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ki tłuszczowej. Wraz z  jej nasileniem i  czasem 
trwania zwiększa się ryzyko rozwoju niektórych 
chorób przewlekłych, znacząco pogarszających ja‑
kość życia chorych i zwiększających umieralność. 
Do chorób związanych z otyłością zalicza się: cho‑
roby sercowo‑naczyniowe (chorobę niedokrwienną 
serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, 
udar mózgu, żylną chorobę zakrzepowo‑zatorową), 
zaburzenia metaboliczne (cukrzycę typu 2, dys‑
lipidemię, dnę moczanową), choroby układu odde‑
chowego (obturacyjny bezdech senny [OBS], zespół 
hipowentylacji otyłych), zmiany zwyrodnieniowe 
stawów, zwiększoną zapadalność na nowotwory 
układu pokarmowego (w tym wątroby i okrężnicy), 
gruczołu krokowego u mężczyzn, narządu rodnego 
u kobiet, a także zaburzenia psychiczne (m.in. de‑
presję).1‑3

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasy‑
fikuje otyłość na podstawie wartości wskaźnika 
masy ciała (BMI)4 – p. tabela 1.

Wprowadzenie

Częstość występowania otyłości stale rośnie 
i w Polsce w populacji osób dorosłych przekro‑
czyła już 20%. Znieczulenie i operacje w tej grupie 
chorych zawsze stwarzają poważne ryzyko powi‑
kłań, głównie ze strony układów oddechowego 
i sercowo ‑naczyniowego. O skali problemu świad‑
czy duża liczba wytycznych towarzystw aneste‑
zjologicznych i chirurgicznych dotyczących opieki 
okołooperacyjnej nad takimi pacjentami. Chorzy 
zakwalifikowani do leczenia bariatrycznego wy‑
magają wielodyscyplinarnego przygotowania 
do operacji, zaplanowanego w wielu szczegółach 
zabiegu i sprawnej opieki pooperacyjnej. Stawia 
to przed zespołem leczącym wiele wyzwań, nie 
tylko natury medycznej, ale również organiza‑
cyjnej.

Otyłość jest chorobą przewlekłą, która charak‑
teryzuje się nadmiernym nagromadzeniem tkan‑
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Bezpośrednią przyczyną otyłości jest spożywa‑
nie posiłków o kaloryczności przekraczającej zapo‑
trzebowanie ustroju, co prowadzi do przewlekłego  
dodatniego bilansu energetycznego i w konsekwen‑
cji do nadmiernego rozwoju tkanki tłuszczowej.

Istnieje wiele czynników etiologicznych pro‑
wadzących do  zwiększenia masy ciała, takich 
jak czynniki genetyczne, zaburzenia czynności 
gruczołów wydzielania wewnętrznego (np.  nie‑
doczynność tarczycy, nadczynność kory nadner‑
czy), przewlekłe stosowanie  niektórych leków 
(np.  gliko kortykosteroidów, niektórych leków 
przeciw padaczkowych), a wreszcie wysuwające się 
na plan pierwszy uwarunkowania psychospołecz‑
ne, środowiskowe i szeroko rozumiane czynniki 
ryzyka związane ze stylem życia.

Ze względu na rozmieszczenie tkanki tłuszczo‑
wej historycznie wyróżnia się dwa główne typy 
otyłości:1

1) otyłość brzuszną (typu „jabłko”), występującą 
głównie u mężczyzn, w której nadmiar tkan‑
ki tłuszczowej gromadzi się przede wszystkim 
wewnątrz jamy brzusznej (tkanka tłuszczowa 
trzewna, w czasie zabiegu utrudniająca wizu‑
alizację pola operacyjnego), a także w okolicy 
szyi, karku i klatki piersiowej (co zwiększa ry‑
zyko tzw. trudnej intubacji i trudnych dróg od‑
dechowych – sytuacji, w której anestezjolog ma 
trudności z intubacją lub/i wentylacją workiem 
samorozprężalnym); wiąże się ona również 
z większym ryzykiem zaburzeń metabolicznych, 
w tym stanu przedcukrzycowego i cukrzycy

2) otyłość udowo‑pośladkową (typu „gruszka”), wy‑
stępującą zwykle u kobiet, zwłaszcza w wieku 
przedmenopauzalnym, która wiąże się z mniej‑
szym ryzykiem wystąpienia chorób związanych 
z otyłością.

Kwalifikacja do zabiegu 
bariatrycznego

Zabiegi bariatryczne są metodą leczenia otyłości 
o największej udokumentowanej skuteczności.5 
Prowadzą one nie tylko do redukcji masy ciała, ale 
u części chorych również do ustępowania skutków 
metabolicznych i innych powikłań. Skuteczność 
leczenia w tym zakresie zależy od stanu wyjścio‑
wego i  czasu trwania zaburzeń (np.  cukrzycy). 

