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Część I

Streszczenie
Cel: Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia
(NZK) w wyniku zatoru gazowego, efektu toksycznego leków miejscowo znieczulających czy bradykardii związanej
ze znieczuleniem podpajęczynówkowym różni się od postępowania w pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia. Celem tego opracowania jest przedstawienie zmodyfikowanych protokołów i algorytmów resuscytacji krążeniowo-oddechowej, umożliwiających przyczynowe działanie
w zakresie prowadzenia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych w czasie znieczulenia i w okresie okołooperacyjnym.

Główne założenia: Nagłe niespodziewane zatrzymanie
krążenia w czasie znieczulenia (NNZKCZ) oraz w okresie
okołooperacyjnym jest zdarzeniem rzadkim o wieloczynnikowym charakterze. W porównaniu z pozaszpitalnym
nagłym zatrzymaniem krążenia NNZKCZ nie jest wystarczająco zbadane czy opisane. Zwykle w sytuacji kryzysowej
związanej z NNZKCZ, z którą w wielu wypadkach należy
się liczyć, towarzyszy świadek zdarzenia, lekarz anestezjolog, posiadający wiedzę zarówno na temat chorób towarzyszących pacjenta, jak i fizjologicznych aspektów znieczulenia i operacji. W momencie rozpoznania zagrożenia
i identyfikacji przyczyny zatrzymania krążenia anestezjolog może natychmiast wdrożyć właściwe postępowanie.

Wnioski: W odróżnieniu od aktualnych, ogólnie przyjętych standardów prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej rekomendacje co do postępowania w zatrzymaniu krążenia w sali operacyjnej i w okresie okołooperacyjnym muszą być oparte na opinii ekspertów i właściwym
zrozumieniu zasad fizjologii. Adaptacja istniejących algorytmów zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych wraz
z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej zgodnie z proponowanymi schematami postępowania może także zapobiec nagłemu niespodziewanemu zatrzymaniu krążenia
w czasie znieczulenia i w okresie okołooperacyjnym.

Wstęp
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (Advanced Life Support, ALS) zostały opracowane jako kontynuacja podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, polegających na uciskaniu klatki piersiowej i wentylacji zastępczej, stosowanych u osób z nagłym pozaszpitalnym zatrzymaniem
krążenia. Postępowanie to następnie zostało zaadaptowane
w leczeniu pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w rezultacie we wszystkich oddziałach w szpitalu.
Rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
związane jest z brakiem krążenia / wyczuwalnego tętna
u nieprzytomnego pacjenta1. Obowiązujące wytyczne zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych dotyczą postępowania ukierunkowanego na zaburzenia rytmu serca
i oddychania u pacjentów poza szpitalem. Postępowanie to
zakłada, że efektywne uciskanie klatki piersiowej i wentylacja wraz z elektroterapią oraz farmakoterapią w przypadku obecności rytmu serca bez tętna przywrócą prawidłową
pracę serca wraz z krążeniem krwi (tzw. ROSC: Return of
Spontaneous Circulation)2,3.
Zatrzymanie krążenia w czasie znieczulenia różni się
od zatrzymania krążenia w innych sytuacjach, gdyż zwykle
ma miejsce w obecności świadków i często jest przewidywane. W porównaniu do innych scenariuszy NZK postępowanie w NNZKCZ może być z natury zarówno szybsze, jak i bardziej ukierunkowane na przyczyny. W okresie
okołooperacyjnym stan ogólny pacjenta z konkretnym wywiadem chorobowym może pogorszyć się w ciągu minut
lub godzin, osiągając stan krytyczny w zasadniczo odmiennej sytuacji, niż zdarza się to u pacjentów hospitalizowanych w innych oddziałach bądź leczonych poza szpitalem.
W warunkach sali operacyjnej istnieje wiele możliwości działania, z inwazyjnym monitorowaniem i leczeniem
włącznie, w celu korekcji zaburzeń fizjologicznych, a w rezultacie uniknięcia lub opóźnienia konieczności stosowania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. Ponadto pacjenci w okresie okołooperacyjnym charakteryzują
się odmiennym stanem fizjologicznym. Na przykład hipo-
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wolemia zdarza się w tym okresie znacznie częściej niż pełnościenny zawał mięśnia sercowego spowodowany pęknięciem blaszki miażdżycowej. Podobnie narastająca hipoksemia oraz hiperkarbia spowodowana nieprzewidzianą,
przedłużajacą się trudną intubacją jest znaną i względnie
częstą przyczyną nagłego zatrzymania krążenia w sali operacyjnej4–7. Zatrzymanie krążenia w mechanizmie bradykardii może być spowodowane blokadą układu sympatycznego, będącą skutkiem stosowania analgetyków, użyciem
wziewnych anestetyków, a także znieczuleniem miejscowym i blokadami centralnymi8,9. Duże, jednoośrodkowe
(szpital uniwersytecki), retrospektywne i prospektywne badanie przypadków zatrzymań krążenia w okresie okołooperacyjmym w okresie 10 lat (1989–1999) wykazało częstość występowania NNZKCZ w liczbie 19,7 przypadków
na 10 000 znieczuleń niezależnie od przyczyny, a częstość
zgonów związanych ze znieczuleniem wynosiła w tym
badaniu 0,55 na 10 000 znieczuleń4. Analiza przyczyn
NNZKCZ wykazała, że najczęściej występującym rytmem
w zapisie EKG w momencie zatrzymania krążenia była
bradykardia (23%), asystolia (22%), tachyarytmia (włączając tachykardię komorową VT oraz migotanie komór VF)
(14%), a w 7% przypadków oceniano rytm jako prawidłowy. Warto podkreślić, że aż w 33% przypadków rytm serca nie był rozpoznany ani dokumentowany10. Powszechne
aktualnie wprowadzenie światowych wytycznych bezpieczeństwa oraz lepsze zrozumienie fizjologicznych efektów
stosowanych środków znieczulenia jest zgodne z danymi epidemiologicznymi sugerującymi zmniejszenie ryzyka zgonu związanego ze znieczuleniem zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na świecie. Największe ryzyko
zgonu związanego ze znieczuleniem występuje u chorych
w bardzo podeszłym wieku (≥ 85 lat)11. W odróżnieniu
od przypadków pozaszpitalnego NZK, którego przyczyna
jest zwykle nieznana, w okresie okołooperacyjnym mamy
do czynienia ze względnie krótką listą prawdopodobnych
przyczyn NZK4-6,8,9. Sytuacja taka z pewnością umożliwia
bardziej „celowaną na przyczynę” resuscytację krążeniowo-oddechową, która nie zawsze musi się opierać na zunifikowanych, powszechnie obowiązujących algorytmach opisanych w wytycznych zabiegów resuscytacyjnych (ALS).

Znieczulenie a nagłe zatrzymanie krążenia
Częste sytuacje związane z nagłym zatrzymaniem krążenia w okresie okołooperacyjnym wymienione są w tabeli 1.
Wyczerpująca lista okoliczności, w których doszło do zgonu związanego ze znieczuleniem, jest dostępna w analizie
roszczeń o odszkodowania w bazie danych firm ubezpieczeniowych obejmujących 13 000 anestezjologów w Stanach Zjednoczonych7. Niniejsze opracowanie przedstawia
w szczegółach najczęściej występujące scenariusze powikłań związanych z NNZKCZ.

Znieczulenie regionalne (podpajęczynówkowe
i zewnątrzoponowe)
Dane epidemiologiczne z prac przeglądowych dotyczących
NZK w czasie znieczulenia podpajęczynówkowego bądź
zewnątrzoponowego sugerują częstość jego występowa-

Tabela 1. Najczęstsze sytuacje związane z okołooperacyjnym
zatrzymaniem krążenia
Znieczulenie
Przedawkowanie dożylnych anestetyków
Przedawkowanie wziewnych anestetyków
Blokada centralna z wysokim poziomem sympatektomii
Zatrucie środkami znieczulającymi miejscowo
Hipertermia złośliwa
Błędy w podawaniu leków
Układ oddechowy
Hipoksemia
Auto PEEP
Skurcz oskrzeli
Układ sercowo-naczyniowy
Odruch wazowagalny
Hipowolemia i/lub wstrząs krwotoczny
Czynności chirurgiczne powodujące obniżenie przepływu
krwi w narządach
Zator gazowy
Ostre zaburzenia elektrolitowe (wysoki poziom K, niski poziom Ca++)
Wzrost ciśnienia śródbrzusznego
Odczyn potransfuzyjny
Reakcja anafilaktyczna
Odma prężna
Ostry zespół wieńcowy
Zakrzepica/zatorowość płuc
Ciężkie nadciśnienie płucne
Zaburzenia przewodnictwa
Zespół wydłużonego QT
Odruch oczno-sercowy
Terapia elektrowstrząsami
PEEP = dodatnie ciśnienie końcowowydechowe

nia 1,3–18 przypadków na 10 000 znieczulanych pacjentów9,12-15. Niedawno opublikowana praca na temat NZK
związanego z blokadami centralnymi wskazuje na występowanie tego powikłania z częstością 1,8 przypadków
NZK na 10 000 znieczuleń, częściej w przypadkach znieczuleń podpajęczynówkowych niż w innych technikach
(odpowiednio 2,9 vs. 0,9 na 10 000 pacjentów, p = 0,041).
Wyniki tej pracy sugerują, że NZK występujące w trakcie blokad centralnych związane było z większym prawdopodobieństwem przeżycia w porównaniu z NZK w czasie
znieczulenia ogólnego9.
Pomimo istnienia obszernej wiedzy podstawowej oraz
zainteresowania klinicznego wpływem „wysokiego” znieczulenia podpajęczynówkowego na unerwienie współczulne serca i układu krążenia16-22, patofizjologia NZK w tych
przypadkach pozostaje niewyjaśniona. Proponowanych jest
wiele teorii i czynników predysponujących, takich jak nierozpoznana niewydolność oddechowa, nadmierna sedacja
związana z „wysokim” znieczuleniem, niedocenienie bezpośredniego jak i pośredniego wpływu znieczulenia regionalnego na układ krążenia, a także niemożność prawidłowego zabezpieczenia przyrządowego układu oddechowego
i farmakologicznego leczenia niewydolności krążenia (tzw.
niemożność uratowania, failure to rescue)8,9,23-26. Hipoksemia z powodu hipowentylacji jest mało prawdopodob-
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ną przyczyną NZK u pacjentów poddawanych znieczuleniu regionalnemu, gdyż istnieją doniesienia dokumentujące prawidłową saturację w tych przypadkach. Najbardziej
prawdopodobną przyczyną NZK w czasie stosowania blokad centralnych jest zachwianie równowagi autonomicznej, spowodowanej głównie wzrostem napięcia nerwu
błędnego z równoczesnym obniżeniem obciążenia wstępnego (preload) z powodu rozszerzenia naczyń żylnych8,9.
Wystąpienie NZK w czasie znieczulenia regionalnego jest
trudne do przewidzenia8,9,27 i może zdarzyć się nawet po
40 min od podania leków9,12. Prawdopodobne czynniki ryzyka wystąpienia bradykardii w czasie znieczulenia podpajęczynówkowego to: I stopień w skali ASA (w porównaniu z III i IV stopniem), wiek poniżej 50 lat, wyjściowa (przed znieczuleniem) częstość rytmu serca poniżej 60
min, wydłużony odstęp PR w zapisie EKG, przyjmowanie
leków blokujących receptory beta, blokada czuciowa powyżej poziomu Th68. Przegląd przypadków wystąpienia NZK
w czasie znieczuleń regionalnych wykazał, że 50% zdarzeń
było związanych z powtarzającymi się specyficznymi czynnościami chirurgicznymi (cementowanie stawu, manipulacje na nasieniowodzie, operacja złamanej kości udowej,
utrata krwi, pęknięcie błon owodniowych)9. Zaniechanie
znieczulenia w czasie czynności chirurgicznych nie jest
możliwe, w związku z czym trudno określić, co właściwie
powoduje NZK: znieczulenie czy interwencja chirurgiczna w czasie znieczulenia regionalnego. Patofizjologia tego
fenomenu nie jest jasna, a użycie leków naczynioskurczowych podczas znieczuleń regionalnych jest kontrowersyjne28. Proponowany protokół postępowania przedstawiony
jest w tabeli 2.

