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Ochrona płuc w okresie okołooperacyjnym

Wentylacja śródoperacyjna 
pacjentów otyłych

Otyłość prowadzi do zaburzeń anatomicznych i fizjologicznych, które mogą powodować groźne powikłania 
w znieczuleniu ogólnym, a tym samym przyczynić się do gorszych wyników operacji, która w innym przypadku 
zakończyłaby się sukcesem. Jako że coraz większy odsetek osób otyłych będzie wymagał znieczulenia ogólnego 
przynajmniej raz w życiu, otyłość stanowi poważne wyzwanie dla anestezjologów. Postępowanie w znieczuleniu 
ogólnym u chorych z otyłością w celu uniknięcia powikłań wymaga innego podejścia do wentylacji śródoperacyjnej 
niż zwyczajowo stosowane u chorych szczupłych. Niniejsze opracowanie, w oparciu o znane z punktu widzenia 
anatomii i fizjologii wpływy otyłości na układ oddechowy, przedstawia podejścia niezbędne do zminimalizowania 
ryzyka dla otyłych pacjentów podczas wentylacji śródoperacyjnej. 

Zalecane w literaturze przedmiotu strategie preoksygenacji i indukcji znieczulenia omówiono w opracowaniu 
„Skuteczna preoksygenacja i indukcja znieczulenia u otyłych pacjentów”. (link)

https://www.draeger.com/Library/Content/obese-patients-lt-9101955-en_170530.pdf
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Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2016 roku 
ponad 1,9 miliarda dorosłych miało nadwagę, a ponad 650 milionów 
z nich było otyłych. W tym samym roku 41 milionów dzieci poniżej 
5 roku życia i ponad 340 milionów dzieci w wieku 5–19 lat miało 
nadwagę lub otyłość. Najnowsze badania wskazują na występowanie 
w USA otyłości na poziomie 32% u mężczyzn i 34% u kobiet, podczas 
gdy w Wielkiej Brytanii odsetek otyłych mężczyzn i kobiet wynosi 
25%. W Niemczech 21% całej populacji to osoby otyłe, a 37% to 
osoby z nadwagą, przy czym liczby te stale rosną. 

I.  Jak anatomia i fizjologia otyłych wpływają na 
wentylację śródoperacyjną.

Dodatkowa tkanka tłuszczowa występująca u osób z otyłością 
zwiększa ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej i brzucha. Ciśnienie 
śródbrzuszne utrudnia ruchy przepony i prowadzi do usztywnienia 
ściany klatki piersiowej, zmniejszenia objętości płuc na skutek 
niedodmy kompresyjnej oraz zmniejszenia podatności ściany klatki 
piersiowej i płuc. Ponadto uciskanie drobnych dróg oddechowych 
zwiększa opór i  sprzyja zamknięciu dróg oddechowych podczas 
wydechu2, 3, 4, 5, 6. Wynikające z tego uniesienie przepony, które 
ostatecznie jest konsekwencją ucisku i ewentualnego zapadnięcia 
się tkanki płucnej spowodowanego przeniesieniem nacisku 
z  brzucha na opłucną i płuca7,8, zwiększa się w pozycji leżącej na 
plecach, a  jeszcze bardziej w pozycji Trendelenburga7, 9. Niedodma 
kompresyjna występuje wtedy, gdy miejscowe ciśnienie w opłucnej 
jest wyższe niż ciśnienie w pęcherzykach płucnych. Wysokie ciśnienie 
w jamie brzusznej może również zwiększać ciśnienie w żyle głównej 

dolnej i w ten sposób powodować przesunięcie krwi z brzucha do 
klatki piersiowej, co dodatkowo zwiększa ciśnienie w pęcherzykach 
płucnych10, 11, 12.

Niedodmę stwierdza się podczas znieczulenia ogólnego nawet u 90% 
wszystkich pacjentów13. Nawet jeśli pacjent ma tylko umiarkowaną 
nadwagę14, powyższe okoliczności mogą zmniejszyć czynnościową 
pojemność zalegającą (FRC) i podczas wentylacji mechanicznej15, 
ograniczyć końcowo-wydechową objętość płuc (EELV). Może to 
skutkować bardzo niskimi rezerwami oddechowymi, co sprawia, że 
kontrolowanie dróg oddechowych i stosowanie strategii wentylacji 
chroniącej płuca w zakresie niskich objętości i ciśnień jest trudniejsze. 
To z kolei w fazie pooperacyjnej może skutkować utrzymywaniem 
się niedodmy. U pacjentów z otyłością olbrzymią FRC po indukcji 
znieczulenia ogólnego może zmniejszyć się nawet o 50%10, 11, 12, 16.

Szczegółowe zestawienie zmian patofizjologicznych u pacjentów z otyłością 
oraz zalecane w literaturze przedmiotu strategie preoksygenacji i indukcji 
znieczulenia omówiono w opracowaniu „Skuteczna preoksygenacja i 
indukcja znieczulenia u otyłych pacjentów”.