Tabela 2.   Wskazania do chirurgicznego leczenia 
otyłości6,7

BMI ≥40 kg/m2 (otyłość 3. stopnia)
BMI 35–40 kg/m2 (otyłość 2. stopnia), jeśli współistnieją 
choroby związane z otyłością:a

  1) cukrzyca typu 2b

  2) nadciśnienie tętnicze
  3) inne choroby układu sercowo‑naczyniowego
  4)  zespół bezdechu sennego lub zespół hipowentylacji 

spowodowany otyłością
  5) choroby stawów wymagające leczenia operacyjnego
  6) niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby lub 

niealkoholowe stłuszczenie wątroby
  7) hiperlipidemia
  8)  bezpłodność żeńska, w tym związana z zespołem 

policystycznych jajników
  9) istotne wskazania społeczne lub psychologiczne
10)  sytuacje, w których otyłość jest powodem dyskwalifikacji 

od istotnego leczenia zabiegowego (np. operacji 
ortopedycznych, neurochirurgicznych, operacji 
przepuklin, przeszczepienia narządu).

a  Zgodnie z polskimi zaleceniami dotyczącymi chirurgii 
bariatrycznej i metabolicznej chirurgiczne leczenie otyłości 
można dodatkowo rozważać u chorych z BMI 30,0–
34,9 kg/m2 i cukrzycą typu 2 w razie utrzymywania się 
hiperglikemii mimo intensywnego leczenia 
przeciwcukrzycowego,5 takiego dodatkowego wskazania 
nie ma jednak w aktualnych zaleceniach Polskiego 
Towarzystwa Diabetologicznego z 2020 r.7

 b  Współistniejąca cukrzyca typu 1 albo cukrzyca wtórna 
do innych chorób lub stosowanego leczenia u chorych z BMI 
35–39,9 kg/m2 nie jest wskazaniem do operacji 
bariatrycznej.

BMI – wskaźnik masy ciała

Tabela 1.   Klasyfikacja stanów odżywienia 
wg WHO4

Wskaźnik masy ciała 
(BMI; kg/m2)

Stan odżywienia

<18,5 niedożywienie

18,5–24,9 norma

25,0–29,9 nadwaga

30,0–34,9 otyłość 1. stopnia

35,0–39,9 otyłość 2. stopnia

≥40,0 otyłość 3. stopnia, 
tzw. otyłość olbrzymiaa

a  Dodatkowo wyróżnia się nieuwzględnioną w oryginalnej 
klasyfikacji WHO kategorię superotyłość (BMI >50,0 kg/m2), 
z uwagi na zwiększone ryzyko cięższego przebiegu chorób 
współistniejących i powikłań, w tym także okołooperacyjnych.
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Wskazania do tych zabiegów przedstawiono w ta‑
beli 2. Podejmując decyzję o leczeniu operacyjnym, 
bierze się pod uwagę największą udokumentowa‑
ną wartość BMI i nie zmienia się to, nawet jeśli 
chory schudnie, przygotowując się do zabiegu. 
Przed kwalifikacją do leczenia operacyjnego na‑
leży wykluczyć przeciwwskazania (tab. 3) oraz 
uzyskać świadomą zgodę pacjenta. Zabiegi baria‑
tryczne powinny być wykonywane w doświadczo‑
nych ośrodkach, zapewniających chorym dalszą, 
wielospecjalistyczną opiekę w  okresie redukcji 
masy ciała.

Przygotowanie do zabiegu

Kwalifikacją i przygotowaniem chorych do zabie‑
gów operacyjnych zajmuje się wielodyscyplinar‑
ny zespół, w którego skład wchodzą specjaliści 
z  różnych dziedzin, najczęściej internista, chi‑
rurg, anestezjolog, dietetyk i  pielęgniarka lub 
inna osoba koordynująca. Praca zespołu polega 
na ocenie ryzyka operacyjnego, rozpoznaniu cho‑
rób współistniejących, optymalizacji ich leczenia, 
kontynuowaniu leczenia zachowawczego otyłości 
oraz ocenie stopnia motywacji chorych (tab. 4 i 5). 
Uzyskana jeszcze w tym okresie redukcja masy 
ciała poprawia bezpieczeństwo zabiegu, zwiększa 
komfort pracy chirurga i daje lepsze rokowanie 
co do przyszłych efektów chudnięcia po operacji.

Chorym zaleca się udział w spotkaniach eduka‑
cyjnych, na których mogą uzyskać informację o ry‑
zyku okołooperacyjnym, możliwych powikłaniach 
oraz o konieczności zmiany stylu życia. Szczegól‑
nie ważne jest wsparcie udzielane im przez pacjen‑
tów już poddanych podobnemu zabiegowi, którzy 
mogą się podzielić swoimi doświadczeniami.9

Konsultacja anestezjologiczna

Poza przeprowadzeniem rutynowego wywiadu 
i badania przedmiotowego ze zwróceniem szcze‑
gólnej uwagi na objawy ze strony układu sercowo‑
‑naczyniowego i układu oddechowego konsultacja 
anestezjologiczna powinna być ukierunkowana 
na ocenę ryzyka trudnej intubacji i trudnych dróg 
oddechowych.1‑3,10

Identyfikacja chorych obciążonych dużym ry‑
zykiem kardiologicznym, oddechowym i metabo‑

