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(IAChE) i leków immunosupresyjnych w okresie 
okołooperacyjnym.

Wywiad przeprowadzony przed planowanym 
zabiegiem operacyjnym powinien uwzględniać:
1) aktualne leczenie farmakologiczne miastenii 

(dawki i godziny przyjmowania leków)
2) występowanie epizodów duszności oraz osłabie‑

nia mięśni oddechowych
3) występowanie objawów opuszkowych – dyzar‑

trii, dysfagii czy niedowładu podniebienia
4) informacje o występowaniu w przeszłości za‑

ostrzeń i przełomu miastenicznego, zwłaszcza 
wymagającego intubacji dotchawiczej

5) choroby współistniejące, w tym inne choroby 
autoimmunologiczne (np. reumatoidalne zapa‑
lenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, 
autoimmunologiczne choroby tarczycy), cukrzy‑
cę, nadciśnienie tętnicze.
Wykonanie spirometrii warto rozważyć przede 

wszystkim u pacjentów poddawanych znieczule‑
niu ogólnemu z użyciem środków zwiotczających. 
U chorych z nasilonymi przed zabiegiem objawami 

Miastenia

Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną cha‑
rakteryzującą się niedowładem i  męczliwością 
mięśni poprzecznie prążkowanych. Jej przyczyną 
u około 85% chorych są przeciwciała skierowane 
przeciwko receptorom acetylocholinowym błony 
postsynaptycznej złącza nerwowo‑mięśniowego. 
Miastenii może towarzyszyć hiperplazja grasicy, 
a u około 15% chorych współwystępuje grasiczak. 
Częstość występowania miastenii szacuje się 
na 50–125/mln.

Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego

Każdego chorego na miastenię przed planowym 
zabiegiem operacyjnym należy skonsultować 
z neurologiem, optymalnie z neurologiem prowa‑
dzącym leczenie przewlekłe miastenii. Konsultacja 
powinna zawierać informacje o aktualnie przyjmo‑
wanych lekach i ich dawkach, w tym propozycję 
dawkowania inhibitorów acetylocholinoesterazy 
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famid, cyklosporyna A, metotreksat lub myko‑
fenolan mofetylu)

3) doraźne leczenie immunomodulujące (plazma‑
fereza, IVIG).
Podawanie IAChE należy kontynuować aż 

do  dnia operacji, pamiętając, że  odpowiedź za‑
równo na depolaryzujące, jak i niedepolaryzują‑
ce środki zwiotczające mięśnie szkieletowe może 
być zmieniona pod wpływem tych leków (p. dalej). 
Chorzy leczeni przewlekle IAChE bywają wyjąt‑
kowo wrażliwi na  ich odstawienie, które może 
prowadzić do przełomu miastenicznego.

W Polsce w przewlekłym leczeniu miastenii wy‑
korzystuje się obecnie 2 IAChE podawane doust‑
nie: bromek pirydostygminy (tabl. 60 mg) lub chlo‑
rek ambenonium (tabl. 10 mg). Najczęściej stosuje 
się pirydostygminę. W porównaniu ze stosowaną 
w anestezjologii neostygminą działa ona wolniej 
(30–60 min po podaniu doustnym) i nieco dłużej 
(3–6 h). Jednocześnie powoduje mniej skutków 
niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego. 
Skuteczna dawka dobowa pirydostygminy to za‑
zwyczaj 180–480 mg, czyli 1–2 tabletki podawane 
co 4–5 godzin z przerwą nocną. Chlorek ambeno‑
nium działa podobnie, a w praktyce dawka 10 mg 
jest równoważna 60 mg bromku pirydostygminy. 
Nie ma uzasadnienia leczenie obu tymi lekami 
w skojarzeniu.