II.  Dodatkowe czynniki, które mogą mieć
wpływ na wentylację śródoperacyjną i fazę
pooperacyjną u osób otyłych.

Oprócz wyżej wymienionych powikłań należy pamiętać 
o następujących okolicznościach, które mogą mieć bezpośredni
wpływ na śródoperacyjną wentylację otyłych pacjentów ze względu 
na dodatkową ilość tkanki tłuszczowej na ścianie klatki piersiowej 
oraz wewnątrz i na zewnątrz brzucha.

Pozycja leżąca na plecach w sali operacyjnej
Osoby otyłe mają już o około 20% mniejszą objętość płuc niż 
oczekiwana przed indukcją znieczulenia13, natomiast w pozycji leżącej 
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na plecach ich objętość płuc zmniejsza się dodatkowo o około 50%17. 
Wahania ciśnienia przezprzeponowego również znacznie wzrastają, co 
prowadzi do nadwyrężenia tkanki płucnej i wzmożonej pracy 
oddechowej pacjenta oddychającego spontanicznie np. podczas 
indukcji lub w fazie pooperacyjnej9. W jednym z badań, u 7 na 8 
pacjentów stwierdzono ograniczenie przepływu spowodowane 
zapadaniem się drobnych dróg oddechowych w pozycji leżącej na 
plecach, w porównaniu do 2 na 8 pacjentów w pozycji wyprostowanej. 
Steier i współpracownicy9 uzyskali w swoich badaniach średnią 
wartość wewnętrznego PEEP (PEEPi) na poziomie 5,3  cmH2O 
u  pacjentów otyłych w pozycji leżącej na plecach. Pankow 
i  współpracownicy10 potwierdzili to ustalenie i wykazali, że PEEPi 
u pacjentów otyłych wzrosło z 1,4 cmH2O do 4,1 cmH2O przy zmianie 
pozycji z wyprostowanej na leżącą na plecach. Średnio PEEPi 
zwiększa się o 0,2 cmH2O na jednostkę BMI10 w przypadku pozycji 
leżącej na wznak. „Nawet bez znieczulenia chorzy otyli w pozycji 
leżącej na plecach mogą doświadczać znacznych ograniczeń 
związanych z wentylacją”, zauważa prof. dr med. Hermann Wrigge 
z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu w Lipsku. 
„Pacjenci powinni zatem pozostawać w pozycji pionowej tak długo, jak 
to możliwe, a przynajmniej wtedy, gdy przebywają na sali wybudzeń 
lub OIT i jest to możliwe ze względów medycznych, a jeśli operacja na 
to pozwala, wszyscy pacjenci z BMI powyżej 40 kg/m2 powinni być 
wentylowani w pozycji uniesionej górnej części ciała”. Innym sposobem 
na odciążenie przepony i optymalizację wentylacji śródoperacyjnej jest 
utrzymanie odwrotnej pozycji Trendelenburga od momentu 
wprowadzenia znieczulenia do momentu bezpośrednio po ekstubacji18.

Wzmożona praca oddechowa
Otyłość związana jest ze wzmożoną pracą oddechową, głównie w wyniku 
zwiększonego oporu w drogach oddechowych i zmniejszonej podatności 
układu oddechowego10, 19, 20, 21. Ogranicza to przepływ wydechowy 
i prowadzi do uwięzienia powietrza w wyniku przedwczesnego zamknięcia 
dróg oddechowych, a następnie wytworzenia wewnętrznego dodatniego 
ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEPi)11, oraz niezgodności 
wentylacyjno-perfuzyjnej z powodu niedodmy. „Nie odgrywa to większej 
roli podczas wentylacji kontrolowanej w znieczuleniu ogólnym, ponieważ 
respirator stabilizuje sytuację”, mówi prof. Wrigge. „Problem wzmożonej 
pracy oddechowej staje się istotny w fazie pooperacyjnej, gdy pacjent 
przebywa w sali wybudzeń lub na OIT. Jeśli ekstubowany pacjent traci 
po operacji połowę objętości płuc z powodu niedodmy i ma wysokie 
wewnętrzne PEEP, to świadczy to o wzmożonej pracy oddechowej”.

Obturacyjny bezdech senny (OSA)
OSA wiąże się z większą częstością występowania pooperacyjnej ostrej 
niewydolności oddechowej, zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz 
pobytów na oddziale intensywnej terapii (OIT). W badaniach szacuje 
się, że częstość występowania OSA w populacji wynosi 
od 2 do 24%22, 23, 24