Tabela 4.   Proponowane badania pomocnicze 
i konsultacje przed operacją 
bariatryczną7

badania laboratoryjnea

1) grupa krwi, morfologia krwi
2) stężenia sodu, potasu, mocznika, kreatyniny, TSH 

i kortyzolu w surowicy
3) parametry układu krzepnięcia
4) glikemia na czczo i odsetek hemoglobiny glikowanej (HbA1c)

badania endoskopowe i obrazowe

 1) gastroskopia
 2) USG jamy brzusznej

konsultacje specjalistyczne

 1) kardiologiczna (z EKG i echokardiografią)
 2) pulmonologiczna (z RTG klatki piersiowej, spirometrią, 

oceną według kwestionariusza STOP‑Bang i ew. 
polisomnografią)

 3) laryngologiczna
 4) endokrynologiczna (w przypadku nieprawidłowych stężeń 

TSH lub kortyzolu w surowicy)
a  Niektórzy eksperci zalecają również oznaczanie w surowicy 

stężeń 25‑OH‑D i parathormonu.8

Tabela 3.   Przeciwwskazania do zabiegów 
bariatrycznych5

przeciwwskazania bezwzględne

 1) choroby nieuleczalne prowadzące do wyniszczenia 
(np. czynna choroba nowotworowa)

 2) choroby stanowiące w krótkim czasie zagrożenie dla życia 
(np. niedawno przebyty zawał serca)

 3) choroby układu wewnątrzwydzielniczego stanowiące 
podłoże otyłości (np. zespół Cushinga)

 4) ciężkie zaburzenia krzepnięcia
 5) brak współpracy ze strony chorego lub brak akceptacji 

efektu zabiegu (spowodowany przez czynne uzależnienie 
od alkoholu lub narkotyków, choroby psychiczne 
niepoddające się kontroli mimo leczenia albo 
niepełnosprawność intelektualną ciężkiego stopnia)

 6) okres 12 miesięcy przed planowaną ciążą, ciąża i karmienie 
piersią (po upływie 24 mies. od zabiegu bariatrycznego nie 
ma przeciwwskazań do zajścia w ciążę)

przeciwwskazania względne

 1) zwiększenie masy ciała w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym zabieg operacyjny świadczące 
o trudnościach w przestrzeganiu zaleceń i postępowaniu 
pooperacyjnym

 2) znaczne ograniczenie wydolności fizycznej, ciężka 
niewydolność krążeniowo‑oddechowa

 3) aktywna choroba wrzodowa (wymagająca leczenia przed 
zabiegiem operacyjnym)

 4) leczenie onkologiczne w przeszłości (niezbędna jest 
konsultacja onkologiczna dokumentująca skuteczne 
wyleczenie nowotworu)

 5) nadciśnienie wrotne w przebiegu marskości wątroby
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licznym umożliwia zaplanowanie niezbędnych 
konsultacji, badań pomocniczych i  wdrożenie 
odpowiedniego leczenia przed zabiegiem. Takie 
postępowanie minimalizuje ryzyko wystąpienia 
ciężkich powikłań w okresie okołooperacyjnym. 
Istotne jest m.in. odpowiednie leczenie hipotensyj‑
ne w razie nadciśnienia tętniczego, wyrównanie 
gospodarki węglowodanowej u chorych na cukrzy‑
cę (p. Med. Prakt. 9/2019, s. 110–119 – przyp. red.), 
przywrócenie eutyreozy u osób ze współistnieją‑
cą chorobą tarczycy (najczęściej niedoczynnością) 
oraz badanie przesiewowe w kierunku zespołu 
Cushinga, którego rozpoznanie i skuteczne lecze‑
nie może nawet wyeliminować potrzebę leczenia 
bariatrycznego.

Ocena układu sercowo‑naczyniowego

U  chorych z  otyłością, a  zwłaszcza z  otyłością 
olbrzymią, częściej stwierdza się chorobę niedo‑
krwienną serca, nadciśnienie tętnicze, zaburze‑
nia rytmu serca (wynikające z nacieczenia układu 
przewodzącego serca przez tkankę tłuszczową) 
oraz przewlekłą zastoinową niewydolność serca. 
Wywiad, badanie przedmiotowe oraz ocena tole‑
rancji wysiłku, w połączeniu z badaniami pomoc‑
niczymi niejednokrotnie wskazują na konieczność 
skierowania pacjenta na konsultację kardiologicz‑
ną, próbę obciążeniową, a w niektórych przypad‑
kach nawet na koronarografię.

Ocena układu oddechowego

Zmiany w układzie oddechowym u osób otyłych 
(zmniejszenie czynnościowej pojemności zalega‑
jącej płuc, pojemności oddechowej i podatności 
klatki piersiowej, zaburzenia stosunku wentylacji 
do perfuzji, zwiększenie oporów w drogach odde‑
chowych) prowadzą do częstszego występowania 
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, OBS (tab. 6 
i 7) i zespołu hipowentylacji otyłych. Ciężkie po‑
staci obu zespołów wiążą się ze zwiększonym ry‑
zykiem pooperacyjnej niewydolności oddechowej, 
niewydolności serca i konieczności leczenia tych 
chorych na oddziale intensywnej terapii (OIT).