Chorzy przewlekle leczeni GKS są zagrożeni 
supresją osi podwzgórzowo‑przysadkowo‑nad‑
nerczowej oraz niewydolnością kory nadnerczy 
w  okresie okołooperacyjnym. Należy utrzymać 
dawkę GKS równoważną otrzymywanej przed 
zabiegiem. Trzeba pamiętać, że u 40–60% cho‑
rych na miastenię gwałtowne podanie dużej daw‑
ki GKS lub szybkie odstawienie leku może się 
przyczynić do znacznego pogorszenia ich stanu, 
z jatrogennym przełomem miastenicznym włącz‑
nie (p. Med. Prakt. 11/2019, s. 121–129). Z tego 
względu należy także unikać podawania w okresie 
okołooperacyjnym dużych dawek GKS u chorych 
na miastenię, którzy nie otrzymywali GKS przed 
zabiegiem. W razie wątpliwości należy się skon‑
sultować z neurologiem mającym doświadczenie 
w leczeniu miastenii.

Nie ma jednoznacznych zaleceń dotyczących po‑
stępowania w okresie okołooperacyjnym u chorych 
na miastenię przyjmujących lek immunosupre-

opuszkowymi i osłabieniem mięśni twarzy spiro‑
metria może być niemiarodajna, jednak wyraźne 
zaburzenia mowy i/lub połykania wskazują jedno‑
znacznie na zwiększone ryzyko powikłań oddecho‑
wych. Wyjściowe parametry spirometryczne mogą 
się okazać pomocne przy podejmowaniu decyzji 
o ekstubacji oraz w ocenie rezerw oddechowych.1,2

Planowy zabieg operacyjny u chorego na mia‑
stenię powinno się przeprowadzać w stabilnej fazie 
choroby, by zminimalizować ryzyko wystąpienia 
przełomu miastenicznego w okresie okołoopera‑
cyjnym.

Operację należy umieścić w planie operacyj‑
nym danego dnia jak najwcześniej, najlepiej jako 
pierwszy zabieg, co pozwala na skrócenie okresu 
pozostawania przez pacjenta na czczo oraz na jak 
najszybszy powrót do przyjmowania przez chorego 
leków doustnych. Przed operacją i po niej należy 
zwrócić uwagę zarówno na dawki leków doustnych, 
jak i godziny ich podania, zgodne z farmakokine‑
tyką (dotyczy to szczególnie IAChE).

Operacje w  ramach chirurgii jednego dnia 
można rozważyć wyłącznie u pacjentów z bardzo 
dobrze kontrolowaną chorobą, poddawanych ma‑
łym zabiegom w znieczuleniu regionalnym lub 
w znieczuleniu ogólnym bez zastosowania środków 
zwiotczających. Stwierdzenie nasilonych objawów 
neurologicznych w przebiegu miastenii, na przy‑
kład jakichkolwiek objawów opuszkowych lub cech 
zagrażającej życiu niewydolności oddechowej, sta‑
nowi wskazanie do hospitalizacji. Także narasta‑
nie objawów miastenii w okresie pooperacyjnym 
jest oczywistym wskazaniem do  przedłużenia 
hospitalizacji, pilnej konsultacji neurologicznej 
i wdrożenia w razie potrzeby leczenia immunomo‑
dulującego, na przykład dożylnymi preparatami 
immunoglobulin (IVIG) w łącznej dawce 2 g/kg mc. 
na kurację. Zabiegi w znieczuleniu ogólnym u cho‑
rych na miastenię powinno się wykonywać wyłącz‑
nie w placówkach z oddziałem intensywnej terapii.

Leczenie farmakologiczne miastenii

Leczenie farmakologiczne miastenii może obej‑
mować:
1) leczenie objawowe (IAChE)
2) przewlekłe leczenie immunosupresyjne (gliko‑

kortykosteroidy [GKS], azatiopryna, cyklofos‑
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przedłużać ich działanie, aczkolwiek nie ma na to 
jednoznacznych dowodów naukowych.