, przy czym połowa wszystkich pacjentów z  BMI 
powyżej 40 kg/m2 cierpi na OSA25. Ze względu na intubację 
dotchawiczą OSA nie wpływa bezpośrednio na wentylację 
śródoperacyjną26. Na sali wybudzeń czy na oddziale intensywnej terapii 
zazwyczaj nie występuje charakterystyczny bezdech. Może to być 
spowodowane zmianami rytmu snu na skutek działania opioidów, które 
prowadzą do zmniejszenia częstości występowania epizodów 
obturacyjnych. Jednak epizody centralnego bezdechu mogą się nasilać 
pod wpływem opioidów. „OSA wpływa na spontaniczne oddychanie 
po wybudzeniu pacjenta ze znieczulenia ogólnego, głównie ze względu 
na działanie opioidów podawanych podczas operacji. Bezdech 
występuje częściej pod wpływem opioidów, dlatego też anestezjolodzy 
powinni stosować krótko działające środki i ograniczać ich użycie, aby 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów z oddychaniem”, podkreśla 
prof. Wrigge. „Ponieważ CPAP zmniejsza częstość występowania 
bezdechu, terapię CPAP należy rozpocząć zaraz po ekstubacji 
i kontynuować w sali wybudzeń, a w najlepszym razie nawet na 
zwykłym oddziale”.
W tym kontekście należy pamiętać, że epizody OSA występują 
głównie w fazach szybkich ruchów gałek ocznych (REM) podczas snu. 
Opioidy mogą ograniczać fazę REM i sen wolnofalowy, co prowadzi 
do zmniejszenia częstości występowania epizodów obturacyjnych w tej 
fazie26. „Pacjenci otyli często wykazują patologiczny wzorzec snu bez 
faz REM po wybudzeniu ze znieczulenia ogólnego w sali wybudzeń lub 
na OIT”, wyjaśnia prof. dr Wrigge. „W związku z tym, OSA może nie 
występować u pacjenta przebywającego w sali wybudzeń czy na OIT 
i prowadzić do błędnego założenia, że problem nie istnieje”. Jednak 
zdarzenia obturacyjne mogą powrócić ze zwiększoną częstotliwością 
i dotkliwością, gdy nastąpi tzw. „efekt odbicia”, tj. kompensacyjne 
zwiększenie ilości snu REM, po trzeciej nocy po operacji, gdy pacjent 
przebywa na zwykłym oddziale26. „Często nie jest to uwzględniane, gdy 
pacjent nie znajduje się już pod bezpośrednią kontrolą anestezjologa, 
bo np. przebywa na zwykłym oddziale. Z tego powodu najlepiej byłoby 
kontynuować terapię CPAP po ekstubacji nie tylko ze względu na 
niebezpieczeństwo nasilenia się niedodmy pooperacyjnej, ale również 
dlatego, że OSA powraca po ponownym pojawieniu się faz REM. Może 
to być również przyszła dziedzina monitorowania telemetrycznego”.
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Pamiętasz?
Wewnętrzne PEEP (PEEPi) jest spowodowane uwięzieniem 
powietrza. PEEPi występuje wtedy, gdy czas wydechu jest 
krótszy niż czas potrzebny do całkowitego opróżnienia płuc, przez 
co nie dochodzi do osiągnięcia punktu równowagi elastycznej 
przez ścianę klatki piersiowej i płuca. Steier i współpracownicy 
stwierdzili, że jedynym niezależnym predyktorem budowania 
PEEPi jest BMI. W przeprowadzonym przez nich badaniu 
wartość PEEPi zwiększała się średnio o 0,2  cmH2O na 
jednostkę BMI w przypadku pozycji leżącej na wznak10.

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) 
u pacjentów otyłych 
ARDS może być wynikiem pooperacyjnych powikłań płucnych, 
które występują, jeśli w ogóle, kilka dni po operacji. „Chociaż 
ogólnie ARDS jest niezwykle rzadkim powikłaniem, otyli pacjenci 
mogą być bardziej narażeni na jego wystąpienie z powodu 
większego nasilenia niedodmy, słabej mechaniki oddychania 
i częstych towarzyszących chorób metabolicznych”, wyjaśnia prof. 
Wrigge. Jak sugerują najnowsze badania i metaanalizy27, 28, nawet 
typowa, powszechnie stosowana wentylacja śródoperacyjna 
może wywołać ARDS. Dlatego też w celu zminimalizowania 
ryzyka należy stosować wentylację chroniącą płuca. 

Wszyscy pacjenci z ARDS powinni być wentylowani 
z zastosowaniem zasad ochrony płuc. „Oznacza to niewielką VT na 
poziomie 6–8 ml/kg, ciśnienie napędowe poniżej 13–15 cmH2O 
oraz odpowiednią wartość PEEP w zakresie 10–26 cmH2O”, 
wyjaśnia prof. Wrigge. „Należy jednak pamiętać, że wyższe 
ciśnienie oddechowe powoduje wzrost ciśnienia wewnątrz klatki 
piersiowej i w związku z tym zwiększa zapotrzebowanie na płyny 
lub wymaga zastosowania wazopresorów, aby utrzymać obciążenie 
wstępne (preload) i odpowiednie ciśnienie perfuzji”, tłumaczy 
prof. Wrigge. 