Przeprowadzenie szczegółowego wywiadu, 
badania przedmiotowego, badań pomocniczych 
(spirometrii, polisomnografii, gazometrii krwi 

Tabela 5.   Czynniki ryzyka zgonu u chorych 
poddawanych operacji bariatrycznej1

Czynnik ryzyka Punktacja

BMI >50 kg/m2 1

płeć męska 1

wiek >45 lat 1

nadciśnienie tętnicze 1

czynniki ryzyka zatorowości płucneja 1

suma punktów ryzyko zgonub

0–1 pkt 0,2–0,3%
2–3 pkt  1,1–1,5%
4–5 pkt  2,4–3,0%
a  przebyta zatorowość płucna, założony filtr przeciwzatorowy 

w żyle głównej dolnej, zespół hipowentylacji otyłych, 
nadciśnienie płucne

 b w ciągu 30 dni od operacji

Tabela 6.   Objawy obturacyjnego bezdechu 
sennego (OBS)11,12

dzienne

 1) nadmierna senność
 2) poranne zmęczenie
 3) ból głowy
 4) zaburzenia funkcji poznawczych
 5) zmiany osobowości
 6) obniżenie libido i impotencja

nocne

 1) chrapanie
 2) bezdechy w czasie snu
 3) przebudzenia po bezdechach
 4) problemy z ponownym zaśnięciem
 5) kołatania serca
 6) uczucie dławienia i duszności
 7) zwiększona potliwość

Tabela 7.  Kwestionariusz STOP Bang1,14

Objaw TAKa NIEa

chrapanie (snoring)
 zmęczenie (tiredness)
 zauważone epizody bezdechów (observed 
apneas)
 nadciśnienie tętnicze (blood pressure: 
hypertension)
 BMI >35 kg/m2

 wiek (age) >50 lat
 obwód szyi (neck) >40 cm
 płeć (gender) męska





 

 













 

 









a  Za każde TAK 1 pkt, NIE 0 pkt. Wynik ≥3 pkt wiąże się 
ze zwiększonym ryzykiem obturacyjnego bezdechu sennego.
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Znieczulenie

Dawkowanie leków

Dawkowanie anestetyków u pacjentów otyłych jest 
skomplikowane, co wynika z wielu czynników, ta‑
kich jak: zwiększenie objętości dystrybucji, ilości 
tkanki tłuszczowej, beztłuszczowej masy ciała, 
objętości krwi i pojemności minutowej serca przy 
jednoczesnym zmniejszeniu względnej zawartości 
wody w organizmie oraz wątrobowego przepływu 
krwi u chorych z zastoinową niewydolnością ser‑
ca. Odpowiednie dawki anestetyków oblicza się 
na podstawie aktualnej (TBC), należnej (IBW), 
beztłuszczowej (LBW) i  skorygowanej (CBW) 
masy ciała z wykorzystaniem następujących wzo‑
rów matematycznych:1,3

1) IBW (kg) = wzrost (cm) – 105 (u kobiet)/100 
(u mężczyzn)

2) LBW (kg) = 0,407 × TBW (kg) +  0,267 ×  
× wzrost (cm)  – 19,2 u  mężczyzn i  0,252 ×  
× TBW (kg) + 0,473 × wzrost (cm) – 48,3 u kobiet

3) CBW (kg) = IBW + 0,4 × (TBW – IBW)
Ważne jest monitorowanie efektów działania 

anestetyków w trakcie ich podawania, a u osób 
z otyłością olbrzymią także głębokości znieczulenia 
(np. BIS, końcowo‑wydechowe stężenie anestetyków 
wziewnych) i stopnia blokady nerwowo ‑mięśniowej.

tętniczej) i konsultacji pulmonologicznej umożli‑
wia identyfikację chorych obciążonych zwiększo‑
nym ryzykiem powikłań oddechowych. Wdrożenie 
odpowiedniego leczenia włącznie ze stosowaniem 
aparatów do nieinwazyjnej wentylacji ze stałym 
dodatnim ciśnieniem w  drogach oddechowych 
(CPAP), regularnie używanych w okresie przed‑ 
i okołooperacyjnym, znacznie zmniejsza częstość 
tych powikłań.

Profilaktyka przeciwzakrzepowa

Ponieważ powikłania zakrzepowo‑zatorowe są czę‑
ste i stanowią około 50% przyczyn zgonów w okresie 
okołooperacyjnym profilaktykę przeciwzakrzepową 
należy stosować u wszystkich chorych. Obejmuje 
ona profilaktykę farmakologiczną, mechaniczną 
(przerywany ucisk kończyn dolnych) oraz jak naj‑
szybsze uruchomienie chorych po operacjach.1,2,10

Zaleca się podanie pierwszej profilaktycznej 
dawki heparyny drobnocząsteczkowej (HDCz) 
w wieczór poprzedzający zabieg, a następnie kon‑
tynuację jej stosowania przez 1–4 tygodni w za‑
leżności od stopnia ryzyka choroby zakrzepowo‑
‑zatorowej.

