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Otyłość stanowi obecnie poważny problem. Zachodni styl życia i brak ćwiczeń doprowadziły na całym świecie 
do znacznego wzrostu liczby pacjentów o nadmiernej masie ciała. Dla anestezjologów otyli pacjenci stanowią 
szczególne wyzwanie, ponieważ wymagają innego podejścia niż osoby o właściwej wadze.

PODEJŚCIE DO PREOKSYGENACJI I INDUKCJI 
ZNIECZULENIA U OTYŁYCH PACJENTÓW

Liczba osób z nadwagą i otyłością na całym świecie
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Duża masa ciała sprawia, że takich pacjentów trudniej jest przygotować do zabiegu oraz muszą oni być 
specjalnie traktowani podczas znieczulenia. Standardowy proces indukcji znieczulenia obejmuje krótką 
preoksygenację, która zapewnia właściwy poziom tlenu podczas intubacji.

Ze względu na trudności związane z otyłością u pacjentów chirurgicznych zalecane jest wykonanie 
poniższych czynności podczas preoksygenacji i indukcji znieczulenia ogólnego.

WYBUDZENIE ZE ZNIECZULENIA ORAZ FAZA 
POOPERACYJNA U PACJENTÓW OTYŁYCH
Skutki otyłości, które powodują problemy przed operacją, nie ustępują również podczas wybudzania ze znieczulenia 
i w fazie pooperacyjnej. Na tym etapie otyli pacjenci są bardziej narażeni na wystąpienie powikłań oddechowych.

W tej fazie u pacjentów otyłych... Dostępne środki zaradcze są podobne jak 
w fazie preoksygenacji i indukcji 
znieczulenia. Obejmują one:

Otyli pacjenci wymagają nie tylko specjalnych działań podczas preoksygenacji, 
indukcji i w fazie podtrzymania znieczulenia ogólnego. Ważnym elementem 
zapobiegania pooperacyjnym powikłaniom oddechowym jest również stosowanie 
zmodyfikowanych technik terapii oddechowej po operacji.
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DLACZEGO OPIEKA NAD OTYŁYMI 
PACJENTAMI STANOWI WYZWANIE?

ZNIECZULANIE OTYŁYCH PACJENTÓW, 
OPIEKA PRZED- I POOPERACYJNA
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utrzymywanie pacjenta 
w pozycji uniesionej

utrzymywanie ciągłego 
dodatniego ciśnienia w drogach 
oddechowych (CPAP)
wentylacja nieinwazyjna

Zmniejszenie ciśnienia śródbrzusznego 
i stopnia, w jakim ściana klatki piersiowej 
obciąża płuca – poprawa objętości płuc 
i wydłużenie okresu bezdechu, podczas 
którego nie dojdzie do desaturacji.

Zapobiegnięcie niedodmie, napełnienie 
zapadniętych obszarów płuca.

Zmniejszenie obciążenia oddechowego, wydłużenie 
czasu tolerancji bezdechu przed desaturacją.

Może utrudnić intubację 
dotchawiczą i zwiększyć 
ryzyko hipotensji.

Wysokie stężenia 
tlenu mogą prowadzić 
do niedodmy 
resorpcyjnej.

Eksperci zalecają stosowanie wysokiego 
stężenia tlenu podczas preoksygenacji 
u pacjentów otyłych, aby zwiększyć 
margines bezpieczeństwa przed intubacją.

Wykonanie manewru rekrutacji płuc po intubacji dotchawiczej 
i wykorzystanie optymalnego ciśnienia PEEP podczas 
wentylacji mechanicznej.

Uniesienie głowy i tułowia pacjenta.

Zastosowanie dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych 
podczas preoksygenacji.

Zwrócenie uwagi na stężenie wdychanego tlenu 
podczas preoksygenacji i indukcji znieczulenia.

Utrudniona wentylacja/intubacja 
przez maskę

Pozwolić pacjentowi oddychać normalnie przez 3 do 5 
minut lub pozwolić mu wziąć 5 do 8 głębokich oddechów

Zastosować wysokie wdechowe stężenie tlenu 
(100%), aby szybko wypełnić płuca tlenem

Podać leki znieczulające i wentylować 
pacjenta ręcznie

Zaintubować pacjenta, sprawdzić etCO2 
i osłuchać go, aby upewnić się o występowaniu 
obustronnej wentylacji i braku insuflacji żołądka

Przejść do wentylacji kontrolowanej

Anestezjolodzy muszą brać pod uwagę ewentualne 
trudności dotyczące wentylacji przez maskę 
i intubacji otyłych pacjentów. Choć problemy 
w trakcie wentylacji przez maskę występują 
u niemal 5% pacjentów poddawanych operacjom 
w znieczuleniu, utrudnienia w intubacji zdarzają 
się szczególnie często u pacjentów otyłych.

Pacjenci otyli Pacjenci szczupli

15,5% 2,2%

Ryzyko poważnych powikłań oddechowych w przypadku pacjentów 
otyłych jest cztery razy większe, niż w przypadku osób szczupłych.

Odsetek otyłych osób w wybranych krajach

Delikatnie umieścić maskę na twarzy pacjenta

Często stosowany sposób 
preoksygenacji i indukcji

To wszystko powoduje, że podczas intubacji w fazie bezdechu u pacjentów otyłych poziom tlenu 
spada znacznie szybciej oraz znacząco skraca się czas bezdechu, po którym pacjent zaczyna 
odczuwać istotne klinicznie skutki desaturacji krwi tętniczej.
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... częściej rozwija się
    ostra pooperacyjna 
    niewydolność oddechowa

... częściej dochodzi do
    zapalenia płuc

... częściej rozwijają się niedodmy
    po ekstubacji

  Ta procedura może nie
  zadziałać w przypadku 
pacjentów otyłych, ponieważ 
różne zmiany w ich anatomii 
i fizjologii zwiększają ryzyko 
hipoksemii już podczas 
indukcji znieczulenia.
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