III.  Jak dostosowanie podejścia do wentylacji
śródoperacyjnej może zapobiec
powikłaniom29.

Płuca pacjentów z otyłością olbrzymią wykazują specyficzne 
właściwości fizjologiczne i mechaniczne, o których wspomniano 

Jakim poziomom otyłości odpowiadają poszczególne  
wartości BMI?1 

BMI Stan odżywienia

Poniżej 18,5 Niedowaga

18,5–24,9 Normalna waga

25,0–29,9 Nadwaga

30,0–34,9 Otyłość I stopnia

35,0–39,9 Otyłość II stopnia

Powyżej 40 Otyłość III stopnia

powyżej. Mogą one wpływać na cały proces znieczulenia ogólnego, 
a także mogą powodować poważne powikłania płucne po operacji. 
Oznacza to, że rozpoznane zagrożenia związane ze znieczuleniem 
ogólnym znacząco się zwiększają. „Niemal wszystkie te komplikacje 
wynikają ze zmniejszonej objętości płuc”, wyjaśnia prof. Wrigge. 
Jednak śródoperacyjna wentylacja chroniąca płuca wiąże się 
ze zmniejszonym ryzykiem występowania powikłań tego typu30.
Obejmuje ona głównie następujące modyfikacje:

Objętość oddechowa (VT) i ciśnienie napędowe (DP)
„VT należy ograniczyć do 6–8  ml/kg przewidywanej masy ciała 
(PBW), nie faktycznej masy ciała, ponieważ płuca nie rosną wraz 
ze wzrostem tkanki tłuszczowej. Taką wartość VT można zazwyczaj 
osiągnąć przy ciśnieniu napędowym poniżej 13 cmH2O u pacjentów 
otyłych mających zdrowe płuca. Dotyczy to w szczególności pacjentów 
z otyłością olbrzymią”, tłumaczy prof. Wrigge. Jeśli chodzi o obliczanie 
prawidłowej wartości VT, to ze względu na błędy dotyczące 
szacowania idealnej masy ciała (IBW), niskie kobiety z nadwagą są 
najbardziej narażone na wentylację przy zbyt wysokich wartościach 
VT. „W przypadku śródoperacyjnej wentylacji chroniącej płuca z niską 
wartością VT i ciśnieniem DP wynoszącym maksymalnie 13 cmH2O, 
dobra podatność płuc, a więc otwarcie płuc, mają podstawowe 
znaczenie”, wyjaśnia prof. Wrigge. „Płuca z niedodmą są zazwyczaj 
sztywne, ponieważ VT musi zmieścić się w płucach o mniejszej objętości, 
co oznacza, że podatność płuc jest znacząco niższa. Aby podczas 
wentylacji śródoperacyjnej możliwe było zastosowanie powyższych 
ciśnień w celu ochrony płuc, konieczne może być usunięcie niedodmy 
za pomocą manewru rekrutacyjnego, aby spowodować zwiększenie 
lub nawet normalizację podatności płuc”.
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W tym kontekście dozowanie gazu z ukierunkowaniem na O2 w celu 
uniknięcia dodatkowej niedodmy resorpcyjnej budzi kontrowersje. 
„Wiadomo, że 80% tlenu zapobiega niedodmie resorpcyjnej. Jeśli 
jednak do preoksygenacji użyto 80% tlenu, a w trakcie całego 
procesu wystąpią problemy z wentylacją, czas na usunięcie problemu 
będzie krótszy, jeśli w pęcherzykach płucnych znajduje się mniej 
tlenu”, wyjaśnia prof. Wrigge. Dlatego w trakcie indukcji znieczulenia 
nie zaleca się stosowania niższego FiO2.

Manewr rekrutacyjny (RM)31

Jeśli u pacjentów otyłych konieczne jest wysokie DP w celu 
osiągnięcia odpowiedniej objętości oddechowej, wskazuje to na 
słabą podatność płuc, co zwykle jest spowodowane niedodmą. RM 
i ustalenie odpowiedniego PEEP byłyby niezbędne w celu poprawy 
podatności. Wentylacja ochronna płuc w okresie okołooperacyjnym 
polega na stosowaniu niskich wartości VT, niskiego ciśnienia 
napędowego, a także wykonaniu na początku RM32. U pacjentów 
otyłych takie połączenie może zmniejszyć ryzyko wystąpienia 
pooperacyjnych powikłań płucnych33. RM oznacza, że płuca są 
wentylowane z zastosowaniem okresowo podwyższonego ciśnienia 
plateau. Prawidłowo przeprowadzony manewr pozwala zwiększyć 
FRC dzięki otwarciu niedodmowych obszarów płuc, zapobiegając 
tym samym hipoksemii, poprawiając nasycenie tlenem i optymalizując 
podatność dróg oddechowych, przy jednoczesnym ograniczeniu 
pracy oddechowej. „Należy pamiętać, że rekrutacja podstawowych 
obszarów płuc, które są silnie dotknięte niedodmą, może być 
utrudniona ze względu na znacznie wyższe ciśnienie wymagane do 
tego w warunkach wentylacji mechanicznej”, ostrzega prof. Wrigge. 
„Zbyt wysokie ciśnienie podczas rekrutacji, tj. przekraczające 
60  cmH2O, może prowadzić do fatalnych w  skutkach powikłań, 
zwłaszcza u pacjentów z ARDS. W przypadku pacjentów otyłych 
RM wymaga zastosowania ciśnienia w przedziale 50–55 cmH2O. 
Dla pacjentów o zdrowych płucach jest to jednak w zasadzie 
nieszkodliwe, jeśli zaburzenia hemodynamiczne są leczone za 
pomocą wazopresorów”. 