Wymagania organizacyjne 
i sprzętowe

Do  zapewnienia należytej opieki nad chorymi 
na otyłość konieczne jest wyposażenie oddziału 
i bloku operacyjnego w odpowiednie stoły opera‑
cyjne, łóżka i wózki transportowe o odpowiedniej 
nośności, urządzenia do przenoszenia pacjentów 
(rolki, podnośniki) oraz urządzenia pomiarowe do‑
stosowane do użytku w bariatrii (wagi, mankiety 
o odpowiedniej szerokości).

Stanowisko do znieczulenia musi być wyposażo‑
ne w odpowiednich rozmiarów sprzęt do intubacji 
i zabezpieczenia tzw. trudnych dróg oddechowych 
oraz monitorowania blokady nerwowo‑mięśniowej. 
Warto również posiadać urządzenia do oceny głę‑
bokości znieczulenia (np. wskaźnik bispektralny 
[BIS]).

Wymagane jest również zabezpieczenie odpo‑
wiedniej liczby personelu nie tylko w obrębie bloku 
operacyjnego, ale także na oddziale chirurgicz‑
nym.1,10

Tabela 8.   Sugerowany sposób przeliczania dawki wybranych leków 
stosowanych do znieczulenia na masę ciała1,10

fentanyl LBW

remifentanyl IBW/LBW

sufentanyl TBW/CBW

propofol

indukcja LBW

podtrzymanie znieczulenia TBW/CBW

etomidat IBW

tiopental LBW

sukcynylocholina TBW (maks. 200 mg)

rokuronium, wekuronium, cisatrakurium IBW

neostygmina TBW

 sugammadeks CBW

morfina IBW

CBW – skorygowana masa ciała, IBW – idealna (należna) masa ciała, LBW – beztłuszczowa 
masa ciała, TBW – całkowita (aktualna) masa ciała
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Monitorowanie

Monitorowanie chorego standardowo obejmuje: 
EKG, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętnicze‑
go (mogą wystąpić trudności z  doborem odpo‑
wiedniego rozmiaru mankietu), pulsoksymetrię, 
kapno grafię, obowiązkową ocenę stopnia bloka‑
dy nerwowo‑mięśniowej, śródoperacyjny pomiar 
temperatury ciała przy dłuższych procedurach, 
a w wybranych przypadkach także monitorowanie 
głębokości znieczulenia (np. BIS).

Pozycja ciała

Odpowiednie ułożenie i zabezpieczenie na stole 
operacyjnym ma na celu:
1) stworzenie optymalnych warunków do intubacji 

poprzez uniesienie górnej połowy ciała o oko‑
ło 30° (ryc. 1) oraz takie usytuowanie podu‑
szek i zrolowanych prześcieradeł, aby wymiar 
żuchwowo ‑mostkowy wynosił co najmniej 15 cm 
(tzw. pozycja HELP)3

2) uniknięcie zbyt dużego nacisku na jedną część 
tułowia i  pośladków (dzięki symetrycznemu 
ułożeniu chorego na stole operacyjnym), zabez‑
pieczenie stawów i nerwów (poprzez stosowanie 
miękkich materacy, wyściółek na podpórki pod 
kończyny), zapobiegnięcie przesunięciu chorego 
w trakcie procedur zabiegowych (odpowiednie 
użycie pasów mocujących, aby z jednej strony 
zapobiec przesunięciu chorego w trakcie proce‑
dur zabiegowych, a z drugiej – nie doprowadzić 
do nadmiernego ucisku na kończyny)

3) zabezpieczenie oczu, szczególnie przed dosta‑
niem się treści pokarmowej i/lub błękitu mety‑
lenowego w trakcie manipulacji sondą kalibru‑
jącą i kontroli szczelności zespoleń przewodu 
pokarmowego

4) ułożenie pacjenta w  pozycji „leżakowej” 
(ryc. 2) – zapewnia najlepsze warunki do ope‑
racji laparo skopowych w górnym piętrze jamy 
brzusznej,16,17 pozwala zwiększyć objętość gazu 
w jamie otrzewnej przy tym samym ciśnieniu 
śródbrzusznym, w związku z czym o około 500–
700 ml zwiększa się przestrzeń robocza, co stwa‑
rza dogodniejsze warunki pracy dla operatorów.

Premedykacja

Wszystkie wcześniejsze działania zespołu le‑
czącego, spotkania w okresie przedoperacyjnym 
(w  tym również z  pacjentami po  zabiegach ba‑
riatrycznych), zapoznanie chorych z czekającymi 
ich procedurami i niedogodnościami, odstąpienie 
od przygotowania jelita i stosowanie klarownych 
napojów wysokowęglowodanowych na 2 godziny 
przed zabiegiem powinny obniżyć poziom stresu 
okołooperacyjnego na tyle, by uniknąć konieczno‑
ści stosowania premedykacji.