Chorzy na miastenię z wyjściowo zmniejszony‑
mi wartościami parametrów spirometrycznych są 
bardziej narażeni na wystąpienie okołozabiegowej 
niewydolności oddechowej i w tej grupie należy 
zachować szczególną ostrożność w przypadku sto‑
sowania:
1) blokady splotu ramiennego (z dostępu między 

mięśniami pochyłymi lub z dostępu nadobojczy‑
kowego), która może prowadzić do wielogodzin‑
nego porażenia nerwu przeponowego

2) wysokiego znieczulenia podpajęczynówkowego, 
które może prowadzić do porażenia dodatko‑
wych mięśni oddechowych – w takich przypad‑
kach warto rozważyć zastosowanie wentylacji 
nieinwazyjnej (NIV).5

Indukcja i podtrzymanie znieczulenia
Głównym celem jest zapewnienie szybkiego powro‑
tu do sprawności po zakończeniu operacji przez 
zminimalizowanie wpływu na mięśnie poprzecz‑
nie prążkowane.

Anestetyki wziewne (izofluran, sewofluran 
oraz desfluran) powodują zależne od dawki zmniej‑
szenie napięcia mięśni u chorych na miastenię. 
Siła mięśniowa powraca wraz z eliminacją ane‑
stetyku wziewnego. Środki te mogą zapewnić po‑
dobny stopień zwiotczenia mięśni szkieletowych co 
środki zwiotczające u osób bez miastenii.6

Anestetyki dożylne można stosować w celu 
wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia u cho‑
rych na miastenię. Najczęściej używanym lekiem 
z  tej grupy jest propofol, charakteryzujący się 
szybkim początkiem i krótkim czasem działania 
oraz zadowalającym zniesieniem odruchów z gór‑
nych dróg oddechowych.7

Leki zwiotczające mięśnie szkieletowe
Ogólną zasadą znieczulania chorych na choroby 
nerwowo‑mięśniowe, zwłaszcza na miastenię, jest 
stosowanie leków z tej grupy jedynie w razie bez‑
względnej konieczności. W przypadku większości 
zabiegów operacyjnych podanie leków zwiotczają‑
cych nie jest bezwzględnie konieczne. Odpowiedni 
stopień zwiotczenia do intubacji i samego zabiegu 
można osiągnąć, stosując anestetyk wziewny i do‑
żylny w odpowiednich dawkach.

syjny. Dane z piśmiennictwa wskazują na dużą 
latencję działania tych leków, więc kilkudniowa 
przerwa w ich podawaniu nie powinna wpłynąć 
na skuteczność przewlekłego leczenia immunosu‑
presyjnego. Należy uwzględnić także potencjalne 
interakcje między lekiem immunosupresyjnym 
a lekami stosowanymi w okresie okołooperacyj‑
nym. U chorych leczonych lekami immunosupre‑
syjnymi konieczna jest przedoperacyjna kontrola 
morfologii krwi obwodowej, stężeń sodu i potasu 
oraz parametrów czynności nerek i wątroby.

Doraźne leczenie immunomodulujące 
(plazmafereza i IVIG) charakteryzuje się szybkim 
początkiem działania (liczonym w dniach) i sto‑
sunkowo krótkim czasem działania (do 3–5 tyg.). 
Stosuje się je w stanach zagrożenia życia: w razie 
przełomu miastenicznego, przed tymektomią u cho‑
rych z nasilonymi objawami uogólnionymi oraz jako 
tzw. terapię pomostową przed uzyskaniem zadowa‑
lającego efektu wdrożenia doustnych leków immu‑
nosupresyjnych. Zabiegi w znieczuleniu ogólnym 
u chorych na miastenię powinno się wykonywać 
wyłącznie w placówkach z oddziałem intensywnej 
terapii z wielospecjalistycznym zespołem i możli‑
wością leczenia plazmaferezą lub IVIG.3

Premedykacja

W większości przypadków dzięki odpowiedniej 
rozmowie z chorym i wyjaśnieniu ewentualnych 
wątpliwości możliwe jest uniknięcie premedykacji 
z użyciem leków sedatywnych. Jeśli ich zastoso‑
wanie jest konieczne, należy wybrać najmniejsze 
możliwe dawki, prowadząc jednocześnie ciągłą 
obserwację pacjenta w  kierunku wystąpienia 
osłabienia mięśni opuszkowych lub zaburzeń od‑
dychania.