Stopniowy manewr rekrutacyjny
Istnieją różne podejścia do rekrutacji niedodmowych obszarów płuc. 
Wykonywanie RM przy użyciu worka oddechowego jest szeroko 
rozpowszechnione, chociaż wysokie skoki ciśnienia mogą prowadzić 
do poważnych niepożądanych skutków hemodynamicznych 

i  płucnych. „Rekrutacja za pomocą worka oznacza występowanie 
wysokich ciśnień, których nie da się łatwo kontrolować; przy przejściu 
na wentylację mechaniczną może także dojść do krótkotrwałej utraty 
PEEP”, wyjaśnia prof. Wrigge. „Respirator natomiast zapewnia pełną 
kontrolę ciśnienia i brak spadku PEEP. Z tego względu rekrutacja 
przy użyciu worka oddechowego nie jest już zalecaną metodą”. 

Stopniowa rekrutacja to procedura kontrolowana przez respirator, 
która może powodować mniej powikłań hemodynamicznych, 
zapalnych i barotraumatycznych34, 35, 36, 37, 38. W celu rekrutacji 
płuc, a tym samym określenia optymalnego PEEP, ciśnienie jest 
stopniowo zwiększane, a parametry wentylacji i hemodynamiczne 
są kontrolowane. Wartość delta, różnicy pomiędzy ciśnieniem 
wdechowym a PEEP (ciśnienie napędowe), jest utrzymywana na 
stałym poziomie13, przy czym ciśnienie maksymalne musi być co 
najmniej równe ciśnieniu otwarcia pęcherzyków płucnych. „Jeśli 
po manewrze rekrutacyjnym PEEP jest wystarczająco wysokie, 
wystarczy jedna procedura rekrutacji”, wyjaśnia prof. Wrigge.

Manewr stopniowy można indywidualnie dostosować do danego 
pacjenta, jeśli w procesie RM obserwowane są zmiany dotyczące 
podatności i hemodynamiki. Manewr może zostać przerwany, 
gdy saturacja jest wystarczająca, lub gdy dochodzi do zaburzeń 
hemodynamicznych. Na koniec z ramienia zstępującego dla 
manewru stopniowego należy odczytać optymalną wartość PEEP 
i wykorzystać ją w ustawieniach respiratora. Kolejna przeprowadzana 
rekrutacja powinna już uwzględniać ustaloną wcześniej wartość 
PEEP. Główną zaletą stopniowego RM jest to, że manewr składa się 
z części narastającej i malejącej. „W części przyrostowej ciśnienie 
otwarcia niedodmowych obszarów płuc jest delikatnie pokonywane 
poprzez stopniowe zwiększanie poziomu ciśnienia”, wyjaśnia prof. 
Wrigge. Ciało lepiej dostosowuje się do wzrastającego ciśnienia, co 
zmniejsza skutki uboczne wysokiego ciśnienia wentylacji i zapobiega 

Szczegółowe podsumowanie dotyczące manewrów 
rekrutacyjnych dostępne jest tutaj: link.

https://www.draeger.com/en_uk/Hospital/Insights-to-Solutions/Protective-Ventilation/Lung-Recruitment
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poważnym zaburzeniom hemodynamicznym. Następna część 
manewru ze spadkiem ciśnienia jest wykorzystywana do pomiaru 
wartości PEEP, która pozwala utrzymać stan osiągnięty w wyniku 
rekrutacji39. Badania potwierdzają w tym zakresie zmniejszone 
uwalnianie mediatorów reakcji zapalnej przy wzroście podatności 
i utlenowania40. Ponadto nowe badania potwierdzają lepszą tolerancję 
stopniowej rekrutacji przy mniejszej liczbie zmian w pęcherzykach 
płucnych i mniejszym uszkodzeniu komórek śródbłonka41. 

Wady stopniowego RM to dłuższy czas trwania i większa liczba 
wymaganych etapów procesu. Australijski anestezjolog dr Chris 
Thompson przedstawił bardzo pragmatyczne podejście do procesu 
rekrutacji na dorocznym spotkaniu Australijskiego i Nowozelandzkiego 
Kolegium Anestezjologów (ANZCA) w 2015 roku. Zasadniczo 
proces ten polega na określeniu właściwej dla danego pacjenta 
wartości PEEP poprzez porównanie krzywej VT/PEEP w fazach 
rosnącej i malejącej stopniowego manewru rekrutacyjnego oraz na 
wyznaczeniu wartości PEEP dla danego pacjenta w fazie spadkowej, 
gdy podatność jest największa. (link do filmu)

Odpowiednia indywidualna wartość PEEP po RM10, 42, 43

W idealnym przypadku po RM należy zastosować odpowiednią, 
właściwą dla pacjenta wartość PEEP, określoną w procesie 
stopniowego RM, aby zapobiec rozwojowi nowej niedodmy44, 45, 46, 47, 48, 49. 