Premedykacja opóźnia uruchomienie chorych 
oraz rozpoczęcie przyjmowania przez nich płynów 
i posiłków po zabiegach bariatrycznych. Niemniej 
jednak decyzja o zleceniu premedykacji powinna 
być zindywidualizowana, zależna od reakcji stre‑
sowej chorego i od chorób towarzyszących (w szcze‑
gólności należy jej unikać u chorych z OBS i ze‑
społem hipowentylacji otyłych).10

Przygotowanie przedoperacyjne

Dostęp dożylny

Zwykle wystarczy jedno, dobrze umocowane wkłucie 
obwodowe. W przypadku planowanych dłuższych 
procedur chirurgicznych lub operacji przedłużają‑
cych się ponad 2 godziny sugeruje się uzyskanie do‑
stępu tętniczego i centralnego dostępu żylnego (pod 
kontrolą USG ze względu na trudności techniczne).15

Ryc. 1.  Ułożenie pacjenta do operacji 
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gólnie u pacjentów z otyłością olbrzymią. Właści‑
we ułożenie chorego, odpowiedni stopień blokady 
nerwowo‑mięśniowej oraz zastosowanie odpo‑
wiedniego ciśnienia odmy śródbrzusznej pozwala 
na  uzyskanie wymaganej przestrzeni roboczej 
i umożliwia wystarczającą wentylację płuc.1,2,10,15

Podtrzymanie znieczulenia

Najczęściej znieczulenie ogólne podtrzymuje się 
za pomocą anestetyków wziewnych, których daw‑
kowanie nie zależy od masy ciała. W przypadku 
zabiegów bariatrycznych preferuje się stosowanie 
desfluranu ze względu na najlepszy profil znie‑
czulenia i budzenia oraz lepszą ochronę dróg od‑
dechowych.10

Preoksygenacja

Preoksygenację, która ma na celu zwiększenie we‑
wnątrzpłucnej zawartości tlenu i zabezpieczenie 
chorego przed niedotlenieniem w trakcie intubacji, 
przeprowadza się najczęściej przez szczelną maskę 
twarzową. Czas do wystąpienia desaturacji chore‑
go w trakcie intubacji można wydłużyć, stosując 
równocześnie, oprócz klasycznej preoksygenacji, in‑
suflację przez wąsy tlenem z drugiego źródła. Rów‑
nie skutecznym sposobem przedłużenia czasu bez‑
piecznej intubacji jest stosowanie CPAP, szczegól‑
nie korzystne u chorych, którzy mają aparat CPAP 
w domu i są przyzwyczajeni do jego stosowania.10,18

Indukcja i intubacja

U  pacjentów bariatrycznych odsetek trudnych 
intubacji jest znacząco większy niż w populacji 
ogólnej. Powszechnie stosowane skale oceniające 
trudność intubacji nie sprawdzają się w tej gru‑
pie chorych. Uważa się, że obwód szyi (mierzony 
na wysokości chrząstki tarczowatej) >50 cm do‑
brze koreluje z ryzykiem trudnej intubacji i trud‑
nych dróg oddechowych. Implikuje to konieczność 
przygotowania odpowiedniego sprzętu i gotowo‑
ści przeszkolonego personelu anestezjologicznego 
do podjęcia adekwatnych działań.10,15

Wentylacja mechaniczna

Nie wykazano przewagi wentylacji objętościowo‑
zmiennej nad ciśnieniowozmienną, ani odwrotnie. 
Najczęściej używa się jednak wentylacji mecha‑
nicznej ciśnieniowozmiennej, dobierając parame‑
try tak, aby ciśnienie napędowe (driving pressure) 
wynosiło <13–15 cm H2O przy dodatnim ciśnieniu 
końcowowydechowym (PEEP) ≤10 cm H2O i ob‑
jętości oddechowej 6–8 ml/kg IBW. Ze względu 
na duże ryzyko powstawania ognisk niedodmy 
w czasie zabiegu należy wykonywać manewry re‑
krutacyjne płuc po indukcji znieczulenia, w trak‑
cie zabiegu i przed ekstubacją. Manewry te ograni‑
czają strefy niedodmy, zwiększają podatność płuc 
i przywracają prawidłową czynnościową pojem‑
ność zalegającą płuc (FRC).

Ścisła współpraca między chirurgiem a aneste‑
zjologiem w czasie zabiegu jest konieczna szcze‑

Ryc. 2.  Sposób układania chorej w pozycji „leżakowej”: uniesienie kończyn dolnych (A), 
a następnie górnej części ciała (B) 

A

B
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ciśnieniowej odmy otrzewnowej (<8–10 mm Hg), co 
w konsekwencji ułatwia przeprowadzenie chorego 
przez zabieg i znieczulenie.1,2,21

Prewencja i leczenie pooperacyjnych 
nudności i wymiotów

Nudności i  wymioty pooperacyjne powodują 
znaczny dyskomfort i  uniemożliwiają szybkie 
uruchomienie. Wieloskładnikowe postępowa‑
nie okołooperacyjne zapobiega, a przynajmniej 
zmniejsza częstość występowania tego powikła‑
nia. Postępowanie to obejmuje: doustne podanie 
węglowodanów przed zabiegiem, stosowanie leków 
przeciw wymiotnych (deksametazon przed induk‑
cją znieczulenia ogólnego, ondansetron pod koniec 
procedury), odpowiednie nawodnienie, ogranicze‑
nie stosowania analgetyków opioidowych i tleno‑
terapię pooperacyjną.2,3,22