Zabieg operacyjny

U chorego na miastenię najlepiej zastosować znie‑
czulenie regionalne. W przypadku używania leków 
znieczulenia miejscowego (LZM) u chorych przyj‑
mujących IAChE należy wybierać leki o budowie 
amidowej (ropiwakaina, mepiwakaina, bupiwaka‑
ina, lidokaina), a nie o budowie estrowej (proka‑
ina), gdyż teoretycznie IAChE mogą upośledzać 
hydrolizę LZM o budowie estrowej i w ten sposób 
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monitorowanie odpowiedzi mięśnia na stymulację 
zaopatrującego go nerwu serią 4 impulsów elek‑
trycznych). Należy przy tym pamiętać, że pomiar 
TOF u chorych na miastenię może być niemiarodaj‑
ny (zaburzenia przewodzenia nerwowo‑mięśniowe‑
go mogą mieć charakter selektywny, tzn. bardzo 
różnić się w poszczególnych mięśniach). Jednak 
biorąc pod uwagę dostępność metod oceny stopnia 
zwiotczenia, pomiar TOF pozostaje postępowa‑
niem z wyboru.

Reakcja na klasyczne środki służące do odwró‑
cenia zwiotczenia mięśni szkieletowych (IAChE) 
jest wysoce nieprzewidywalna i w skrajnych przy‑
padkach może prowadzić do przełomu choliner‑
gicznego.

W  przypadkach wymagających szybkiej in‑
tubacji sugeruje się stosowanie leków zwiotcza‑
jących w pełnych dawkach: rokuronium w daw‑
ce 1,2  mg/kg lub sukcynylocholiny w  dawce 
1,5  mg/kg  mc. Żaden chory nie powinien być 
narażany na zwiększone ryzyko aspiracji treści 
pokarmowej z powodu obaw przed przedłużonym 
blokiem nerwowo‑mięśniowym.

Odwracanie działania leków zwiotczających
Środkiem z  wyboru służącym do  odwrócenia 
blokady nerwowo‑mięśniowej wywołanej lekami 
zwiotczającymi mięśnie szkieletowe o budowie ste‑
roidowej (rokuronium i wekuronium) jest sugam-
madeks, którego działanie nie jest zaburzone 
przez IAChE.10 Efektywność odwrócenia powinna 
być potwierdzona wartością >0,9 w teście TOF. 
Neostygmina używana do odwracania działania 
niedepolaryzujących leków zwiotczających w prze‑
ciwieństwie do sugammadeksu charakteryzuje 
się nieprzewidywalnym działaniem, szczególnie 
u chorych leczonych przewlekle IAChE. W razie 
niedostępności sugammadeksu i  zastosowania 
neostygminy konieczne jest jej bardzo ostrożne 
dawkowanie w celu minimalizacji ryzyka wystą‑
pienia przełomu cholinergicznego.11

Ekstubacja

Kryteria ekstubacji u chorych na miastenię nie 
różnią się od przyjętych dla populacji ogólnej. Kli‑
niczne cechy ustąpienia działania środków zwiot‑
czających mięśnie szkieletowe (np. 5‑sekundowe 

Depolaryzujące środki zwiotczające mięśnie 
szkieletowe

Chorzy na miastenię charakteryzują się oporno‑
ścią na działanie depolaryzujących środków zwiot‑
czających mięśnie szkieletowe połączoną z para‑
doksalnym wydłużeniem trwania ich efektu. Opor‑
ność wynika ze zmniejszonej liczby receptorów dla 
acetylocholiny w złączu nerwowo‑mięśniowym, co 
ponadto zwiększa ryzyko wystąpienia tzw. bloku 
II fazy (przedłużonego, nieprzewidywalnego za‑
blokowania przewodnictwa nerwowo‑mięśniowego 
o charakterze bloku niedepolaryzującego). Wydłu‑
żenie czasu działania tych leków wynika z kolei 
z  zahamowania metabolizmu sukcynylocholiny 
przez cholinoesterazy osoczowe przez stosowane 
w miastenii IAChE.8,9