Środki miejscowo znieczulające
Mimo że ryzyko toksycznego działania środków miejscowo znieczulających jest trudne do przewidzenia, ich toksyczność wzrasta wraz z dawką i jest zalena od miejsca poTabela 2. Postępowanie w zatrzymaniu krążenia podczas znieczulenia regionalnego
Okres przed zatrzymaniem krążenia
• Zakończyć wlew środków anestetycznych/sedacyjnych
• Natychmiastowa intubacja dotchawiczna i wentylacja 100%
tlenem
• Leczenie bradykardii 1 mg atropiny iv
• Leczenie bradykardii z objawową hipotensją przez przynajmniej 1 mg adrenaliny iv
• Rozważyć przezskórną lub przeznaczyniową stymulację serca we wszystkich przypadkach objawowej bradykardii (wystąpienie niestabilności hemodynamicznej) z obecnością tętna
• Rozważyć uciskanie klatki piersiowej z częstością 100 uciśnięć na minutę, jeżeli powyższe działania są nieefektywne
Zatrzymanie krążenia
• Natychmiastowa RKO w sytuacji braku tętna na tętnicy
szyjnej, braku rytmu serca w EKG, braku zapisu krzywej ciśnienia tętniczego, braku sygnału pulsoksymetrii
• Adrenalina 1 mg iv; rozważyć alternatywną farmakoterapię,
np. wzrastające dawki adrenaliny, częstsze podawanie adrenaliny, np. co 1–2 minuty
• Rozważyć leczenie wazopresyną 40 U iv
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dania29. Środki miejscowo znieczulające w zależności od
dawki wywierają depresyjne działanie na mięsień sercowy,
powodując bradykardię, asystolię, obniżoną kurczliwość
oraz hipotensję29-31. Czynnikami decydującymi o ich systemowej toksyczności jest miejsce podania oraz szybkość
wchłaniania. Donaczyniowe podanie środków znieczulenia miejscowego wywołuje natychmiastowy efekt toksyczny, natomiast objawy toksyczności związanej z absorpcją
z dobrze unaczynionych tkanek (np. z opłucnej) mogą wystąpić z opóźnieniem29. Bupiwakaina jest dobrze poznanym środkiem miejscowo znieczulającym, powodującym
zatrzymanie krążenia ze względu na silne działanie kardiodepresyjne30–34. Na szczęście u większości przytomnych
pacjentów, u których rozwija się systemowy efekt toksyczny wynikający z zastosowania leków znieczulenia miejscowego, występują wczesne objawy neurologiczne, sugerujące
zagrażającą dysfunkcję mięśnia sercowego. Niestety u części pacjentów takie objawy poprzedzają zatrzymanie krążenia.
Do objawów toksycznych występujących po podaniu
środków miejscowo znieczulających należą: dzwonienie
bądź szumy w uszach, metaliczny smak w ustach, zaburzenia mowy, hipotonia ortostatyczna, splątanie, dodatkowe
skurcze komorowe, poszerzenie zespołów QRS w zapisie
EKG (może to być przyczyną aktywności elektrycznej bez
tętna [PEA] lub asystolii [szczególnie w przypadku bupiwakainy]), bradykardia zatokowa lub blok przedsionkowo-komorowy (szczególnie w przypadku lignokainy i etydokainy) oraz obniżenie kurczliwości mięśnia sercowego.
Protokół postępowania w przypadku wystąpienia efektu
toksycznego wynikającego z zastosowania leków miejscowo znieczulających zawiera tabela 335–41.

Anafilaksja
Anafilaksja jest rzadką, ale ważną przyczyną ostrej niewydolności układu krążenia w okresie okołooperacyjnym27,42.
Opisywana częstość jej występowania wynosi od 1 przypadku na 10 000 znieczuleń do 1 przypadku na 20 000
znieczuleń, z czego 3–10% zdarzeń bezpośrednio zagraża
życiu43-45. Chociaż istnieje szeroka gama pomniejszych reakcji alergicznych, z punktu widzenia anestezjologa hipotensja, tachykardia, skurcz oskrzeli czy nagły spadek ciśnienia tętniczego może wystąpić w każdym przypadku
szybkiego (w bolusie) podania dożylnego leku będącego
czynnikiem wyzwalającym reakcję anafilaktyczną w czasie wprowadzenia bądź podtrzymywania znieczulenia46.
Anafilaksja w okresie okołooperacyjnym wywoływana jest
najczęściej przez nieliczną grupę leków, szczególnie przez
środki zwiotczające mięśnie43,47.
Wstrząs anafilaktyczny najczęściej wywołują niedepolaryzujące środki zwiotczające mięśnie, antybiotyki beta-laktamowe, ekspozycja na lateks oraz dożylne środki kontrastowe.
Postępowanie w anafilaksji polega na przerwaniu reakcji anafilaktycznej oraz zabezpieczeniu czynności życiowych pacjenta (tabela 4)48,49. Jeżeli to tylko możliwe, zabieg operacyjny powinien być przerwany, a pacjent powinien otrzymać dożylnie płyny oraz leki wazopresyjne34.
Wczesne zabezpieczenie drożności dróg oddechowych jest
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Tabela 3. Postępowanie w wypadku wystąpienia efektu toksycznego związanego z użyciem leków miejscowo znieczulających
Okres przed zatrzymaniem krążenia
• Zatrzymać podawanie środków znieczulenia miejscowego
• Natychmiastowa intubacja dotchawicza i wentylacja 100%
tlenem
• Rozważyć przezskórną lub przeznaczyniową stymulację serca
we wszystkich przypadkach objawowej bradykardii z obecnością tętna
• Gdy zatrucie środkami znieczulenia miejscowego jest wysoce prawdopodobne, powinno się unikać podawania adrenaliny, gdyż lek ten pogarsza wyniki leczenia35,36
• Rozważyć uciskanie klatki piersiowej z częstością 100 uciśnięć na minutę, jeżeli powyższe działania są nieefektywne
• Podać 20% intralipid iv, 1,5 ml/kg iv w bolusie, potem
0,25 ml/kg/h37,38 (efektywność tej terapii jest ciągle dyskutowana oraz badana i powinna być terapią uzupełniającą,
a nie zastępującą natychmiastowe użycie katecholamin39,40)
• Drgawki powinny być leczone benzodwuazepinami. Małe
dawki propofolu lub tiopentalu mogą być używane, o ile
benzodwuazepiny nie są natychmiast osiągalne41
Zatrzymanie krążenia
• Natychmiastowa RKO w przypadku braku tętna na tętnicy szyjnej, zapisu EKG, zapisu krzywej ciśnienia tętniczego,
braku sygnału pulsoksymetru
• W przypadku gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo zatrucia środkami znieczulenia miejscowego, zaleca się małe
dawki adrenaliny (10–100 mcg) zamiast dużych dawek41
• Wazopresyna nie jest polecana41
• Dwuwęglan sodu w celu utrzymania pH > 7,25 u pacjentów,
u których nie uzyskano powrotu spontanicznego krążenia
(ROSC) pomimo stosowania RKO i farmakoterapii
• Jeżeli brak jest powrotu spontanicznego krążenia (ROSC)
po pierwszej dawce emulsji tłuszczowej, powinno się podać
drugą dawkę w bolusie oraz wlew w dawce podwojonej41
• Rozważyć podanie blokerów receptorów H1 i H2
• Amiodaron jest lekiem z wyboru w komorowych zaburzeniach rytmu. Lidokaina nie powinna być stosowana41
• Należy kontynuować RKO przez dłuższy czas (sugerujemy
przynajmniej 60 minut), gdyż opisywano przypadki bardzo
dobrych efektów neurologicznych u pacjentów po przedłużonej RKO, podjętej w NZK spowodowanym zatruciem
środkami znieczulenia miejscowego
• Oksygenacja pozaustrojowa (ECMO) może być wskazana
i właściwa w pewnych sytuacjach, gdy diagnoza jest pewna,
a aparat ECMO osiągalny na czas i gdy brak jest ROSC po
drugim bolusie emulsji lipidowej

szczególnie ważne u pacjentów ze stridorem wdechowym
lub obrzękiem twarzy i warg. Należy pamiętać, że podanie adrenaliny u pacjenta z anafilaksją ma dwa cele: zarówno przerwanie reakcji anafilaktycznej, jak i zabezpieczenie
funkcji układu krążenia50. Z tego względu adrenalina powinna być podana początkowo w bolusie, a następnie we
wlewie w odpowiedniej dawce potrzebnej do utrzymania
skurczowego ciśnienia tętniczego przynajmniej 90 mmHg.
Można rozważyć podanie dodatkowych leków wymienionych w tabeli 4, takich jak wazopresyna, kortykosterydy, antagoniści receptorów H1 i H242,48.

Zator gazowy
Zator gazowy jest ważną przyczyną ostrych zaburzeń dotyczących układu krążenia i NZK w okresie okołooperacyj-

Tabela 4. Postępowanie w anafilaksji
Okres przed zatrzymaniem krążenia
• Zatrzymać lub usunąć czynnik inicjujący lub lek (np. dożylny kontrast lub lateks)
• Jeżeli możliwe, zakończyć zabieg lub procedurę diagnostyczną
• Podać 100% tlen i natychmiast zaintubować pacjenta
• Podać adrenalinę 0,5–3 mcg/kg iv; rozpocząć wlew adrenaliny (5–15 mcg/min) z docelowym skurczowym ciśnieniem
tętniczym 90 mmHg; obserwować ewentualne objawy niedokrwienia serca mięśniowego
• Wykluczyć auto PEEP w ostrym skurczu oskrzeli
• Rozważyć podanie wazopresyny 2 U iv
• Podawać płyny dożylnie przez grubą kaniulę
• Blokery receptora H1 (difenhydramina 50 mg iv)
• Blokery receptora H2 (famotydyna 20 mg iv)
• Rozważyć podanie kortykosteroidów (np. 50–150 mg hydrokortyzonu iv)
• Oznaczenie poziomu tryptazy w surowicy krwi może pomóc w diagnozie48
Zatrzymanie krążenia
• Rozpocząć RKO, gdy brak tętna na tętnicy szyjnej przez
10 s
• Adrenalina 1 mg iv (może być powtarzana co 3–5 min) lub
wazopresyna 40 U
• Odłączyć od respiratora na krótko, jeżeli podejrzewamy
auto PEEP
• Rozważyć odmę prężną, jeśli zatrzymanie krążenia poprzedzał ostry skurcz oskrzeli
• Dodatkowe leczenie jak w okresie przed zatrzymaniem krążenia