Wybudzenie i ekstubacja

Przed wybudzeniem pacjenta należy:
1) usunąć z żołądka sondę kalibrującą, zwracając 

uwagę, czy nie występują objawy krwawienia 
do światła przewodu pokarmowego

2) wykonać manewry rekrutacyjne płuc
3) odwrócić farmakologicznie blokadę nerwowo‑

‑mięśniową
4) ekstubację przeprowadzać zawsze w  pozycji 

wysokiej u chorego z już występującymi odru‑
chami obronnymi z dróg oddechowych i speł‑
niającego polecenia.10,15

Postępowanie pooperacyjne

Każdy chory po operacji bariatrycznej powinien 
trafić na oddział, na którym pracuje przeszkolony 
personel. Oddział należy wyposażyć w odpowiedni 
sprzęt przystosowany do potrzeb osób z otyłością 
oraz urządzenia monitorujące o  odpowiednich 
rozmiarach.

Chorych po zabiegu należy układać w pozycji 
wysokiej, kontynuować tlenoterapię bierną, naj‑
częściej przez wąsy tlenowe. Jeśli chory z OBS lub 
zespołem hipowentylacji posiada własny aparat 
do CPAP, trzeba go zastosować jak najwcześniej‑
szej (ryc. 3).2,15,20

Znieczulenie niskoopioidowe lub 
bezopioidowe

Zaleca się ograniczenie stosowania opioidów 
u chorych poddawanych zabiegowi bariatryczne‑
mu w celu uniknięcia ich resztkowego działania 
i zmniejszenia objawów niepożądanych, takich jak: 
senność, sedacja, depresja oddechowa, splątanie, 
pooperacyjne nudności i wymioty, zahamowanie 
perystaltyki przewodu pokarmowego. Leków tych 
należy szczególnie unikać u chorych z OBS i ze‑
społem hipowentylacji otyłych (tab. 9). Stosowa‑
nie analgezji multimodalnej dzięki różnorodnym 
mechanizmom działania pozwala na optymalną 
kontrolę bólu przy jak najmniej nasilonych obja‑
wach niepożądanych.10,19,20

Blokada nerwowo‑mięśniowa

W celu prawidłowego dawkowania leków zwiotcza‑
jących mięśnie i uzyskania odpowiedniego stopnia 
zwiotczenia chorych otyłych w czasie laparoskopo‑
wych zabiegów bariatrycznych koniecznie należy 
monitorować stopień zwiotczenia. Szczególnie głę‑
boka blokada nerwowo‑mięśniowa poprawia dzięki 
zwiotczeniu mięśni wizualizację pola operacyjne‑
go. Ponadto uzyskanie głębokiej blokady nerwowo‑
‑mięśniowej pozwala w  większości przypadków 
na przeprowadzenie zabiegu w warunkach nisko‑

Tabela 9.   Protokół znieczulenia 
niskoopioidowego lub 
bezopioidowego10

1) klonidyna 150 μg i.v. powoli przed indukcją i/lub 
deksmedetomidyna 200 μg i.v. powoli, i/lub ketamina 
w pojedynczym wstrzyknięciu 50 mg i.v. przed indukcją, 
i/lub lidokaina 1–1,5 mg/kg IBW w powolnym wlewie 
kroplowym

 2) siarczan magnezu 40 mg/kg IBW w powolnym (10 min) 
wlewie i.v.

 3) paracetamol 2 g i.v.
 4) deksametazon 8 mg i.v.
 5) do znieczulenia niskoopioidowego: fentanyl 100 μg i.v. 

lub sufentanyl 10 μg i.v.
 6) do indukcji znieczulenia: propofol 2,5 mg/kg IBW, 

a następnie sewofluran lub desfluran (1–1,5 MAC)
 7) podczas znieczulenia ogólnego:

 a) wlew i.v. ketaminy 0,125–0,25 mg/kg IBW/h
 b) wlew i.v. lidokainy 1,5–3 mg/kg IBW/h

IBW – idealna (należna) masa ciała, MAC – minimalne 
stężenie anestetyku wziewnego w powietrzu pęcherzykowym
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lub nieznacznie podwyższonym ciśnieniu syste‑
mowym. Konieczne jest również sprawdzenie za‑
wartości sondy kalibrującej w celu wykluczenia 
krwawienia do światła przewodu pokarmowego.

Nieszczelności i  perforacje przewodu pokar‑
mowego są u  chorych otyłych bardzo trudne 
do rozpoznania w badaniu przedmiotowym. Gru‑
be powłoki uniemożliwiają czasem stwierdzenie 
obrony mięśniowej i objawów otrzewnowych. Złe 
wrażenie ogólne, jakie pacjent sprawia po zabiegu, 
tachykardia i tachypnoë są już wystarczającymi 
wskazaniami do  reoperacji, ale w  diagnostyce 
różnicowej przyczyn takiego stanu należy wziąć 
pod uwagę przede wszystkim zatorowość płucną 
i niedodmę płuc.