Niedepolaryzujące środki zwiotczające 
mięśnie szkieletowe

Chorzy na miastenię są wyjątkowo wrażliwi na tę 
grupę leków. Resztkowy efekt już bardzo małych 
dawek może prowadzić do niewydolności oddecho‑
wej przy wyprowadzaniu ze znieczulenia. Niedepo‑
laryzujące środki zwiotczające mięśnie szkieleto‑
we powinno się dawkować przez miareczkowanie 
małymi dawkami stanowiącymi od 0,1 do 0,2 ED 
95 aż do uzyskania pożądanego efektu (ED 95 to 
parametr opracowany do określenia dawkowania 
środków zwiotczających; oznacza dawkę powodu‑
jącą zmniejszenie o 95% odpowiedzi na  stymu‑
lację pojedynczym bodźcem u połowy populacji). 
Środkami z wyboru są rokuronium i wekuronium 
ze względu na możliwość odwrócenia ich działania 
za pomocą sugammadeksu (szczegóły poniżej).

Podczas stosowania leku zwiotczającego po‑
winno się jednocześnie monitorować odpowiedź 
chorego za pomocą pomiaru TOF (train‑of‑four – 

Tabela 1.   Działanie depolaryzujących i niedepolaryzujących środków 
zwiotczających mięśnie szkieletowe u chorych na miastenię

Środki depolaryzujące Środki niedepolaryzujące

charakterystyka 
działania

oporność
przedłużone działanie

nadmierna wrażliwość

groźne działania 
niepożądane

blok II fazy przełom cholinergiczny podczas odwracania 
za pomocą IAChE

odwrócenie 
działania

  – preferencyjnie sugammadeks (dla rokuronium 
i wekuronium), alternatywnie IAChE
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Leki stosowane w okresie okołooperacyjnym, 
których działanie może wpłynąć na objawy mia‑
stenii i  w  skrajnych przypadkach prowadzić 
do przełomu miastenicznego, to:
1) antybiotyki wpływające na przewodnictwo ner‑

wowo‑mięśniowe – aminoglikozydy, makrolidy, 
polimyksyny, fluorochinolony oraz ampicylina 
(nie ma doniesień o wpływie innych pochodnych 
penicyliny)12‑14

2) GKS – ich stosowanie u chorych na miastenię 
opisano powyżej

3) inne leki potencjalnie wpływające na przewod‑
nictwo nerwowo‑mięśniowe – β‑blokery, blokery 
kanału wapniowego, prokainamid, magnez po‑
dawany dożylnie, opioidy, diuretyki, leki prze‑
ciwpadaczkowe (gabapentyna i fenytoina) oraz 
leki przeciwpsychotyczne będące pochodnymi 
fenotiazyny; wskazania do stosowania tych le‑
ków należy rozważyć indywidualnie.
Podejrzenie przełomu miastenicznego jest wska‑

zaniem do opóźnienia ekstubacji oraz przyjęcia cho‑
rego na oddział intensywnej terapii (OIT). Opcje 
terapeutyczne obejmują plazmaferezy lub wlew 
IVIG. Leczenie przełomu miastenicznego powin‑
no być prowadzone we współpracy z neurologiem. 
W niektórych sytuacjach wskazana jest diagnosty‑
ka różnicowa z przełomem cholinergicznym. Wy‑
daje się, że ryzyko przełomu cholinergicznego jest 
większe u chorych na miastenię z przeciwciałami 
przeciwko swoistej dla mięśni kinazie tyrozynowej 
(anti‑MuSK). Wystąpienie przełomu miasteniczne‑
go jest wskazaniem do rozpoczęcia lub modyfikacji 
przewlekłego leczenia immunosupresyjnego, a de‑
cyzję co do wyboru leków do terapii przewlekłej i ich 
dawek podejmuje neurolog.

Przełom cholinergiczny występuje niezwy‑
kle rzadko i w pierwszej kolejności należy zawsze 
myśleć o nasilającej się miastenii. Przełom może 
jednakże wystąpić po  podaniu dużych dawek 
IAChE w  celu odwrócenia zwiotczenia mięśni 
szkieletowych. Jego objawy to osłabienie mięśni 
połączone z  łzawieniem, ślinotokiem, mimowol‑
nym oddawaniem moczu i stolca oraz z wymiota‑
mi. W takich przypadkach przełomowi choliner‑
gicznemu może towarzyszyć przedłużona blokada 
nerwowo‑mięśniowa.