Tabela 5. Postępowanie w zatorze gazowym
Okres przed zatrzymaniem krążenia
• Podać 100% tlen oraz zaintubować pacjenta w przypadku
niewydolności oddechowej lub niedotlenienia. Podanie tlenu może spowodować zmniejszenie objętości pęcherzyków
gazu poprzez zwiększenie gradientu dla dyfuzji azotu
• Natychmiast umieścić pacjenta w pozycji Trendelenburga
(głową do dołu) i zrotować do pozycji bocznej lewej. Ten
manewr pomaga zatrzymać gaz w koniuszku komory, zapobiega jego przemieszczeniu do krążenia płucnego oraz
utrzymuje wyrzut krwi z prawej komory
• Utrzymać systemowe ciśnienie tętnicze poprzez resuscytację
płynową i farmakoterapię (wazopresory i leki beta-adrenergiczne). Patrz algorytm dla ostrej niewydolności prawej komory (rycina 2)
• Rozważyć umieszczenie pacjenta w komorze hiperbarycznej, jeżeli to natychmiast możliwe. Na potencjalne korzyści
z takiej terapii składają się: kompresja obecnych pęcherzyków
powietrza, ustanowienie wysokich gradientów dyfuzyjnych
w celu usunięcia zatorów gazowych, poprawa utlenowania
niedokrwiennej tkanki oraz obniżenie ciśnienia śródczaszkowego
Zatrzymanie krążenia
• W przypadku zatrzymania krążenia podjąć RKO oraz
utrzymać postępowanie opisane powyżej
• Wczesna diagnostyka za pomocą echokardiografii przezprzełykowej (TEE) w celu wykluczenia poddających się leczeniu przyczyn zatoru płucnego
• Postępować zgodnie z algorytmem ostrej niewydolności
prawej komory (rycina 2)
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nym. Wraz ze wzrostem wykonywania procedur małoinwazyjnych wymagających podawania gazu do jam ciała wzrasta
prawdopodobieństwo śródoperacyjnych zatorów gazowych.
Ryzyko żylnego zatoru gazowego wzrasta, gdy pole operacyjne znajduje się powyżej poziomu prawego przedsionka,
szczególnie u pacjentów z niskim ośrodkowym ciśnieniem
żylnym (CVP). Leczenie polega głównie na zabezpieczeniu hemodynamiki poprzez poprawę funkcji51 prawej komory (RV) (tabela 5). Zator gazowy najczęściej występuje w czasie laparoskopii, w czasie wykonywania procedur
wewnątrzoskrzelowych, w czasie umieszczania bądź usuwania cewników z żył centralnych, histeroskopii, płukania ran pod ciśnieniem, w chirurgii kręgosłupa u pacjentów operowanych w pozycji na brzuchu, w czasie operacji
neurochirurgicznych w tylnym dole czaszkowym w pozycji
siedzącej oraz podczas dożylnego przetaczania płynów pod
ciśnieniem.
Masywny zator gazowy charakteryzuje się bezdechem,
ciągłym kaszlem, arytmią, niedokrwieniem mięśnia sercowego, ostrą hipotensją ze spadkiem końcowowydechowego
dwutlenku węgla oraz zatrzymaniem akcji serca.

Ostra hiperkaliemia
Hiperkaliemia może być trudno wykrywalną, lecz ważną
przyczyną nagłego zatrzymania krążenia w okresie okołooperacyjnym niezależnie od obecności niewydolności nerek. Ważne jest, aby osoby praktykujące zawody medyczne
zdawały sobie sprawę, że u wielu pacjentów z NZK z powodu hiperkaliemii nie występują szeroko opisywane i nauczane, typowe zmiany w zapisie EKG, takie jak wysoki,
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spiczasty załamek T z następowym poszerzeniem zespołu
QRS oraz typową sinusoidalną falą. Zmiany w EKG mogą
być nieobecne w hiperkaliemii52. W zagrażającej życiu hiperkaliemii (> 6,5 mmol/l) może wystąpić zwolnienie przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, asystolia, tachykardia komorowa, migotanie komór, aktywność elektryczna
bez tętna. Wiele wrodzonych i nabytych chorób, z oparzeniami i uszkodzeniem neuronów motorycznych włącznie,
może spowodować dysfunkcję nikotynowych receptorów
acetylocholinergicznych i stać się przyczyną zatrzymania
krążenia poprzez masywne uwolnienie potasu, szczególnie
po podaniu sukcynylocholiny w celu ułatwienia intubacji53.
Częste występowanie hiperkaliemii jako przyczyny NZK
u hospitalizowanych pacjentów uzasadnia jej uwzględnianie w diagnostyce różnicowej każdego nowego epizodu
arytmii z szerokimi zespołami QRS zapisu EKG. Leczenie
hiperkaliemii zostało szeroko przedstawione w piśmiennictwie49.

Hipertermia złośliwa
Hipertermia złośliwa to rzadko występujący, potencjalnie
śmiertelny zespół hipermetabolizmu, który jest wywoływany u wrażliwych osobników przez niektóre leki. Główną
charakterystyką tego zespołu jest nagły i szybki wzrost zużycia tlenu u pacjentów, u których zastosowano sukcynylocholinę i wziewne środki znieczulające, takie jak enfluran,
halotan, sewofluran i desfluran. Wrodzona mutacja genetyczna reticulum sarkoplazmatycznego powoduje masywne uwolnienie wapnia wewnątrzkomórkowego w wyniku
ekspozycji na ww. leki, które mogą być „wyzwalaczami” tej

Tabela 6. Postępowanie w hipertermii złośliwej

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przerwać podaż anestetyków, odłączyć od respiratora i podjąć wentylację workiem samorozprężalnym z tlenem z oddzielnego źródła. Jeżeli możliwe, podłączyć pacjenta do czystego (wolnego od środka znieczulającego) respiratora i przewieźć pacjenta do oddziału intensywnej terapii. Wskazane ciągłe monitorowanie końcowowydechowego stężenia dwutlenku węgla (ETCO2) – jeżeli możliwe
Zatrzymać operację – jeżeli możliwe
Zastosować znieczulenie dożylne – jeżeli konieczne
Podać dantrolen w dawce inicjującej 2,5 mg/kg (konieczna znajomość, gdzie w szpitalu lek ten się znajduje i jak go przygotować).
Powtórzyć bolus dantrolenu, miareczkując w zależności od tachykardii i hiperkarbii (do sugerowanej dawki 10 mg/kg; większe
dawki do 30 mg/kg mogą być podawane w razie konieczności)
Rozpocząć aktywne chłodzenie (worki z lodem na pachwiny i szyję; chłodne dożylne roztwory do jamy otrzewnowej – jeżeli możliwe; płukanie żołądka lub jamy otrzewnowej – jeżeli możliwe)
Zatrzymać ochładzanie na poziome 38oC w celu uniknięcia efektu odbicia
W przypadku podejrzenia hiperkaliemii, sugerowanej przez spiczasty załamek T zapisu EKG lub wewnątrzkomorowe zaburzenia przewodnictwa potwierdzone wysokim poziomem potasu w surowicy krwi, podać chlorek wapnia w dawce 10 mg/kg, insulinę
0,1 U/kg m.c. + 50 ml 50% glukozy u dorosłych lub 1 ml/kg u dzieci. Powtórzyć, jeśli konieczne
W przypadku kwasicy metabolicznej podać 100 mEq HCO3– u dorosłych do pH 7,2. W przypadku rabdomiolizy (sugerowany
poziom CPK 10 000 IU/l) normalizować pH
Kwasica oddechowa: leczenie jest kontrowersyjne z powodu niekorzystnego wpływu hiperwentylacji na hemodynamikę, szczególnie gdy potwierdzony jest obniżony przepływ krwi. Sugerujemy jako wstępny cel umiarkowaną (permisywną) hiperkarbię
z ETCO2 w granicach 50–60 mmHg
Zaburzenia rytmu serca: unikać podaży antagonistów wapnia po podaniu dantrolenu, gdyż mogą one pogorszyć hiperkaliemię
Mioglobinuria z oligurią: założenie cewnika do pęcherza moczowego i zwiększenie podaży płynów
Wskazane inwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego, jeżeli możliwe; podaż HCO3– w celu neutralizacji pH moczu; rozważyć
dożylną podaż mannitolu
Leczenie rozsianej koagulopatii wewnątrznaczyniowej (DIC)
Wezwanie pomocy z poradą internetową hotline włącznie (w Stanach Zjednoczonych: www.mhaus.org)
W przypadku zażegnania sytuacji kryzysowej rozważenie biopsji mięśniowej w celu przeprowadzenia genetycznego testu na istnienie mutacji u krewnych pacjenta (czułość metody – 25%)
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reakcji54-56. Objawami klinicznymi hipertermii złośliwej
są: niewyjaśniona tachykardia z nadciśnieniem tętniczym,
szybki wzrost końcowowydechowego stężenia CO2 bez hipowentylacji, wzrost wentylacji minutowej u spontanicznie
oddychających pacjentów, nieskompensowana bądź mieszana kwasica metaboliczna (mleczanowa) ze wzrostem
PaCO2, szybki bądź opóźniony (do kilku godzin) wzrost
temperatury ciała, hiperkaliemia związana z rabdomiolizą i poważnymi zaburzeniami rytmu serca, mioglobinuria,
rozsiane zaburzenia krzepnięcia (DIC) i „niechirurgiczne” krwawienie, sztywność mięśni (żwaczy bądź uogólniona), masywny wzrost stężenia kinazy kreatyniny w surowicy krwi. Wystąpienie uogólnionych zaburzeń krzepnięcia
(DIC) istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia zatrzymania
krążenia i śmierci57. Diagnostyka różnicowa hipertermii
złośliwej uwzględnia sepsę, tyreotoksykozę, pheochromocytoma, przegrzanie jatrogenne, brak eliminacji CO2
z mieszaniny oddechowej i złośliwy zespół neuroleptyczny.
Zanim wiedza na temat hipertermii złośliwej stała się
powszechna, a także szybkie rozpoznanie i dożylne zastosowanie dantrolenu możliwe, śmiertelność w tym powikłaniu wynosiła 70%54. Aktualnie śmiertelność w hipertermii
złośliwej istotnie się obniżyła i według danych ze Stanów
Zjednoczonych wynosi 11,7%58. Śmiertelność w czasie
wystąpienia hipertermii złośliwej powikłanej zatrzymaniem krążenia u młodych pacjentów w czasie znieczulenia wynosi 50%57. Najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania wystąpieniu hipertermii złośliwej jest unikanie
podawania środków ją wyzwalających u pacjentów z podejrzeniem lub też z udokumentowaną predyspozycją do wystąpienia tego powikłania. Protokół postępowania w hipertermii złośliwej przedstawia tabela 6.

Powikłania kaniulacji żył centralnych
Analiza powikłań anestezjologicznych związanych z użyciem sprzętu w rejestrze Amerykańskiego Towarzystwa
Anestezjologów (ASA Closed Claims Project) wykazała, że
kaniulacja żył centralnych jest procedurą najczęściej związaną ze zgonem lub trwałym uszkodzeniem mózgu w czasie znieczulenia7. Odma prężna, rzadko występujące powikłanie związane z kaniulacją i dekaniulacją żył centralnych,
jest dobrze znana i opisana. Analiza ww. rejestru wskazuje
także, że krwiak opłucnej oraz tamponada są istotnymi, fatalnymi w skutkach, aczkolwiek trudniejszymi do rozpoznania powikłaniami u pacjentów, u których wykonywano
kaniulację bądź próby kaniulacji żył centralnych58,59. Jeżeli
stan hemodynamiczny pacjenta pogarsza się po założeniu
centralnej drogi dożylnej, oprócz wykonania RTG klatki
piersiowej zalecana jest konsultacja eksperta w dziedzinie
echokardiografii60.