Niektóre badania50 sugerują zastosowanie w tym celu wentylacji 
z niską VT i PEEP na poziomie 6–8 cmH2O. Inne badania pokazują, 
że zastosowanie PEEP z przedziału 10–18  cmH2O pozwala 
skuteczniej poprawić utlenowanie i ograniczyć niedodmę niż wartość 
PEEP wynosząca 5  cmH2O lub sam RM bez PEEP12, 17, 51. Pelosi 
i  współpracownicy wykazali, że zastosowanie PEEP o wartości 
10 cmH2O u pacjentów z otyłością olbrzymią skutkowało poprawą 
utlenowania. „Wyniki te nie oznaczają, że płuco pozostaje otwarte, 
gdy wartość PEEP wynosi przykładowo 6, 8, 10 czy 18 cmH2O,” 
wyjaśnia prof. Wrigge. „Jednak najwyraźniej ciśnienie PEEP, które 

utrzymuje otwarcie płuca po RM, ma kluczowe znaczenie, ponieważ 
drobne drogi oddechowe i pęcherzyki płucne zapadają się i dochodzi 
do ponownego wystąpienia niedodmy, gdy ciśnienie PEEP jest 
zbyt niskie. Zgodnie z ostatnimi badaniami wartość PEEP powinna 
zatem mieścić się w przedziale 10–26 cmH2O, najlepiej w wyniku 
zastosowania stopniowego RM właściwego dla danego pacjenta”. 

Pomimo wyraźnego braku konsensusu co do parametrów PEEP 
u pacjentów z otyłością, rzeczywiście istnieją przesłanki wskazujące 
na to, że w celu zapobiegania nawrotom niedodmy wymagane 
jest stosowanie znacznie wyższych wartości PEEP po RM34. 
Wydaje się oczywiste, że takie postępowanie pomaga ograniczyć 
powikłania, jednak nie przedstawiono jeszcze odpowiednich 
dowodów naukowych w tym zakresie. „Wysokie wartości PEEP 
wymagane do utrzymania płuc pacjenta otyłego w stanie otwartym 
mogą powodować poważne zaburzenia hemodynamiczne ze 
zwiększonym zapotrzebowaniem na katecholaminę i płyny”, 
wyjaśnia prof. Wrigge. „Jednak nadal nie jest jasne, czy koncepcja 
«otwartego płuca» usprawiedliwia te skutki uboczne. Obecnie 
prowadzone są badania z udziałem około 2000 pacjentów otyłych, 
analizujące efekty zastosowania PEEP 4 versus 12”52. 

IV. Streszczenie.

Płuca pacjentów otyłych wykazują specyficzne właściwości 
fizjologiczne i mechaniczne. Pacjenci ci są w większym stopniu 
narażeni na wystąpienie pooperacyjnych powikłań płucnych. 
W  okresie śródoperacyjnym zaleca się stosowanie wentylacji 
chroniącej płuca z niską VT oraz manewry rekrutacyjne (RM) 
o znacznie wyższym poziomie PEEP niż aktualnie zastosowany.
W tym kontekście wykazano, że stopniowe RM są korzystne dla 
pacjentów z otyłością, pod warunkiem ustalenia indywidualnego 
ciśnienia PEEP właściwego dla danego pacjenta. 

91
 1

0 
18

8

Więcej informacji na naszej stronie www.draeger.com/protective-ventilation 

DRUK
NIEMCY
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lubeka

www.draeger.com

https://www.youtube.com/watch?v=sU7sgTH2seA
http://www.draeger.com/protective-ventilation


WENTYLACJA ŚRÓDOPERACYJNA PACJENTÓW OTYŁYCH

   © Drägerwerk AG & Co. KGaA  7

LITERATURA: 

1  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Biuro Europejskie, http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-
bmi; data dostępu: 3 listopada 2017 r. 

2 Rossaint R., Werner Ch.: Die Anästhesiologie: Allgemeine und spezielle Anästhesiologie, Schmerztherapie und Intensivmedizin, 3. Auflage, Springer Verlag

3  Salome CM, Munoz PA, Berend N et al. Effect of obesity on breathlessness and airway responsiveness to methacholine in non-asthmatic subjects.  
Int J Obes (Lond) 2008;32:502-9.

4  Eriksen J, Andersen J, Rasmussen JP et al. Effects of ventilation with large tidal volumes or positive endexpiratory pressure on cardiorespiratory function in anesthetized obese 
patients. Acta Anaesthesiol Scand 1978;22:241-8.

5  Hackney JD, Crane mg, Collier CC et al. Syndrome of extreme obesity and hypoventilation: studies of etiology. Ann Intern Med 1959;51:541-52

6  Pelosi P, Croci M, Ravagnan I et al. The effects of body mass on lung volumes, respiratory mechanics, and gas exchange during general anesthesia.  
Anesth Analg 1998;87:654-60.

7 Hodgson LE, Murphy PB, Hart N. Respiratory management of the obese patient undergoing surgery. J Thorac Dis. Maj 2015;7(5):943-52.

8 Ferretti A, Giampiccolo P, Cavalli A et al. Expiratory flow limitation and orthopnea in massively obese subjects. Chest 2001;119:1401-8.

