wysiłek oddechowy 
i odpowiadające mu zmiany w sposobie oddychania mogą mieć negatywny 
wpływ na powodzenie preoksygenacji opartej wyłącznie na swobodnym 
oddychaniu. Może to prowadzić do szybszego wystąpienia desaturacji po 
zaistnieniu bezdechu. Uwzględnienie wystąpienia trudności z wentylacją 
przy pomoc maski oraz wydłużenie czasu potrzebnego na zabezpieczenie 
dróg oddechowych sprawia, iż staje się jasne, że preoksygenacja i indukcja 
znieczulenia u otyłych pacjentów muszą zostać zmodyfikowane tak, by 
zmaksymalizować czas ich tolerancji na bezdech.

PODEJŚCIE DO PREOKSYGENACJI I INDUKCJI 
ZNIECZULENIA U OTYŁYCH PACJENTÓW
Bieżąca literatura fachowa stanowi solidną bazę informacyjną 
dotyczącą tego, w jaki sposób najlepiej przeprowadzać 
preoksygenację i indukcję znieczulenia u otyłych pacjentów tak, 
by uzyskać odpowiednio duże ramy czasowe do prawidłowego 
wysycenia tlenem, nawet w przypadku utrudnionej intubacji. 
Pozwala to ograniczyć występowanie niedodmy, a nawet 
pooperacyjnych powikłań płucnych u tych pacjentów.
Podczas preoksygenacji i indukcji znieczulenia u otyłych pacjentów 
warto rozważyć przeprowadzenie następujących czynności:
1. Uniesienie głowy i tułowia pacjenta.
2.  Zastosowanie dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych 

podczas preoksygenacji – zamiast wykorzystywania jedynie 
oddychania spontanicznego.

3.  Należy zwrócić uwagę na stężenia wdechowe tlenu podczas 
preoksygenacji i indukcji znieczulenia.

4.  Po intubacji dotchawiczej wykonanie manewru rekrutacji płuc  
i wykorzystanie optymalnego ciśnienia PEEP podczas wentylacji 
mechanicznej.

Podnoszenie głowy i tułowia podczas preoksygenacji 
i intubowania
Podczas preoksygenacji i indukcji znieczulenia ogólnego konieczne jest 
optymalne ułożenie otyłego pacjenta. Ciśnienie śródbrzuszne zostaje 
zredukowane, a ściana klatki piersiowej w mniejszym stopniu obciąża płuca, 
co zwiększa ich objętość, a w szczególności czynnościową pojemność 
zalegającą (FRC)1, 6. Wykazano, że czas trwania bezdechu, który nie 
prowadzi do desaturacji, jest dłuższy w porównaniu do sytuacji, w której 

pacjent znajduje się w pozycji leżącej, gdy uniesie się jego głowę o 25°6. 
Istnieją sprzeczne opinie dotyczące intubowania pacjentów znajdujących 
się w tej pozycji. W jednym z artykułów stwierdzono, że uwidocznienie 
głośni poprawia się podczas intubacji w pozycji uniesionej1. W innym zaleca 
się znalezienie kompromisu pomiędzy wydłużeniem czasu bezdechu bez 
desaturacji i potencjalnie trudniejszej intubacji dotchawiczej, łączącej się ze 
wzrostem częstości występowania hipotensji podczas indukcji znieczulenia6. 
Inni badacze w celu uzyskania optymalnych rezultatów wyraźnie zalecają 
łączenie odwróconej pozycji Trendelenburga z unoszeniem głowy pacjenta 
pod kątem 25°11, 14, 20.

Korzystne dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych –  
ze szczelnie założoną maską
Choć pozycja z uniesioną głową jest pierwszym krokiem do odciążenia 
układu oddechowego, innym obiecującym rozwiązaniem zdaje się dodatnie 
ciśnienie w drogach oddechowych stosowane podczas preoksygenacji. 
Niektóre źródła rekomendują stosowanie dodatniego ciśnienia w drogach 
oddechowych w czasie preoksygenacji.

Badania wykazały, że dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych na poziomie 
7 cmH2O stosowane u otyłych pacjentów znajdujących się w pozycji leżącej 
redukowało PEEPi średnio z poziomu 4,1 do 0,8 cmH2O, czyli do poziomu 
podobnego do tego obserwowanego u pacjentów o prawidłowej masie ciała 
w pozycji leżącej. Tak więc zastosowanie dodatniego ciśnienia w drogach 
oddechowych może zrównoważyć PEEPi2. EMG przepony (EMGdi), będące 
wyznacznikiem jej aktywności, a więc i obciążenia układu oddechowego, 
okazało się znacząco redukowane przez zastosowanie ciągłego dodatniego 

ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP), co wskazuje, że CPAP 
redukuje wysiłek oddechowy u tych pacjentów2. Podczas preoksygenacji 
ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych może zapewnić otyłym 
pacjentom znacznie dłuższą tolerancję bezdechu. Odkryto, że w porównaniu 
z preoksygenacją przy ciśnieniu otoczenia (ZEEP) zastosowanie ciągłego 
dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP)  o wartości 5 cmH2O  
zapewnia zwiększenie prężności tlenu we krwi tętniczej po zakończeniu 
preoksygenacji oraz dłuższy czas bezdechu przed wystąpieniem desaturacji. 
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W badaniach tych czas do osiągnięcia saturacji na poziomie SpO2 < 93% 
wydłużył się z 273 sekund bez stosowania ciągłego dodatniego ciśnienia 
w drogach oddechowych do 496 sekund, gdy zastosowano CPAP9.  
W innym badaniu zastosowanie podczas preoksygenacji i indukcji 
znieczulenia CPAP o wartości 10 cmH2O spowodowało znaczne 
zwiększenie natlenienia (SaO2 i PaO2), a szacunkowa objętość przecieku 
była wyraźnie mniejsza w porównaniu do grupy kontrolnej7. Wykazano także 
korzyści ze stosowania w czasie preoksygenacji wentylacji nieinwazyjnej ze 
wspomaganiem ciśnieniowym (NIV-PSV)11.
Badania wskazują również, że potrzeba wykorzystania dodatniego ciśnienia 
do osiągnięcia pozytywnego oddziaływania i skuteczności preoksygenacji 
jest tym większa, im większe jest BMI pacjenta. Bouroche i współautorzy 
stwierdzili, że u pacjentów z otyłością olbrzymią ciągłe dodatnie ciśnienie 
w drogach oddechowych (CPAP) o wartości 7,5 cmH2O może wydłużyć 
czas bezdechu, podczas którego nie występuje desaturacja. Niemniej 
jednak, zastosowanie w czasie preoksygenacji CPAP o wartości 5 cmH2O 
w połączeniu z wentylacją wspomaganą ciśnieniem (PSV) o wartości  
5 cmH2O poprawia natlenienie i zmniejsza ilość epizodów desaturacji  
w porównaniu z oddychaniem bez wspomagania10.

Należy podkreślić znaczenie pozycji z uniesioną pod kątem 25° głową oraz 
odwróconej pozycji Trendelenburga nawet przy stosowaniu dodatniego 
ciśnienia w czasie preoksygenacji. Wielu badaczy koncentrujących swoje 
zainteresowania wokół wentylacji z ciśnieniem dodatnim podkreśla, jak 
ważną rolę w tym procesie odgrywa odpowiednia pozycja ciała.

CPAP, PEEP i PSV
W zależności od zastosowanej techniki wentylacji, w szczególności  
w przypadku oddychania spontanicznego, może być zauważalna różnica 
przy CPAP i PEEP. Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe (PEEP) 
jest ciśnieniem resztkowym utrzymywanym przez zawór. Oznacza to, że 

podczas oddychania spontanicznego wydychane powietrze trafia na opór, 
co zwiększa wysiłek oddechowy. Ustawienie dodatniego ciśnienia końcowo 
wydechowego na poziomie PEEPi lub powyżej może je zredukować, a więc 
ograniczyć wysiłek oddechowy. Jeśli zostanie ustawione powyżej PEEPi, 
może pomóc w rekrutacji obszarów płuc dotkniętych niedodmą. Większość 
technologii wentylacyjnych nie jest w stanie efektywnie redukować strat 
wynikających z nieszczelności i nie może aktywnie utrzymywać poziomu 
ciśnienia. Rzeczywiste ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych 
(CPAP) podczas oddychania spontanicznego utrzymuje odpowiednie 
ciśnienie z pomocą respiratora, wciąż pozwalając na oddychanie spontaniczne 
w zakresie ustawionego poziomu ciśnienia. Aby dodatkowo zmniejszyć 
wysiłek oddechowy i pomóc zwiększyć objętość płuc (a więc i zapasu tlenu), 
wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym wspiera normalne oddychanie, 
aktywnie wspierając wdechy spontaniczne, synchronizując je z ustawionym 
ciśnieniem.

Wskazówka: Więcej informacji o charakterze technicznym 
znajdą Państwo w naszym e-booku „Przegląd technologii”

Na koniec należy wspomnieć, że ciśnienie stosowane przy CPAP, PEEP 
i/lub PSV musi faktycznie trafić do pacjenta. Nie należy zapominać, 
że maski wykorzystywane podczas preoksygenacji muszą być dobrze 
dostosowane i ściśle przylegać do twarzy pacjenta. Przecieki między 
maską a twarzą pacjenta mogą prowadzić do rozcieńczania wdychanego 
tlenu. Gdy maska jest nieodpowiednio założona, rozcieńczenie tlenu przez 
otaczające powietrze wynosi około 20% – gdy nie przylega ściśle do twarzy, 
rozcieńczenie dochodzi nawet do 40%. Zatem wysokiej jakości i dobrze 
dopasowana do twarzy pacjenta maska musi być prawidłowo założona. 
Należy pamiętać, że na odpowiednio szczelne ułożenie maski na twarzy 
pacjenta może wpływać wiele czynników, w tym zarost pacjenta, rodzaj 
maski, kształt twarzy pacjenta etc10.