Część II
Wstęp
Wprowadzenie pojęcia zaawansowane (specjalistyczne)
zabiegi resuscytacyjne (ALS) wiązało się z ustanowieniem
konsensusu w gronie interdyscyplinarnej grupy osób, które łączyło wspólne zainteresowanie tym problemem. Nie
było wówczas dostatecznej wiedzy mogącej stać u podstaw ewentualnych wytycznych autoryzowanych przez tę
grupę. Na szczęście zainteresowanie zdarzającymi się wystarczająco często scenariuszami związanymi z pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniem krążenia pozwoliło na systematyczne badania umożliwiające okresową aktualizację
wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej znanych
powszechnie jako Wytyczne Resuscytacji61. Biorąc pod
uwagę fakt, że nagłe zatrzymanie krążenia w okresie okołooperacyjnym występuje względnie rzadko, bardzo trudne lub wręcz niemożliwe jest przeprowadzenie dużych badań epidemiologicznych mogących być podstawą wytycznych opartych na usystematyzowanej wiedzy, tak jak to ma
miejsce w przypadku pozaszpitalnego NZK.
Aktualne badania ankietowe prowadzone wśród anestezjologów sugerują braki w ich wiedzy na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej zarówno w zakresie podstawowym, jak i w zakresie związanym bezpośrednio z ich
specjalizacją62,63. Jedno z badań wykazało istotne opóźnienia w przeprowadzaniu kardiowersji i defibrylacji w okresie
okołooperacyjnym u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca wymagającymi natychmiastowej elektroterapii64. Obecnie publikowane są zbiorcze opracowania na temat zatrzymania krążenia w czasie znieczulenia65. Ponadto dostępni są
eksperci z bogatym doświadczeniem w leczeniu pacjentów
z ostrymi zaburzeniami hemodynamicznymi i okołooperacyjnym zatrzymaniem krążenia.
Po przeanalizowaniu odpowiedniego piśmiennictwa niniejszym proponujemy zawarte w tym opracowaniu schematy postępowania i algorytmy, mając nadzieję,
że będą one inspirowały do systematycznych badań i opracowania bardziej formalnych wytycznych postępowania
w tych rzadkich krytycznych zdarzeniach w sali operacyjnej i w okresie okołooperacyjnym.

Okres przed zatrzymaniem krążenia
Na ratowanie pacjenta w czasie śródoperacyjnego zagrożenia składają się dwa odrębne i ważne elementy: rozpoznanie
i zrozumienie sytuacji zagrożenia życia pacjenta oraz efektywne działanie66-68. Niektórzy klinicyści mogą nie rozpoznać wczesnych oznak i symptomów pogarszania się stanu
fizjologicznego, które często poprzedzają sytuację kryzysową66. Niemożność uratowania (failure to rescue) może być
związane z niezidentyfikowaną „przyczyną” zatrzymania
krążenia. Niestety, w niektórych przypadkach niemożność
uratowania jest rzeczywistym brakiem możliwości uratowania pacjenta, ponieważ przyczyna choroby jest tak poważna (szczególnie po opóźnionym rozpoznaniu rozwijającej się sytuacji kryzysowej), że powikłanie, ze śmier-
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Ostra niewydolność lewej komory
Hipotensja?
Wykonać Echo/TEE u zaintubowanego pacjenta

NIE

Obniżenie obciążenia
następczego
Fenoldopam
Nitroprusydek sodu
Przedsionkowy peptyd natriuretyczny
ACEi

SVR > 1600 lub małe
ciśnienie tętna

TAK
Obniżyć
PEEP
CVP < 12 mmHg
lub SPV/PPV > 12%

pRBC

NIE

Plasma
expanders

Hct < 27–32?

Ocenić CVP
oraz
SPV lub PPV
CVP > 22 mmHg
niska Sv02 lub ScvO2
SPV/PPV > 15%

TAK

Wykluczyć tamponadę
Wykluczyć odmę prężną

CVP 12–22 mmHg
SPV/PPV < 12%
Wazopresyna
Noradrenalina
Adrenalina ± Dobutamina
Fenylefryna
Gdy SVR < 800

SVR < 800
lub
duże ciśnienie tętna
Ocenić SVR
i ciśnienie tętna

Dobutamina
Adrenalina
IABP
VAD

SVR > 1000
lub
małe ciśnienie tętna

Rycina 1. Algorytm postępowania w ostrej niewydolności lewej komory ze wstrząsem kardiogennym
TEE (Transesophageal Echocardiography) – echokardiografia
przezprzełykowa
SPV (Systolic Pressure Variation) – zmiana skurczowego ciśnienia tętniczego
PPV (Pulse Pressure Variation) – zmiana ciśnienia tętna
CVP (Central Venous Pressure) – ośrodkowe ciśnienie żylne
Hct – hematokryt
pRBC (packet Red Blood Cells) – koncentrat krwinek czerwonych
Plasma expanders – środki zwiększające objętość wewnątrznaczyniową
SvO2 i ScvO2 = saturacja (odpowiednio) w mieszanej i centralnej krwi żylnej

SVR (Systemic Vascular Resistance) – systemowy opór naczyniowy (w dynach . s–1 . cm5 . m2), tu: dotyczy dorosłego pacjenta
o średniej masie ciała
IABP (Intraortic Balloon Pump) – kontrpulsacja wewnątrzaortalna
VAD (Ventricular Assist Device) – urządzenie do wspomagania
komory
PEEP (Positive End-Expiratory Pressure) – dodatnie ciśnienie
końcowowydechowe
ACEi (Angiotensin-Converting Enzyme inhibitor) – inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę

cią włącznie, jest nieuniknione pomimo wprowadzenia we
właściwym czasie maksymalnego zabezpieczenia66,69.

zakresu monitorowania, podobnie jak o rozszerzeniu sposobów i metod leczenia, są zawsze decyzjami klinicznymi,
które muszą brać pod uwagę wiele czynników związanych
tak z pacjentem, jak i operacją, co wykracza poza tematykę
niniejszego opracowania i proponowanych rekomendacji.

Rozszerzenie zakresu monitorowania i terapii
Oprócz zainicjowania leczenia w sytuacji kryzysowej wskazany jest także odpowiedni stopień zaawansowanego monitorowania pacjenta, odpowiadający poziomowi intensywnego
leczenia. Klinicyści powinni ocenić obecność chorób towarzyszących pacjenta, logistykę zabiegu operacyjnego, a także uwzględnić efekt hemodynamiczny użytych anestetyków
i leków oraz ich wpływ na autonomiczny system nerwowy
pod kątem np. „tachyarytmii” z hipotensją vs „bradyarytmii”
z hipotensją. Wczesne uzyskanie zarówno linii tętniczej, jak
i centralnej linii żylnej w celu monitorowania prawdopodobnie będzie bardzo pomocne w okresowej ocenie i prowadzeniu pacjentów w sytuacji kryzysowej (szczegóły: patrz
niżej)70. Stosowanie zaawansowanego monitorowania inwazyjnego nie powinno jednak dominować nad decyzjami terapeutycznymi i aktywnym leczeniem. Decyzje o poszerzeniu

Ostra niewydolność lewej komory
Leczenie ostrej niewydolności lewokomorowej różni się zasadniczo od leczenia ostrej niewydolności prawokomorowej.
W obu przypadkach odpowiednia objętość krążącej krwi jest
niezbędna dla zabezpieczenia wypełnienia komór oraz wypływu krwi z serca („obciążenia następczego”). Niewydolność lewokomorową najskuteczniej można leczyć poprzez
obniżenie obciążenia następczego, kiedy tylko to możliwe, a następnie podaż środków inotropowo dodatnich71,72.
W pewnych sytuacjach mechaniczne wspomaganie krążenia
jest dostępne w leczeniu pacjenta z niewydolnością lewokomorową, jednak rozszerzenie leczenia do tego poziomu
nie zawsze jest możliwe bądź wskazane klinicznie (ryc. 1).
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Ostra niewydolność prawej komory
Niewydolność prawej komory najlepiej leczyć poprzez stosowanie kombinacji leków rozszerzających naczynia płucne oraz środków inotropowo dodatnich. W odróżnieniu
od niewydolności lewokomorowej, która może początkowo wymagać obniżenia obciążenia następczego, w leczeniu
ostrej niewydolności prawokomorowej użycie leków kurczących systemowe naczynia tętnicze może poprawić przepływ w narządach oraz zwiększyć rzut serca (ryc. 2)73,74.
Mechaniczne urządzenia do wspomagania krążenia nie są
powszechnie stosowane u większości pacjentów z niewydolnością prawokomorową. Z wyjątkiem pacjentów z zawałem lewej komory serca, następujące przypadki niewydolności prawokomorowej cechują się podwyższonym ciśnieniem w naczyniach płucnych: przewlekła obturacyjna
choroba płuc (COPD) i przewlekłe zapalenie oskrzeli, obturacyjny bezdech nocny z zaburzeniami oddychania w czasie snu, znacznego stopnia nadwaga, masywny zator płucny,
nawracające zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, pierwotne
nadciśnienie płucne, nadciśnienie płucne w wyniku zapalnego uszkodzenia kapilarów płucnych (np. uogólniona miażdżyca)73.

Jeżeli leczenie za pomocą katecholamin nie poprawia hemodynamiki, małe bolusy wazopresyny (arginine
vasopressin [AVP] 0,5–2 U iv) mogą okazać się skuteczne. Liczne piśmiennictwo wskazuje na możliwość użycia
AVP i jej analogów w stanach obniżonego przepływu systemowego, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, znieczulenia ogólnego, a także regionalnego75,78. Biorąc pod uwagę powszechnie występujące zaburzenia równowagi autonomicznej w okresie okołooperacyjnym, należy rozważyć
podanie atropiny u każdego pacjenta, który nie odpowiada
spodziewaną tachykardią w sytuacji kryzysowej79. Jeśli sytuacja kliniczna u pacjenta nadal się pogarsza, należy dokonać natychmiastowej diagnostyki i prowadzić leczenie
korygujące z celowaną echokardiografią włącznie, i jeżeli to tylko możliwe, zmniejszyć dawki anestetyków (tabela 7)80,82.

Wentylacja w czasie ostrego wstrząsu i w czasie
zatrzymania krążenia
Personel medyczny może być przekonany, że obniżenie
wentylacji u pacjenta we wstrząsie lub ostrej niewydolności oddechowej będzie miało szkodliwy efekt. Przeciwnie,
badania z ostatnich 15 lat sugerują, że umiarkowana hipowentylacja i kwasica oddechowa wpływają w tych sytuacjach korzystnie na przeżywalność pacjentów. Na przykład hipowentylacja u pacjentów z ostrą niewydolnością
oddechową (ARDS) lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD) rzadko powoduje hipoksemię, a ponadto obniża występowanie barotraumy. Istnieją przekonujące

Etapy kliniczne rozwijającego się wstrząsu
Stan ogólny niektórych pacjentów w czasie operacji będzie
się pogarszał pomimo przetaczania płynów. W tych przypadkach anestezjolodzy mogą podawać leki obkurczające
naczynia w bolusach bądź zainicjować leczenie środkami
inotropowymi.

Ostra niewydolność prawej komory
Hipotensja?
Wykonać Echo/
TEE u zaintubowanego pacjenta

Rycina 2. Algorytm postępowania
w ostrej niewydolności prawej komory
ze wstrząsem kardiogennym

TAK
Podać O2
Obniżyć PEEP
pRBC

TAK
Hipowolemia?
Odpowiedź na płyny?
np. CVP < 12–16 mmHg?

TAK

Hct < 27–32?
Plasma
expanders

NIE
NIE
CVP > 20 mmHg
SvO2 lub ScvO2 < 65%

Wykluczyć tamponadę
Wykluczyć odmę prężną

Znany lub podejrzewany
wzrost PVR?
TAK
Podać O2
Rozważyć Milrinon ± Wazopresyna
iNO

Obniżenie perfuzji
naczyń wieńcowych?