9 Steier J, Jolley CJ, Seymour J et al. Neural respiratory drive in obesity. Thorax. Sierpień 2009;64(8):719-25.

10 Pankow W, Podszus T, Gutheil T et al. Expiratory flow limitation and intrinsic positive end-expiratory pressure in obesity. J Appl Physiol (1985) 1998;85:1236-43.

11 Smetana GW. Preoperative pulmonary evaluation. N Engl J Med 1999;340:937-44.

12  Reinius H, Jonsson L, Gustafsson S et al. Prevention of atelectasis in morbidly obese patients during general anesthesia and paralysis: a computerized tomography study. 
Anesthesiology 2009;111:979-87.

13  Eichenberger A, Proietti S, Wicky S et al. Morbid obesity and postoperative pulmonary atelectasis: an underestimated problem. Anesth Analg. Grudzień 2002;95(6):1788-92.

14 Salome CM.: Physiology of obesity and effects on lung function; Physiology of obesity and effects on lung function; J Appl Physiol 108: 206–211, 2010.

15 Rubinstein I, Zamel N, DuBarry L et al. Airflow limitation in morbidly obese, nonsmoking men. Ann Intern Med 1990;112:828-32.

16 Tanoubi I, Drolet P, Donati F. Optimizing preoxygenation in adults. Can J Anaesth. Czerwiec 2009;56(6):449-66.

17  Nestler, C., Wrigge H. et al.: Individualized positive end-expiratory pressure in obese patients during general anesthesia: a randiomized controlled clinical trial using 
electrical impedance tomography; Br J Anaesth. 16 października 2017 r. Identyfikator DOI: 10.1093/bja/aex192. [Publikacja elektroniczna przed wydaniem drukiem]

18  Schumann, R.: Pulmonary Physiology of the Morbidly Obese and the Effects of Anesthesia. International Anesthesiology Clinics. 51 (3): 41-51,  
lato 2013. Identyfikator DOI: 10.1097/AIA. 0b013e3182981252.

19 Sharp JT, Henry JP, Sweany SK et al. The total work of breathing in normal and obese men. J Clin Invest 1964;43:728-39.

20 Zerah F, Harf A, Perlemuter L et al. Effects of obesity on respiratory resistance. Chest 1993;103:1470-6.

21 Kress JP, Pohlman AS, Alverdy J et al. The impact of morbid obesity on oxygen cost of breathing (VO(2RESP)) at rest. Am J Respir Crit Care Med 1999;160:883-6.

22 Mandal S, Hart N. Respiratory complications of obesity. Clin Med 2012;12:75-8.

23 Young T, Palta M, Dempsey J et al. The occurrence of sleep-disordered breathing among middle-aged adults. NEngl J Med 1993;328:1230-5.

24 Young T, Peppard PE, Taheri S. Excess weight and sleepdisordered breathing. J Appl Physiol (1985) 2005;99:1592-9.

25  Resta O, Foschino-Barbaro MP, Legari G et al. Sleeprelated breathing disorders, loud snoring and excessive daytime sleepiness in obese subjects.  
Int J Obes Relat Metab Disord 2001;25:669-75.

26  Lam KK et al.: Obstructive sleep apnea, pain, and opioids: is the riddle solved? Curr Opin Anaesthesiol. Luty 2016; 29(1): 134–140.  
Publikacja internetowa z 28 listopada 2015 r. Identyfikator DOI:10.1097/ACO.0000000000000265 PMCID: PMC4927322

27  Serpa Neto A, Cardoso SO, Manetta JA, Pereira VG, Esposito DC, Pasqualucci Mde O et al. Association between use of lung-protective ventilation with lower tidal  
volumes and clinical outcomes among patients without acute respiratory distress syndrome: a meta-analysis. JAMA. 2012;308(16):1651–9.

28  Hemmes SN, Serpa Neto A, Schultz MJ. Intraoperative ventilatory strategies to prevent postoperative pulmonary complications: a meta-analysis.  
Curr Opin Anaesthesiol. 2013;26(2):126–33.

29 Murphy C et al.: Airway management and oxygenation in obese patients; Can J Anesth/J Can Anesth (2013) 60:929–945.



WENTYLACJA ŚRÓDOPERACYJNA PACJENTÓW OTYŁYCH

   © Drägerwerk AG & Co. KGaA  8

LITERATURA: 

30 Ladha K. et al.: Intraoperative protective mechanical ventilation and risk of postoperative respiratory complications: hospital based registry study, BMJ 2015;351:h3646.

31  Futier E et al.: Noninvasive Ventilation and Alveolar Recruitment Maneuver Improve Respiratory Function during and after Intubation of Morbidly Obese Patients; 
Anesthesiology 2011; 114:1354–63.

32  Ball L, Pelosi P: Intraoperative mechanical ventilation in patients with non-injured lungs: time to talk about tailored protective ventilation?;  
Ann Transl Med. Styczeń 2016;4(1):17.

33 Futier E, Marret E, Jaber S; Perioperative Positive Pressure Ventilation: An Integrated Approach to Improve Pulmonary Care, Anesthesiology. Sierpień 2014;121(2):400-8.