Należy zwrócić uwagę na stężenie wdychanego tlenu 
podczas preoksygenacji i indukcji znieczulenia
U szczupłych pacjentów preoksygenacja wykonywana jest zwykle przy 
wykorzystaniu 100% stężenia tlenu w celu zapewnienia odpowiedniej 
objętości tlenu w płucach, by wydłużyć czas do wystąpienia desaturacji 
w fazie bezdechu. Eksperci twierdzą, że wysokie stężenie tlenu podczas 
preoksygenacji u otyłych pacjentów może sprzyjać wystąpieniu niedodmy 
z powodu absorpcji tlenu z niedostatecznie wentylowanych pęcherzyków 
płucnych. Ryzyko to jest jeszcze większe w przypadku pacjentów z otyłością 
olbrzymią6. Eksperci kliniczni twierdzą, że zredukowane stężenie tlenu 
może być wykorzystywane do ograniczenia niedodmy resorpcyjnej u otyłych 
pacjentów20. Niemniej jednak większość autorów cytowanych w niniejszym 
artykule stosowała tlen o wysokim stężeniu podczas preoksygenacji  
i indukcji znieczulenia, by zapewnić wystarczająco długi czas bez desaturacji 
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wystarcza do rekrutacji płuca, jest skuteczne w zapobieganiu niedodmie12, 17. 
Wartość dodatniego ciśnienia końcowo wydechowego (PEEP) powinna 
być ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta. Proponuje się różne 
metody rekrutowania zamkniętego płuca i dobierania dodatniego ciśnienia 
końcowo wydechowego (PEEP). Praktyczne wskazówki dotyczące 
tego, jak wykonywać te czynności, przedstawia Chris Thompson20.

Podsumowanie oraz perspektywy
Otyli pacjenci mogą wymagać od anestezjologów większej uwagi oraz 
dostosowanego do ich potrzeb postępowania już w fazie preoksygenacji 
oraz indukcji znieczulenia ogólnego. Dotyczy to jednak dorosłych pacjentów, 
nie pacjentów pediatrycznych. Niemniej jednak wyzwanie stanowią nie tylko 
otyli dorośli pacjenci, lecz również dzieci. WHO szacuje, że w 2014 roku 
około 41 milionów dzieci poniżej piątego roku życia było dotkniętych nadwagą 
lub otyłością. To alarmująca liczba, która powinna skłonić anestezjologów 
do wypracowania metod postępowania z dziećmi cierpiącymi na otyłość. 
Zastanowimy się nad płynącymi z tej sytuacji konsekwencjami dla 
anestezjologicznej praktyki pediatrycznej w jednym z naszych następnych 
artykułów. Będziemy informować Państwa na bieżąco...

po wystąpieniu bezdechu. Rusca i współautorzy twierdzą, że u otyłych 
pacjentów występują większe obszary niedodmowe, gdy stosowany jest tlen 
o wyższym stężeniu, oraz że mniejsze stężenie tlenu zapobiega wystąpieniu 
niedodmy w czasie podawania znieczulenia. Nie zalecają jednak tej techniki 
przez wzgląd na mniejszy margines bezpieczeństwa podczas potencjalnych 
trudności z wentylacją przez maskę i/lub intubacją otyłych pacjentów. To 
samo badanie sugeruje, że zastosowanie ciśnienia dodatniego w drogach 
oddechowych może zapobiegać wystąpieniu niedodmy nawet pomimo 
użycia tlenu o wysokim stężeniu15.

Rekrutacja płuc po intubacji dotchawiczej
Pacjent jest ponownie narażony na wystąpienie niedodmy w okresie 
pomiędzy wystąpieniem bezdechu a udaną intubacją dotchawiczą  
i wentylacją. Zaleca się więc, szczególnie w przypadku pacjentów  
z otyłością olbrzymią, by podczas kontrolowanej wentylacji mechanicznej 
wykonywać manewr rekrutacyjny zaraz po intubacji dotchawiczej, po której 
ma miejsce zastosowanie PEEP. Samo stosowanie PEEP, bez rekrutacji, 
zdaje się niewystarczające do ponownego rozwarcia tkanek płucnych 
dotkniętych przez niedodmę. Autorzy uważają jednak, że jeśli wentylacja 
z ciśnieniem dodatnim została zastosowana przed intubacją dotchawiczą, 
ciśnienie o wartości 40 mmH2O będzie wystarczające do zminimalizowania 
potencjalnego ryzyka barotraumy12. Choć zastosowanie jedynie PEEP nie 
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