Obniżona kurczliwość
prawej komory?
TAK

TAK
Fenylefryna
Noradrenalina
Wazopresyna

Dobutamina
Milrinone
Adrenalina

Uwaga: leki te mogą zwiększyć opór naczyń płucnych
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TEE (Transesophageal Echocardiography)
– echokardiografia przezprzełykowa
PEEP (Positive End-Expiratory Pressure)
– dodatnie ciśnienie końcowowydechowe
CVP (Central Venous Pressure) – ośrodkowe ciśnienie żylne
Hct – hematokryt
pRBC (Packet Red Blood Cells) – koncentrat krwinek czerwonych
Plasma expanders – środki zwiększające
objętość osocza
SvO2 i ScvO2 – saturacja (odpowiednio)
w mieszanej i centralnej krwi żylnej
PVR (Pulmonary Vascular Resistance) –
opór naczyń płucnych (w dynach .
s–1 . cm5 . m2)
iNO (inhaled Nitric Oxide) – tlenek azotu wziewnie
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Tabela 7. Schemat postępowania klinicznego w rozwijającym się wstrząsie oraz zmodyfikowany algorytm postępowania w nagłym
zatrzymaniu krążenia w czasie znieczulenia w oparciu o wytyczne resuscytacji 2010 AHA oraz stanowisko ILCOR 2008 na temat leczenia zespołu poresuscytacyjnego
Skorygować postępowanie kliniczne w rozwijającym się
wstrząsie
• Rozpoznanie sytuacji kryzysowej
• Wezwanie pomocy
• Sprowadzenie defibrylatora
• Wstrzymanie zabiegu i znieczulenia – jeżeli możliwe
• Podanie 100% tlenu
• Potwierdzenie drożności dróg oddechowych
• Zapewnienie utlenowania i szczelności układu oddechowego
• Ocena i analiza trendu ETCO2 przed wystąpieniem niestabilności hemodynamicznej
Wykonać diagnostykę różnicową
• Ocena procedury i konsultacje z zespołem
• Przegląd ostatnio podawanych leków
• Uzyskanie RTG klatki piersiowej w celu wykluczenia odmy
prężnej w przypadku gwałtownego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych
• Uzyskanie echokardiogramu (echokardiografia przezprzełykowa u pacjentów zaintubowanych lub u pacjentów z brakiem możliwości badania przezklatkowego) w celu oceny
napełnienia komór, zbadanie funkcji komór, oceny zastawek serca oraz wykluczenie tamponady worka osierdziowego (tzw. ocena FEER – Focused Echocardiographic Evaluation
and Resuscitation Exam80); p. także www.criticalusg.pl (przypis Polskiej Rady Resuscytacji)
• Empiryczne leczenie kortykosterydami (u pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas sterydów, hydrokortyzon
w dawce 50 mg iv oraz fludrocortizone 50 mcg per os lub
przez sondę dożołądkową)81,82

dowody, że pacjenci z ciężkimi chorobami płuc mogą dobrze tolerować zarówno hiperkarbię, jak i kwasicę oddechową83-88.
Hiperwentylacja jest szkodliwa we wszystkich stanach obniżonego przepływu krwi. Badania nad wentylacją w czasie wstrząsu wykazują szereg istotnych klinicznie
zależności. W sytuacji obniżonego przepływu systemowego niekorzystny dla krążenia czas trwania podwyższonego ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej jest proporcjonalny
do częstości oddychania, objętości oddechowej, czasu wdechu, a ponadto upośledza dekompresję klatki piersiowej
i jest odwrotnie proporcjonalny do przepływu krwi w tętnicach wieńcowych oraz mózgowych84,89-91. Przykładowo,
wentylacja z częstością 20 oddechów na minutę w czasie
resuscytacji krążeniowo-oddechowej istotnie zmniejsza
przeżywalność w porównaniu z wentylacją o częstości 10
oddechów na minutę. Aktualne wytyczne podkreślają konieczność unikania hiperwentylacji w czasie resuscytacji
krążeniowo-oddechowej, szczególnie do czasu przyrządowego zabezpieczenia dróg oddechowych przez rurkę intubacyjną, maskę krtaniową czy inne przyrządy do wentylacji płuc. Korzystna wentylacja w czasie resuscytacji jest
osiągana poprzez zwiększenie stosunku ucisków klatki
piersiowej do wentylacji (30 : 2) przez jednego ratownika
we wszystkich przedziałach wiekowych (oprócz niemowląt) oraz przez dwóch ratowników w przypadku resuscy-

Postępowanie w okołooperacyjnym zatrzymaniu krążenia
Krążenie:
• Sprawdzić obecność tętna przez 10 s
• Prowadzić efektywną RKO przez dwóch ratowników:
1. minimalizować przerwy w uciskaniu klatki piersiowej
2. częstość ucisków 100 na minutę
3. głębokość 5–6 cm, pełna dekompresja, informacja
zwrotna w czasie rzeczywistym
4. prowadzić RKO pod kontrolą rozkurczowego ciśnienia
tętniczego 40 mmHg lub ETCO2 20 mmHg
• Podać leki zgodnie z algorytmem
• Rozważyć założenie centralnej linii żylnej
Drogi oddechowe:
• Wentylować workiem samorozprężalnym z maską do czasu intubacji
• Wykonać intubację dotchawiczą
• Zastosować algorytm trudnych dróg oddechowych
Oddychanie:
• Częstość oddechów 10 na minutę
• Objętość oddechowa (VT) do widocznego uniesienia się
klatki piersiowej
• Czas wdechu 1 s
• Rozważyć użycie wdechowej zastawki oporowej (ITV)
Defibrylacja:
• Defibrylacja w przypadku rytmu do defibrylacji
• Powtarzać defibrylację co 2 minuty w przypadku rytmu do
defibrylacji
Leczenie po zatrzymaniu krążenia
• Inwazyjne monitorowanie
• Zakończenie zabiegu operacyjnego/znieczulenia
• Przekazanie do oddziału intensywnej terapii

tacji dorosłych. Z chwilą przyrządowego zabezpieczenia
dróg oddechowych częstość oddechów nie powinna przekraczać 10 na minutę z jednosekundowym czasem przeznaczonym na wdech i objętością oddechową ograniczoną
do obserwowalnego „uniesienia się klatki piersiowej” (tzn.
około 500 ml u ważącego ok. 70 kg dorosłego)3. Kapnografia jest zwykle wiarygodniejszym wskaźnikiem powrotu spontanicznego krążenia (ROSC) niż wyczuwalne tętno
na tętnicy szyjnej czy udowej3. Jeżeli ratownicy obawiają
się, że kapnograf jest niesprawny, wdmuchnięcie własnego
powietrza wydechowego do czujnika urządzenia pomiarowego może być szybkim sposobem oceny jego sprawności.
Chociaż nowe technologie i urządzenia umożliwiające automatyczne wspomaganie uciskania klatki piersiowej92,93 oraz zastosowanie zastawki wywołującej ujemne
ciśnienie w drogach oddechowych w czasie dekompresji
klatki piersiowej w celu zwiększenia powrotu żylnego94
przyczyniają się do wzrostu powrotu spontanicznego krążenia (ROSC), to jednak nie zaobserwowano dotychczas
ich istotnego wpływu na wzrost przeżywalności do czasu
wypisania ze szpitala.

Auto PEEP
Wzrost ciśnienia w drogach oddechowych z utrudnionym wydechem, tzw. auto PEEP – znany również jako wewnętrzny PEEP lub pułapka gazowa, jest znaną i dobrze
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Rycina 3. Auto PEEP w czasie sztucznej wentylacji. Niemożność powrotu fali wydechowej do wartości podstawowej przed
następowym wdechem wskazuje na obecność auto PEEP. PEEP
(positive end-expiratory pressure) – dodatnie ciśnienie końcowowydechowe

opisaną przyczyną „załamania się” układu krążenia u zaintubowanych pacjentów, która może być trudna do rozpoznania w sytuacji zatrzymania krążenia w mechanizmie
aktywności elektrycznej bez tętna (PEA / rozkojarzenia
elektro-mechanicznego)95. Problem ten występuje prawie
wyłącznie u pacjentów z przewlekłą chorobą obturacyjną
płuc (COPD), włączając w to chorych z astmą i rozedmą,
i zaostrza się w czasie hiperwentylacji. U tych pacjentów
wentylowanych mechanicznie nie jest osiągany kompletny
wydech, co powoduje stopniowy wzrost objętości końcowowydechowej i ciśnienia w płucach. Ten wzrost ciśnienia
przekłada się na duże żyły w klatce piersiowej, a to obniża
zarówno powrót żylny, jak i rzut serca. W czasie gdy auto
PEEP wzrasta, powrót żylny maleje96,97. Auto PEEP powinien być brany pod uwagę jako przyczyna szybkiego pogarszania się hemodynamiki u każdego znieczulonego pacjenta z ostrym skurczem oskrzeli.
Rozpoznanie i obniżenie auto PEEP jest najlepszym
sposobem wspomożenia niewydolnego („zapadającego
się”) krążenia. Rycina 3 przedstawia brak powrotu do wartości 0 linii oznaczającej przepływ wydechowy przed następnym wdechem, co wskazuje na obecność auto PEEP.
W przypadku braku monitorowania krzywej przepływu
gazów w drogach oddechowych auto PEEP powinien być
wykluczony przez czasowe rozłączenie respiratora od rurki intubacyjnej i poszukiwanie stopniowej poprawy (normalizacji) krzywej skurczowego ciśnienia tętniczego krwi.
Przedstawiany w piśmiennictwie powrót spontanicznego
krążenia (ROSC) u pacjentów po zakończeniu czynności resuscytacyjnych, opisywany jako tzw. fenomen Łazarza,
jest najprawdopodobniej konsekwencją nagłego zakończenia dynamicznej hiperinflacji w czasie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, szczególnie gdy stosowano hiperwentylację98.
Jeżeli podejrzewa się, że przyczyną „załamania” krążenia jest auto PEEP, krótkie rozłączenie respiratora od rurki
intubacyjnej pacjenta (na okres 5–10 s) może szybko i skutecznie poprawić hemodynamikę. Pacjenci, u których dochodzi do poprawy hemodynamiki po zastosowaniu tego
manewru, mogą odnieść korzyści z terapii choroby obturacyjnej płuc bądź skurczu oskrzeli i najprawdopodobniej
będą lepiej tolerowali zmniejszoną częstość oddychania,
krótki czas wdechu (w celu uzyskania dłuższego czasu wydechu) oraz mniejsze objętości oddechowe (nie więcej niż
8 ml/kg wagi ciała).

Rycina 4. Szczegółowy opis zmian ciśnienia tętniczego związanych z oddechem w czasie sztucznej wentylacji. Ciśnienie skurczowe i ciśnienie tętna (różnica ciśnienia skurczowego i ciśnienia rozkurczowego) osiągają najwyższą wartość (odpowiednio
SPmax i PPmax) w czasie wdechu i najniższą wartość (odpowiednio SPmin i PPmin) po paru skurczach serca później – tzn.
w czasie wydechu. Zmiana skurczowego ciśnienia tętniczego
(SPV) jest różnicą pomiędzy SPmax i SPmin. Ocena referencyjnego ciśnienia skurczowego (SPref ) w czasie pauzy późnowydechowej pozwala na rozróżnienie pomiędzy wdechowym
wzrostem (up) i wydechowym obniżeniem (down) ciśnienia
skurczowego. Pa = ciśnienie tętnicze; Paw = ciśnienie w drogach
oddechowych (szczegóły w tekście). Schemat reprodukowany za
zgodą wydawcy: Michard F: Changes in arterial pressure during
mechanical ventilation. Anesthesiology 2005; 103:419–28