Wyniki oznaczeń parametrów stanu zapalnego 
tuż po zabiegu mogą być mylące. Wśród chirur‑
gów bariatrycznych obowiązuje ogólna zasada 
postępowania, zgodnie z którą przy najmniejszej 
wątpliwości lepiej poddać chorego reoperacji niż 
przeoczyć powikłanie.

Z  istotnych powikłań chirurgicznych należy 
wymienić również uwięźnięte przepukliny w po‑
włokach i przepukliny wewnętrzne (także bardzo 
trudne do  rozpoznania w  badaniu przedmioto‑
wym) oraz ropnie wewnątrzbrzuszne. Szczególnie 
narażeni są na nie chorzy z cukrzycą, dlatego tak 
ważne jest dobre wyrównanie cukrzycy w okresie 
okołozabiegowym.

Bardzo ważne jest wczesne uruchomienie cho‑
rego po zabiegu, co zapobiega powstawaniu ognisk 
niedodmy w płucach. Chorych sadza się zwykle 
przed upływem 2 godzin od operacji, chodzą już 
w  godzinach popołudniowo‑wieczornych, jeśli 
operację wykonano rano. Aby to osiągnąć, należy 
kontynuować wieloskładnikowe leczenie przeciw‑
bólowe i przeciwwymiotne.

Zrównoważoną analgezję z  zastosowaniem 
leków o różnych mechanizmach działania (anal‑
getyków i koanalgetyków) trzeba prowadzić pod 
kontrolą. Najczęściej używa się do tego celu nu‑
merycznej skali oceny bólu (NRS). Ból ocenia się 
w spoczynku, podczas ruchu i kaszlu. Należy tak 
dawkować leki, aby uzyskać <4 pkt w NRS.

Szczególną uwagę należy zwracać na występo‑
wanie nadmiernej senności i narastanie objawów 
niewydolności oddechowej. Niekiedy konieczne 
jest nieinwazyjne wspomaganie oddychania 
z użyciem wysokoprzepływowej tlenoterapii do‑
nosowej lub wentylacji nieinwazyjnej. W miarę 
możliwości należy unikać intubacji i inwazyjnej 
wentylacji.

Często przeoczanym powikłaniem zabiegów 
bariatrycznych jest rabdomioliza powstająca 
wskutek uszkodzenia mięśni w trakcie procedur 
zabiegowych.1,3 Skargi chorych na ból i obrzęk 
mięśni (najczęściej pośladków), osłabienie siły 
mięśniowej i wystąpienie gorączki oraz stwier‑
dzane w badaniach laboratoryjnych zwiększone 
stężenia kinazy kreatynowej i wolnej mioglobiny 
we krwi potwierdzają to rozpoznanie. Nierozpo‑
znana rabdomioliza może prowadzić do wystąpie‑
nia ostrego uszkodzenia nerek. Leczenie polega 
na prawidłowym nawodnieniu, leczeniu moczo‑
pędnym i przeciwbólowym, a w razie wskazań – 
na leczeniu nerkozastępczym.

Powikłania operacyjne

Powikłania zabiegów bariatrycznych dzieli się 
na wczesne i późne. Do tych pierwszych zalicza 
się krwawienia wewnętrzne i nieszczelności, ro‑
zejście się zespoleń lub przypadkowe uszkodzenia 
przewodu pokarmowego.

Krwawienia wewnętrzne są najczęstszą przy‑
czyną reoperacji. Aby ich uniknąć, należy kontro‑
lować hemostazę chirurgiczną przy prawidłowym 

Ryc. 3.  Wentylacja 
nieinwazyjna ze stałym 
dodatnim ciśnieniem 
w drogach oddechowych 
(CPAP) po zabiegu 
operacyjnym
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Do późnych powikłań chirurgicznych zalicza 
się m.in. zwężenia zespoleń, owrzodzenie brzeż‑
ne w zespoleniu, chorobę refluksową, niedobory 
(niedokrwistość, awitaminozy) oraz przepukliny 
w bliźnie.17

Podsumowanie

U chorych poddawanych operacji bariatrycznej 
zasadnicze znaczenie ma opieka kompleksowa. 
Przedoperacyjne przygotowanie chorego i konsul‑
tacje, wspólna ocena pacjenta przez anestezjolo‑
ga i chirurga przed procedurą bariatryczną, brak 
przygotowania jelita przed zabiegiem, podanie 
przedoperacyjnie napoju węglowodanowego, wy‑
konanie operacji metodą laparoskopową (która 
jest metodą z wyboru u chorych otyłych), unikanie 
stosowania zgłębników nosowo‑żołądkowych oraz 
postępowanie anestezjologiczne opisane powyżej 
są składowymi protokołu opieki okołooperacyjnej 
ERAS (p. Med. Prakt. 1/2020, s. 109–117) służą‑
cej poprawie bezpieczeństwa oraz skuteczności 
postępowania. Tylko integracja poszczególnych 
procedur chirurgicznych, anestezjologicznych 
i pielęgniarskich może przynieść oczekiwany efekt, 
którym jest zmniejszenie liczby powikłań, skróce‑
nie czasu pobytu chorego na oddziale, a w wyniku 
tego obniżenie kosztów leczenia.2,23,24
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