34  Andreas Güldner & Marcelo Gama de Abreu: Intraoperative protective ventilation reduces postoperative pulmonary complications, Anästhesiol Intensivmed Notfallmed 
Schmerzther 2015; 50(9): 524-528.

35 Wywiad ekspercki z prof. dr. n. med. Hermannem Wrigge, Szpital Uniwersytecki w Lipsku, Klinika i Poliklinika Anestezjologii i Intensywnej terapii, 03.11.2016 r.

36  Rothen HU, Neumann P, Berglund JE, Valtysson J, Magnusson A, Hedenstierna G.; Dynamics of re-expansion of atelectasis during general anaesthesia.;  
Br J Anaesth. Kwiecień 1999;82(4):551-6.

37  Tusman G, Groisman I, Fiolo FE, Scandurra A, Arca JM, Krumrick G, Bohm SH, Sipmann FS; Noninvasive monitoring of lung recruitment maneuvers in morbidly obese 
patients: the role of pulse oximetry and volumetric capnography. Anesth Analg. Styczeń 2014;118(1):137-44.

38 Pelosi P, Gama de Abreu M, Rocco PR; New and conventional strategies for lung recruitment in acute respiratory distress syndrome. Crit Care. 2010;14(2):210.

39  Suarez-Sipmann, Böhm SH, Tusman G, Pesch T, Thamm O, Reissmann H, Reske A, Magnusson A, Hedenstierna G.; Use of dynamic compliance for open lung positive 
end-expiratory pressure titration in an experi-mental study.; Crit Care Med. Styczeń 2007;35(1):214-21.

40  Hodgson C et al. A randomised controlled trial of an open lung strategy with staircase recruitment, titrated PEEP and targeted low airway pressures in patients with  
acute respiratory distress syndrome, Crit Care. 2011; 15(3): R133. Publikacja internetowa z 2 czerwca 2011 r.

41  Santos RS, Moraes L, Samary CS, Santos CL, Ramos MB, Vasconcellos AP, Horta LF, Morales MM, Capelozzi VL, Garcia CS, Marini JJ, Gama de Abreu M, Pelosi P,  
Silva PL, Rocco PR; Fast Versus Slow Recruit-ment Maneuver at Different Degrees of Acute Lung Inflammation Induced by Experimental Sepsis, Anesth Analg.  
Kwiecień 2016;122(4):1089-100. Identyfikator DOI: 10.1213/ANE.0000000000001173.

42  Futier E et al.: Positive end-expiratory pressure improves end-expiratory lung volume but not oxygenation after induction of anaesthesia; Eur J Anaesthesiol 2010; 
27:508–513.

43  Barbosa FT et al.: Positive end-expiratory pressure (PEEP) during anaesthesia for prevention of mortality and postoperative pulmonary complications (przegląd); 2014, 
The Cochrane Collaboration. Wydawca: JohnWiley & Sons, Ltd.

44 Brismar B, Hedenstierna G, Lundquist H et al. Pulmonary densities during anesthesia with muscular relaxation – a proposal of atelectasis. Anesthesiology 1985;62:422-8.

45  Neumann P, Rothen HU, Berglund JE et al. Positive endexpiratory pressure prevents atelectasis during general anaesthesia even in the presence of a high inspired oxygen 
concentration. Acta Anaesthesiol Scand 1999;43:295-301.

46  Tokics L, Hedenstierna G, Strandberg A et al. Lung collapse and gas exchange during general anesthesia: effects of spontaneous breathing, muscle paralysis,  
and positive end-expiratory pressure. Anesthesiology 1987;66:157-67.

47  Clarke JP, Schuitemaker MN, Sleigh JW. The effect of intraoperative ventilation strategies on perioperative atelectasis. Anaesth Intensive Care 1998;26:262-6.

48  Maracajá-Neto LF, Verçosa N, Roncally AC et al. Beneficial effects of high positive end-expiratory pressure in lung respiratory mechanics during laparoscopic surgery.  
Acta Anaesthesiol Scand 2009;53:210-7.

49  Meininger D, Byhahn C, Mierdl S et al. Positive endexpiratory pressure improves arterial oxygenation during prolonged pneumoperitoneum.  
Acta Anaesthesiol Scand 2005;49:778-83.

50  Futier E, Constantin JM, Paugam-Burtz C et al. A trial of intraoperative low-tidal-volume ventilation in abdominal surgery. N Engl J Med 2013;369:428-37.

51   Talab HF, Zabani IA, Abdelrahman HS, Bukhari WL, Mamoun I, Ashour MA, Sadeq BB, El Sayed SI; Intraoperative ventilatory strategies for prevention of pulmonary 
atelectasis in obese patients undergoing laparoscopic bariatric surgery. Anesth Analg. Listopad 2009;109(5):1511-6.

52  Bluth T. et al.: Protective intraoperative ventilation with higher versus lower levels of positive end-expiratory pressure in obese patients (PROBESE): study protocol for  
a randomized controlled trial; Trials. 28 kwietnia 2017 r.;18(1):202. Identyfikator DOI: 10.1186/s13063-017-1929-0.