Hipowolemia a skurczowe zmiany ciśnienia
tętniczego oraz zmiany ciśnienia tętna u chorych
sztucznie wentylowanych
Hipowolemia jest częstą przyczyną okołooperacyjnej hipotensji. Na wiarygodne wskaźniki odpowiedzi na płynoterapię (tzn. obserwowany wzrost objętości wyrzutowej serca
po przetoczeniu płynów) u pacjentów sztucznie wentylowanych objętością przynajmniej 8 ml/kg masy ciała składają się: zmiana skurczowego ciśnienia tętniczego (systolic
pressure variation), zmiana ciśnienia tętna (pulse pressure variation), a także zmiana objętości wyrzutowej (stroke volume
variation)99,100. Im większe oscylacje ciśnienia skurczowego
i ciśnienia tętna widoczne na linii bezpośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego u pacjenta sztucznie wentylowanego, tym bardziej prawdopodobne jest, że pacjent pozytywnie odpowie (poprzez wzrost rzutu serca) na przetoczenia
płynów (ryc. 4). Linia pletysmografu (pulsoksymetrii) może
wykazywać podobnie duże różnice oddechowe101-103. Niestety, pulsacyjny sygnał linii ciśnienia tętniczego może być
istotnie zmniejszony bądź nie występować w przypadku
małego rzutu serca lub zwiększonego oporu naczyń systemowych104. Z drugiej strony, wahania różnic w ciśnieniu
systemowym i ciśnieniu tętna nie zawsze wiążą się z pozytywną odpowiedzią na płyny. Te wyjątki to przede wszystkim wstrząs z powodu niewydolności prawokomorowej
oraz wszystkie postaci wstrząsu obstrukcyjnego (np. auto
PEEP, tamponada serca, odma prężna, nadciśnienie płucne, nadciśnienie brzuszne)90,105. Z powyższego wynika, że
minimalne różnice lub ich brak w ciśnieniu skurczowym
bądź ciśnieniu tętna u większości pacjentów sztucznie wen-
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tylowanych (w tym znieczulanych) wskazują, że interwencje inne niż przetoczenia płynów bądź wzrost powrotu żylnego poprzez zastosowanie wazopresorów będą konieczne
do wspomagania krążenia (np. podanie leków inotropowo
dodatnich lub eliminacja środków inotropowo ujemnych).
Należy także pamiętać, że duże objętości oddechowe (powyżej 10 ml/kg masy ciała), wzrost objętości zalegającej
w płucach lub zaburzenia podatności płuc (rozedma) oraz
obniżenie podatności klatki piersiowej (oparzenia trzeciego
stopnia, otyłość, ułożenie pacjenta na brzuchu) także spowodują wzrost oscylacji oddechowych ciśnienia skurczowego, co musi być brane pod uwagę przez klinicystów przy
podejmowaniu decyzji terapeutycznych i odpowiednim dopasowywaniu działań do kryteriów odpowiedzi na płyny99.
Dodatkowym wskaźnikiem odpowiedzi na płyny jest test
biernego uniesienia kończyn dolnych. Jest to szybki, odwracalny i łatwy do przeprowadzenia manewr, w którym nogi
pacjenta są unoszone, co powoduje zmianę ciśnienia tętniczego – bardzo użyteczny sposób także u pacjentów oddychających spontanicznie. Innym wskaźnikiem możliwej
pozytywnej odpowiedzi na płyny jest obserwowana różnica
w rozmiarze żyły głównej dolnej, szacowana w czasie oddychania za pomocą ultrasonografii (jeżeli dostęp do brzucha
jest możliwy), a także za pomocą przezprzełykowego Dopplera oceniającego przepływ w aorcie100,106-112.
W sytuacji ciężkiej hipotensji rozsądne jest stosowanie resuscytacji płynami tak długo, jak uzyskuje się wzrost
ciśnienia i/lub rzutu serca bez konieczności wzrostu FiO2
lub pogorszenie się ogólnej podatności płuc (obie sytuacje
są oznakami kardiogennego obrzęku płuc).

Sekwencja postępowania w przypadku nagłego
zatrzymania krążenia w czasie znieczulenia
Z wielu powodów rozpoznanie właściwego czasu podjęcia
resuscytacji krążeniowo-oddechowej w sali operacyjnej jest
o wiele trudniejsze, niż to się na pozór wydaje. Po pierwsze,
fałszywe alarmy z powodu rozłączania się różnych czujników (symulujących np. asystolię) zdarzają się znacznie częściej niż realne zatrzymanie krążenia. Podobnie artefakty
alarmów związane z pobieraniem krwi, elektrokoagulacją –
zdarzają się znacznie częściej niż rzeczywiste sytuacje krytyczne w salach operacyjnych113,114. Urządzenia monitorujące mogą także zawieść z powodu częstego używania. Po
drugie, hipotensja oraz bradykardia występują bardzo często w salach operacyjnych i większość pacjentów odzyskuje równowagę hemodynamiczną dzięki minimalnym interwencjom. Po trzecie wreszcie, może być bardzo trudne lub
wręcz niemożliwe uzyskanie odpowiedniego poziomu monitorowania u wielu pacjentów, szczególnie u tych z chorobami naczyń, w hipotermii, z oparzeniami, ze skurczem
naczyń lub znaczną otyłością115.
Rozpoznanie zatrzymania krążenia w sali operacyjnej
polega na ocenie EKG z rytmem bez wyczuwalnego tętna (tachykardia komorowa, migotanie komór, bradykardia,
asystolia), braku tętna na tętnicy szyjnej przez ponad 10 sekund, braku zapisu końcowowydechowego stężenia dwutlenku węgla wraz z brakiem sygnału krzywej pletyzmograficznej pulsoksymetrii i/lub braku zapisu krzywej ciśnienia
tętniczego. Z chwilą potwierdzenia zatrzymania krążenia
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w sali operacyjnej efektywne uciskanie klatki piersiowej powinno być zainicjowane natychmiast. Bardzo ważne jest, aby
prowadzący resuscytację monitorował jej efektywność poprzez uzyskanie informacji zwrotnych z zapisu EKG, pulsoksymetrii, końcowowydechowego CO2 (ETCO2), CVP
i linii tętniczej. Efektywne uciskanie klatki piersiowej wyraża się w stężeniu ETCO2 – blisko 20 mmHg lub więcej.
W 100% przypadków, gdy ETCO2 utrzymywało się poniżej 10 mmHg po 20 minutach standardowego ALS, wiązało się to zawsze z brakiem powrotu spontanicznego krążenia (ROSC)116-119. Ciśnienie relaksacji (rozkurczowe ciśnienie tętnicze oceniane w czasie pełnej dekompresji klatki
piersiowej, tzn. przy braku generowania ucisku) o wartości
30–40 mmHg w obecności inwazyjnego pomiaru ciśnienia
tętniczego było związane z większym odsetkiem powrotu
spontanicznego krążenia, nawet po przedłużonej resuscytacji120-122. Informacja zwrotna na temat jakości uciskania
klatki piersiowej może być uzyskiwana przy użyciu nowych
defibrylatorów123. W obecności rejestracji pomiaru CVP
możliwe jest oszacowanie ciśnienia perfuzji naczyń wieńcowych (CPP) w czasie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
co jest dokładniejszym wskaźnikiem efektywnej resuscytacji niż sam tylko pomiar ciśnienia rozkurczowego w aorcie.
Ciśnienie perfuzji naczyń wieńcowych może być oszacowane poprzez krótkie zatrzymanie ekranu monitora z zapisem
linii ciśnienia tętniczego zsynchronizowanej z linią zapisu
CVP. Ciśnienie perfuzji naczyń wieńcowych jest obliczane w czasie pełnej dekompresji klatki piersiowej i jest równe różnicy pomiędzy ciśnieniem tętniczym i CVP. Wartość
CPP powyżej 15 mmHg związana jest ze wzrostem powrotu spontanicznego krążenia (ROSC)124,125.
Tabela 7 przedstawia algorytm postępowania w zatrzymaniu krążenia w czasie znieczulenia w oparciu o Wytyczne 2010 AHA, ACLS oraz stanowisko ILCOR na temat
leczenia zespołu poresuscytacyjnego126. Algorytm zabezpieczenia dróg oddechowych w czasie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przedstawia rycina 5.

Algorytm ALS w sali operacyjnej
Objawowa bradykardia przechodząca w zatrzymanie
krążenia w rytmie nie do defibrylacji
Tabeli 8 przedstawia 16 przyczyn (8H i 8T) okołooperacyjnej bradykardii i zatrzymania krążenia w rytmie nie do
defibrylacji (asystolia i PEA) jako rozszerzenie aktualnych
6H i 6T zgodnie z algorytmem AHA3. Bradykardia i hipotensja spowodowana lub zainicjowana przez analgetyki
z efektem wagotonicznym, mechaniczne manipulacje powodujące wzrost napięcia nerwu błędnego, głęboką blokadę układu sympatycznego w wyniku stosowania anestetyków i/lub znieczulenia regionalnego / blokad centralnych
– wymaga natychmiastowego rozpoznania i interwencji.
Szerokie spektrum przyczyn bradykardii powoduje, że
rozsądne jest wczesne podjęcie decyzji o stymulacji serca
w tej grupie pacjentów. Niemożność efektywnej interwencji we właściwym czasie może spowodować pogorszenie się
stanu pacjenta i doprowadzić w rezultacie do zatrzymania
krążenia w rytmie nie do defibrylacji. Brak danych wska-
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Zabezpieczenie dróg oddechowych w czasie RKO
Przygotować do laryngoskopii
Przygotować LMA

NIE

Skuteczna wentylacja
BVM?

TAK

Wykonać laryngoskopię
w czasie uciskania klatki piersiowej

Przygotować do laryngoskopii
Poczekać na planowaną przerwę w uciskaniu

Wykonać laryngoskopię podczas
20-sekundowej przerwy w uciskaniu

TAK

Intubacja
skuteczna?

Gotowe!

Intubacja
skuteczna?

TAK

Gotowe!

NIE
NIE

Przerwać uciskanie na 20 s

Podjąć RKO
Intubacja
skuteczna?

TAK

Gotowe!
Zmienić operatora/narzędzia
Prowadzić BVM
Poczekać na planowaną
przerwę w uciskaniu

NIE
Założyć maskę krtaniową

Wentylacja
skuteczna?

TAK

NIE
Kontynuować RKO
Zmienić narzędzia/operatora
Usunąć LMA / Wykonać laryngoskopię
w czasie uciskania klatki piersiowej

Intubacja
skuteczna?

ROSC?
tętno na tętnicy szyjnej
lub zapis linii tętniczej
/pulsoksymetru
lub wzrost CO2
w kapnograﬁi

TAK

Uwaga:
zmienić
z 30 uciśnięć i 2 oddechów
przed zaintubowaniem
na 8–10 oddechów/min
asynchronicznie z uciskaniem
100–120/min
po zaintubowaniu

NIE
Prowadzić RKO,
jeżeli wskazane
TAK

Planowa
intubacja

Gotowe!

NIE

Rycina 5. Algorytm zabezpieczenia dróg oddechowych w czasie zatrzymania krążenia z uwzględnieniem minimalnych przerw
w uciskaniu klatki piersiowej

Przerwać uciskanie na 20 s

BVM (Bag-Valve-Mask) – wentylacja workiem samorozprężalnym z maską twarzową
Intubacja
skuteczna?

TAK

Gotowe!

Alternatywnie

LMA (Laryngeal Mask Airways) – maska krtaniowa i inne nadgłośniowe przyrządy do udrażniania dróg oddechowych
ROSC (Return of Spontaneous Circulation) – powrót spontanicznego krążenia krwi

NIE
Inwazyjny dostęp
do dróg oddechowych

RKO – resuscytacja krążeniowo-oddechowa

zujących na możliwe korzyści wynikające ze stosowania
stymulacji w czasie zatrzymania krążenia. Ponadto próby
stosowania stymulacji w czasie NZK mogą spowodować
groźne w skutkach opóźnienie i przerwy w uciskaniu klatki piersiowej127-130. Typowe wskazania do stymulacji serca
obejmują: bradykardię z niestabilnością hemodynamiczną
oporną na leczenie chronotropowe niezależnie od przyczyny; objawowe zaburzenia przewodnictwa w węźle zatokowym; blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typu
MÖbitz II i blok III stopnia; naprzemienny blok odnogi
i blok dwuwiązkowy3. Sekwencję postępowania w okołooperacyjnej bradykardii przedstawia rycina 6.

Objawowa tachykardia przechodząca w zatrzymanie
krążenia w rytmie do defibrylacji (tachykardia
komorowa, migotanie komór, Torsades de pointes)
Mimo że objawowa tachykardia wyzwalana przez hipowolemię lub brak równowagi pomiędzy stymulacją chirurgiczną a głębokością znieczulenia zdarza się dość często
w okresie okołooperacyjnym, brak jest informacji na temat
rzeczywistej częstości jej występowania oraz schematów
postępowania131. Diagnostyka różnicowa okołooperacyjnej tachykardii w rytmie nie do defibrylacji obejmuje 8H
i 8T.
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Przejście do gorzej rokującego rytmu jest mało prawdopodobne w sytuacji braku poważnych obciążeń sercowych pacjenta i/lub powikłań znieczulenia. Utrwalona niestabilność hemodynamiczna z tachykardią może w okresie okołooperacyjnym przejść w objawową bradykardię.
Dlatego natychmiastowa kardiowersja jest wskazana u pacjenta z niestabilnością hemodynamiczną spowodowaną
przez tachykardię (czynność komór powyżej 150 na minutę)3. Stymulacja serca może okazać się niezbędna po
kardiowersji, ponieważ u niektórych pacjentów rytm serca przekształca się w objawową bradykardię. Narzucona
stymulacja (overdrive pacing) tachykardii nadkomorowej
i komorowej opornych na farmakoterapię lub elektryczną kardiowersję może być również stosowana u pacjentów
w okresie okołooperacyjnym132.

Tabela 8. Mnemotechniczny schemat diagnostyki różnicowej
w bradykardii i rytmie nie do defibrylacji
Hipoksja
Hipowolemia
Hiper-/hipokaliemia
Hydrogen ion (kwasica)
Hipotermia
Hipoglikemia
Malignant Hyperthermia
(hipertermia złośliwa)
Hypervagal (pobudzenie
nerwu błędnego)

Toksyny (anafilaksja/znieczulenie)
Tension pneumothorax
(odma prężna)
Thrombosis (zator/zakrzep płucny)
Thrombosis (zakrzep naczyń
wieńcowych)
Tamponada
Trauma (wstrząs krwotoczny,
uszkodzenie serca i naczyń)
qT (przedłużony odstęp QT)
Pulmonary hyperTension
(nadciśnienie płucne)

Bradykardia
Rytm serca nieadekwatny do sytuacji klinicznej lub czynność serca < 60/min i/lub szybko obniżająca się
Uwaga: akcja serca od 40–60/min jest często obserwowana u dorosłych znieczulanych ogólnie

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sprawdzić pole chirurgiczne/znieczulenie: wzmożone napięcie nerwu błędnego czy hipowolemia?
Sprawdzić pulsoksymetr, kapnograﬁę, kolor skóry i kolor krwi w polu operacyjnym. Wykluczyć hipoksję!
Czy może być obecny auto PEEP?
Sprawdzić odcinek ST i załamek T
Czy może być zator gazowy/powietrzny? Zakrzep/zator tłuszczowy?
Czy może być wysokie znieczulenie rdzeniowe?
Czy może być zatrucie środkami znieczulenia miejscowego?
Czy może być hiperkaliemia?
Monitorowanie EKG (zidentyﬁkować rytm), ciśnienia tętniczego, pulsoksymetrii, kapnograﬁi

TAK

Postępować
zgodnie
z odpowiednim
algorytmem

Oznaki i/lub symptomy obniżenia przepływu/perfuzji z powodu bradykardii?
(np. zaburzenia świadomości, obecność bólu w klatce piersiowej, kliniczne objawy wstrząsu)

Obserwować/monitorować

Właściwe

– czynniki towarzyszące
– rozważyć konsultację eksperta

Perfuzja?
Ciśnienie
tętnicze?

Złe

Diagnostyka różnicowa w bradykardii
Hipoksja
Hipowolemia
Hiper-/hipokaliemia
Hydrogen ion (kwasica)
Hipotermia
Hipoglikemia
Malignant Hyperthermia (hipertermia złośliwa)
Hypervagal (pobudzenie nerwu błędnego)
Toksyny (anaﬁlaksja/znieczulenie)
Tension pneumothorax (odma prężna)
Thrombosis (zator/zakrzep płucny)
Thrombosis (zakrzep naczyń wieńcowych)
Tamponada
Trauma (wstrząs krwotoczny, uszkodzenie serca
i naczyń)
qT (przedłużony odstęp QT)
Pulmonary hyperTension (nadciśnienie płucne)

W przypadku ciężkiej hipotensji, utrzymującej się
złej perfuzji lub ETCO2 <15 mmHg: rozpocząć RKO
– Podać tlen, wspomagać oddychanie, podać bolus
płynów, zabezpieczyć drogi oddechowe, unikać
hiperwentylacji!
– Rozważyć atropinę 0,5 mg iv w czasie oczekiwania na stymulator. Może być powtarzana do całkowitej dawki 3 mg. Jeżeli nieefektywna, rozpocząć
stymulację przezskórną
– Rozważyć iv bolus adrenaliny 10–100 mcg. Jeżeli
skuteczna – rozważyć wlew adrenaliny (0,05–0,10
mcg/kg/min) lub dopaminy (2–10 mcg/kg/min)
w czasie oczekiwania na stymulator lub gdy stymulacja nie jest efektywna
– Przygotować stymulację przezskórną: użyć bez
zwłoki w wysokiego stopnia blokach (typ II drugiego stopnia lub blok AV trzeciego stopnia).
Stymulacja przezprzełykowa może być wskazana
w przypadku wąskich zespołów QRS
– Rozważyć założenie CVL i linii tętniczej

– Przygotować stymulację endokawitarną
– Leczyć przyczyny towarzyszące
– Rozważyć konsultację eksperta

Rycina 6. Bradykardia (z uwzględnieniem algorytmu ACLS dla bradykardii)
ACLS (Advanced Cardiac Life Suport) – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne
CVL (Central Venous Line) – linia ośrodkowego ciśnienia żylnego / dostęp do żyły centralnej
ETCO2 (End-Tidal Carbon Doxide) – końcowowydechowe stężenie dwutlenku węgla
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Tachykardia
– Podać O2
– Monitorować EKG, ciśnienie tętnicze, pulsoksymetrię, kapnograﬁę
– Czy może być:
– za płytkie znieczulenie?
– hipowolemia?
– hipertermia?
– wczesna faza niedotlenienia lub hiperkapnii?
– auto PEEP?
– Wykonać Echo lub TEE – jeżeli możliwe

– Sprawdzić lub uzyskać dostęp iv
– Uzyskać 12-odprowadzeniowe
EKG/zapis rytmu serca
– Zmierzyć zespół QRS
Wąski

NIE

Zaburzenia świadomości?
Ból w klatce piersiowej?
Hipotensja?

TAK

TAK

– Prawdopodobnie
SVT w mechanizmie
re-entry
– Obserwować ponowne
pojawienie się,
– W przypadku ponownego pojawienia się
podać dłużej działające
leki blokujące węzeł AV
(np. beta-bloker lub
diltiazem)

Natychmiast przeprowadzić kardiowersję
Sprawdzić lub uzyskać dostęp iv
Rozważyć konsultację eksperta
W przypadku braku tętna – patrz Algorytm uniwersalny
NZK (rycina 8)

Szeroki QRS
Czy rytm jest regularny?

NIE

TAK

Nieregularny
– Migotanie przedsionków versus
trzepotanie przedsionków versus
MAT
– Niska frakcja wyrzutowa lub
ostra hipotensja: podać amiodaron 150 mg iv przez 10 minut
– Prawidłowa EF i akceptowalne
ciśnienie krwi: beta-bloker lub
bloker kanału wapniowego

Przywrócony prawidłowy rytm?
TAK

Drogi oddechowe
Hipowentylacja
Rzut serca/preload
Leki (anaﬁlaksja/MH)

Szeroki (> 0,12 s)

Wąski QRS
Czy rytm jest regularny?

Regularny
– Rozważyć pobudzenie nerwu
błędnego
– Podać adenozynę 6 mg iv
szybki bolus
– Jeżeli brak odpowiedzi – podać
adenozynę 12 mg iv szybki
bolus

–
–
–
–

A:
B:
C:
D:

Regularny
– W przypadku tachykardii komorowej lub rytmu trudnego
do oceny – podać amiodaron 150 mg iv przez minutę
i chlorek wapnia 1 g iv
– Amiodaron lub
Lignokaina 1–1,5 mg/kg iv
co 3–5 min x 3
– Przygotować do kardiowersji
– W przypadku nieregularnego
SVT podać adenozynę
6–12 mg iv szybki bolus

NIE

NIE
Nieregularny
– W przypadku migotania
przedsionków z zaburzeniami
przewodnoctwa – patrz algorytm dla nieregularnej tachykardii z wąskim zespołem QRS
– Jeżeli Torsades de pointes –
podać magnez 2 g iv przez
5 min (szczególnie u pacjenta
z wydłużonym odstępem QT)
Rozważyć powtórzenie dawki.
– Jeżeli AF+WPW – rozważyć
amiodaron 150 mg iv przez
10 min i konsultację eksperta

– W przypadku braku konwersji,
prawdopodobnie trzepotanie
przedsionków, EAT lub tachykardia z węzła
– Kontrola rytmu przez beta-blokery lub blokery kanału wapniowego, rozważyć podaż w postaci
wlewu
– Ponownie rozważyć i leczyć możliwe odwracalne przyczyny

Sprawdź A, B, C, D jak wyżej

Rycina 7. Tachykardia (z uwzględnieniem algorytmu ACLS dla tachykardii)
ACLS (Advanced Cardiac Life Support) – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne
TEE (Transesophageal Echocardiography) – echokardiografia przezprzełykowa
MH (Malignant Hyperthermia) – hipertermia złośliwa
EF (Ejection Fraction) – frakcja wyrzutowa
MAT (Multifocal Artial Tachycardia) – wieloogniskowa tachykardia przedsionkowa
EAT (Ectopic Atrial Tachycardia) – ektopowa tachykardia przedsionkowa
SVT (Supraventricular Tachycardia) – tachykardia nadkomorowa
AF + WPW (Atrial Fibrillation and Wolff–Parkinson–White Syndrome) – migotanie przedsionków i zespół WPW
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Uniwesalny Algorytm NZK w czasie znieczulenia
–
–
–
–
–
–
–
–

Sprawdzić pole chirurgiczne/znieczulenie pod kątem oceny napięcia nerwu błędnego i hipowolemii
Sprawdzić EKG, zapis pulsoksymetru, zapis kapnometru, skórę i kolor krwi w polu operacyjnym, układ oddechowy
Rozpocząć RKO, sprowadzić pomoc i deﬁbrylator
Wstrzymać zabieg operacyjny, wstrzymać znieczulenie, wentylować 100% tlenem, sprawdzić i otworzyć dostępy iv
Sprawdzić odcinek ST i załamek T zapisu EKG
Czy może być zator gazowy/powietrzny? Zakrzep/zator tłuszczowy?
Czy może być zatrucie środkami znieczulenia miejscowego?
Czy może być hiperkaliemia?

–
–
–
–

Potwierdzić zatrzymanie krążenia: EKG, krzywa ciśnienia tętniczego, pulsoksymetr, kapnograf
Rozpocząć RKO do wartości ETCO2 > 20 mmHg i rozkurczowego ciśnienia tętniczego > 40 mmHg
Zabezpieczyć drogi oddechowe. Unikać hiperwentylacji!
Jak najszybciej wykonać echokardiograﬁę

Do deﬁbrylacji

Rozpoznać
rytm
Do deﬁbrylacji?

Nie do deﬁbrylacji

VF/VT

1

Asystolia/PEA

– Wykonać 1 x deﬁbrylację: 200–360 J energią dwufazową
– Podjąć natychmiast RKO
– Jeżeli VT: chlorek wapnia 1 g iv

2
Sprawdzić kapnograf i ocenić poziom CO2
Jeżeli obecny – wstrzymać RKO i sprawdzić rytm
Rytm do deﬁbrylacji?
TAK

NIE

–
–
–
–

Kontynuować RKO w chwili ładowania deﬁbrylatora
Wykonać 1 deﬁbrylację 200–360 J energią dwufazową
Po wyładowaniu podjąć natychmiast RKO
Adrenalina 1 mg iv powtarzana w razie potrzeby co 3–5
min
– Jedna dawka adrenaliny może być zastąpiona 40 U
wazopresyny iv

– Kontynuować RKO
– Adrenalina 1 mg iv, powtarzać w razie potrzeby co
3–5 min. Można zamienić jedną dawkę adrenaliny
na 40 U wazopresyny iv
– Rozważyć chlorek wapnia przy podejrzeniu hiperkalemii
– W przypadku PEA – rozważyć, czy może być:
– Hipowolemia?
– Tamponada?
– Odma prężna?
– Auto PEEP?
– Zator?
NIE

Ocenić rytm
Do deﬁbrylacji?

– W przypadku asystoli postęOcenić rytm
Do deﬁbrylacji?

NIE

2

Do deﬁbrylacji

– W przypadku braku tętna
postępować jak w ramce 2

Do deﬁbrylacji
–
–
–
–
–
–
–

pować jak w ramce

Kontynuować RKO w chwili ładowania deﬁbrylatora
Wykonać 1 x deﬁbrylację 200–360 J energią dwufazową
Po wyładowaniu podjąć natychmiast RKO
Rozważyć leki antyarytmiczne
Amiodaron 300 mg iv lub
Lignokaina 1–1,5 mg/kg iv co 3–5 min x 3
Rozważyć magnez 2 g iv szczególnie w Torsades de
pointes (u pacjentów z wydłużonym odstępem QT)

Postępować
Do deﬁbrylacji

jak w ramce 1

– W przypadku obecności tętna
rozpocząć leczenie poresuscytacyjne

Rycina 8. Uniwersalny Algorytm NZK w czasie znieczulenia (z uwzględnieniem Algorytmu ACLS). Zaleca się szybkie rozpoznanie
i empiryczne leczenie hiperkaliemii. Echokardiografia jest szczególnie użyteczna w rozpoznaniu przyczyn zaburzeń rytmu serca bez
tętna i umożliwia resuscytację ukierunkowaną na przyczynę.
Tabela 9. Farmakoterapia zaburzeń rytmu po defibrylacji i rekomendowane dawki
Rytm
Tachykardia komorowa
Migotanie komór
Torsades de pointes

Leki pierwszego rzutu
*Amiodaron
Amiodaron
****Magnez

Lek drugiego rzutu
**Lignokaina

Lek trzeciego rzutu
***Prokainamid

* Amiodaron: 300 mg iv bolus, potem 150 mg iv bolus. Powtarzać co 5 min do dawki całkowitej 1,5 g (w Polsce max 1,2 g – przypis
tłumacza). Wlew z szybkością 1 mg/min.
** Lignokaina: 1,0–1,5 mg/kg dawka wysycająca w bolusie. Po 3–5 min powtórzyć 0,5–0,75 mg/kg. Dawka maksymalna 3 mg/kg.
Szybkość infuzji 1–4 mg/min.
*** Prokainamid: 20–50 mg/min iv. Maksymalnie 17 mg/kg. Szybkość infuzji 1–4 mg/min.
**** Magnez: 2 g iv w Torsades de pointes, hipomagnezemii lub hipokaliemii. Można powtórzyć 3 razy.
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Tabela 9 oraz ryciny 7 i 8 przedstawiają praktyczne
aspekty postępowania w objawowej tachykardii w okresie
okołooperacyjnym.

11.

Wnioski
Nagłe zatrzymanie krążenia w okresie okołooperacyjnym
zdarza się rzadko, a różnorodność przyczyn wymusza
adaptację znanych algorytmów ALS do specyficznych sytuacji związanych z operacją i znieczuleniem. W porównaniu z poszpitalnym NZK istnieją intuicyjne i oczywiste
różnice w postępowaniu z pacjentem z NNZKCZ w sytuacji, gdy personel medyczny posiada wiedzę na temat wywiadu i chorób towarzyszących pacjenta, jest świadomy
prawdopodobnych przyczyn nagłego zatrzymania krążenia i może zainicjować leczenie w ciągu sekund. Ponieważ
okołooperacyjne zatrzymanie krążenia jest zdarzeniem zarówno rzadkim, jak i przyczynowo heterogennym, nie zostało ono dotychczas przebadane i opisane w tym samym
stopniu, jak to ma miejsce w przypadku pozaszpitalnego
nagłego zatrzymania krążenia. Z tego też względu rekomendacje co do postępowania muszą być oparte w większej mierze na opinii ekspertów oraz znanych i obowiązujących regułach fizjologicznych niż na ogólnie dostępnych
standardach używanych aktualnie jako protokoły Wytycznych Resuscytacji.
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Wykaz skrótów
ACEi (Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor) – inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę
ACLS (Advanced Cardiac Life Support) – specjalistyczne (zaawansowane) zabiegi resuscytacyjne
AF (Atrial Fibrillation) – migotanie przedsionków
AHA (American Heart Association) – Amerykańskie Towarzystwo
Kardiologiczne
ALS (Advanced Life Support) – specjalistyczne (zaawansowane)
zabiegi resuscytacyjne
ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome) – ostra niewydolność oddechowa
ASA (American Society of Anesthesiologists) – Amerykańskie Towarzystwo Anestezjologów
Auto PEEP (wewnętrzny PEEP, „pułapka gazowa”) – wzrost ciśnienia w drogach oddechowych związany z utrudnionym
wydechem
AVP (Arginine Vasopressin) – wazopresyna
BVM (Bag-Valve-Mask) – wentylacja workiem samorozprężalnym z maską twarzową
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Desease) – przewlekła
choroba obturacyjna płuc
CO2 – dwutlenek węgla
CPP (Coronary Perfusion Pressure) – ciśnienie perfuzji naczyń
wieńcowych
CVL (Central Venous Line) – linia ośrodkowego ciśnienia żylnego
CVP (Central Venous Pressure) – ośrodkowe (centralne) ciśnienie
żylne
DIC (Disseminated Intravascular Coagulopathy) – rozsiana koagulopatia wewnątrznaczyniowa
DL (Direct Laryngoskopy) – laryngoskopia
EAT (Ectopic Atrial Tachycardia) – ektopowa tachykardia przedsionkowa
ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) – pozaustrojowe
natlenianie krwi
EF (Ejection Fraction) – frakcja wyrzutowa
EKG – elektrokardiogram
ETCO2 (End-Tidal Carbon Dioxide) – końcowowydechowe stężenie dwutlenku węgla
ETT (Endotracheal Tube) – rurka dotchawicza
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FEER (Focused Echocardiographic Evaluation and Resuscitation
Exam) – badanie echokardiograficzne w czasie RKO
FiO2 – stężenie tlenu w mieszaninie wdechowej
Hct – hematokryt
IABP (Intraaortic Balloon Pump) – kontrpulsacja wewnątrzaortalna
ILCOR (International Liason Committee on Resuscitation) – Międzynarodowy Komitet Łącznikowy ds. Resuscytacji
iNO (inhaled Nitric Oxide) – tlenek azotu w inhalacji
ITV (Inspiratory Threshold Valve) – wdechowa zastawka oporowa
LMAD (Laryngeal Mask Airways Device) – maska krtaniowa,
nadgłośniowe urządzenia do udrażniania dróg oddechowych
LV shock – ostra niewydolność lewej komory ze wstrząsem kardiogennym
MAT (Multifocal Artial Tachycardia) – wieloogniskowa tachykardia przedsionkowa
MH (Malignant Hyperthermia) – hipertermia złośliwa
NNZKCZ – nagłe niespodziewane zatrzymanie krążenia w czasie znieczulenia
NZK – nagłe zatrzymanie krążenia
PaCO2 – ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w krwi tętniczej
PEA (Pulseless Electrical Activity) – aktywność elektryczna bez
tętna
PEEP (Positive End-Expiratory Pressure) – dodatnie ciśnienie
końcowowydechowe
PPV (Pulse Pressure Variation) – zmiana ciśnienia tętna

pRBC (Packet Red Blood Cells) – koncentrat krwinek czerwonych
PTX (Pneumothorax) – odma prężna
PVR (Pulmonary Vascular Resistance) – opór naczyń płucnych
qT, QT – odstęp QT zapisu EKG
RKO – resuscytacja krążeniowo-oddechowa
ROSC (Return of Spontaneous Circulation) – przywrócenie spontanicznego krążenia krwi
RV (Right Ventricle) – prawa komora
SvO2 – saturacja mieszanej krwi żylnej
SPV (Systolic Pressure Variation) – zmiana skurczowego ciśnienia
tętniczego
ScvO2 – saturacja centralnej krwi żylnej
SVR (Systemic Vascular Resistance) – systemowy (obwodowy) opór
naczyniowy
SVT (Supraventricular Tachycardia) – częstoskurcz nadkomorowy
TEE (Transesophageal Echocardiography) – echokardiografia
przezprzełykowa
U (Unit) – jednostka
VAD (Ventricular Assist Device) – urządzenie do wspomagania
komory
VF (Ventricular Fibrillation) – migotanie komor
VT (Ventricular Tachykardia) – częstoskurcz komorowy
VT (Tidal Volume) – objętość oddechowa
WPW (Wolff–Parkinson–White Syndrome) – zespół Wolffa–Parkinsona–White’a

Szanowni Państwo,
artykuł ten zawiera algorytmy i protokoły postępowania w najczęściej występujących sytuacjach krytycznych w czasie
znieczulenia. Uprzejmie proszę o dzielenie się z nami Państwa doświadczeniem w ich wykorzystaniu.
Na ile się przydały, a na ile nie spełniły oczekiwań?
Poprzez strony: www.prc.krakow.pl, www.anest.eu, www.ceea.pl, www.icem.pl będzie można pobrać niniejszą publikację pod zakładką nnzkcz oraz przesyłać opinie i uwagi co do praktycznego wykorzystania proponowanych algorytmów
i protokołów postępowania.
Jestem przekonany, że tylko dzięki analizie danych uzyskanych bezpośrednio od Państwa, anestezjologów, którzy będą
korzystali z załączonych w publikacji algorytmów i protokołów, będziemy mogli w przyszłości opracować rzeczywiście
efektywne standardy postępowania w sytuacjach krytycznych w czasie znieczulenia.
Prof dr hab. med. Janusz Andres
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM
Polska Rada Resuscytacji
Wiedza i praktyka w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej to stale zmieniająca się dziedzina medycyny. W miarę rozwoju wiedzy oraz postępu w nauce i doświadczeniu klinicznym zmienia się w sposób ciągły również praktyka
medyczna oraz sposób stosowania leków. Czytelnik tego artykułu jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi
wiadomościami na temat przedstawionych sposobów postępowania i farmakoterapii ze szczególnym uwzględnieniem
informacji producentów na temat dawek, czasu i drogi podawania oraz efektów ubocznych stosowanych leków. Na każdej z osób praktykujących medycynę resuscytacji spoczywa osobista odpowiedzialność za stosowane metody lecznicze,
których użycie powinno być oparte na gruntownej wiedzy i umiejętnościach praktycznych z zachowaniem niezbędnych
warunków bezpieczeństwa własnego i pacjenta. Polska Rada Resuscytacji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
szkody, które mogłyby być w jakikolwiek sposób związane z materiałem zawartym w tym artykule.
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