W razie podejrzenia przełomu cholinergicznego 
leczenie obejmuje zastosowanie atropiny w dawce 

uniesienie głowy, efektywny kaszel, wysunięcie 
języka) nie są wiarygodnymi oznakami powro‑
tu siły mięśniowej (występują już przy TOF 0,7), 
w szczególności u chorych na miastenię. Przy po‑
dejmowaniu decyzji o ekstubacji pomocne mogą 
się okazać wyniki spirometrii z okresu przedope‑
racyjnego.

Znieczulenie chorego na miastenię powinno być 
zoptymalizowane w celu uzyskania maksymalnej 
szansy na ekstubację bezpośrednio po zabiegu ope‑
racyjnym. W postępowaniu tym:
1) stosuje się anestetyki krótko działające
2) stosuje się analgezję multimodalną w celu zmi‑

nimalizowania skutków ubocznych dużych da‑
wek opioidów

3) unika się leków zaburzających przewodnictwo 
nerwowo‑mięśniowe.
W przypadku stosowania leków zwiotczających 

mięśnie szkieletowe zawsze należy monitorować 
czynność mięśni za pomocą ilościowej oceny w te‑
ście TOF i na tej podstawie podejmować decyzję 
o ekstubacji (pamiętając o ograniczeniach tej me‑
tody w miastenii!).

Postępowanie pooperacyjne

Przewlekłe leczenie immunosupresyjne powinno 
zostać wdrożone wraz z powrotem czynności pe‑
rystaltycznej przewodu pokarmowego.

Stopień i  długość nadzoru pooperacyjnego 
u chorych na miastenię powinno się ustalać indy‑
widualnie na podstawie danych klinicznych, ro‑
dzaju operacji i typu zastosowanego znieczulenia.

Szczególne problemy dotyczące 
postępowania pooperacyjnego

Przełom miasteniczny to szybkie narastanie 
objawów osłabienia mięśni prowadzące do dysfa‑
gii (zespół opuszkowy) lub zaburzeń oddychania 
z niewydolnością oddechową włącznie. Przełom 
miasteniczny może być wywoływany przez róż‑
ne czynniki, takie jak zakażenie, zachłyśnięcie, 
resztkowe działanie środków zwiotczających mięś‑
nie szkieletowe, zaburzenia elektrolitowe, niektóre 
leki, zmiany w przewlekłym leczeniu miastenii, 
znaczny wysiłek fizyczny, stres lub ciąża. W 30–
40% przypadków przyczyna przełomu miastenicz‑
nego pozostaje nieznana.
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1) poród drogą pochwową – preferowaną me‑
todą znieczulenia do porodu drogami natury 
jest znieczulenie zewnątrzoponowe, również 
u chorych na miastenię. Znieczulenie to elimi‑
nuje konieczność ogólnoustrojowego podawania 
opioidów, co minimalizuje ryzyko powikłań od‑
dechowych. Dzięki zewnątrzoponowemu poda‑
waniu LZM i opioidów w dużym rozcieńczeniu 
można osiągnąć bardzo dobry efekt przeciwbó‑
lowy, praktycznie bez upośledzenia czynności 
motorycznych znieczulonego obszaru

2) cięcie cesarskie – znieczuleniem z wyboru 
do planowego cięcia cesarskiego jest znieczu‑
lenie podpajęczynówkowe, jednak wymagany 
wysoki poziom znieczulenia obejmujący seg‑
menty Th4–Th6 może wpłynąć na pracę mięśni 
oddechowych. U pacjentek ze znacznie ogra‑
niczonymi rezerwami oddechowymi zaleca się 
stosowanie w takich przypadkach znieczulenia 
ogólnego lub rozważenie zastosowanie znieczu‑
lenia podpajęczynówkowego i wentylacji niein‑
wazyjnej5

3) poród instrumentalny – zastosowanie blo‑
kady centralnej w postaci znieczulenia zewną‑
trzoponowego pomaga sprostać wymaganiom 
postępowania przeciwbólowego w przypadkach 
porodu instrumentalnego. Pierwszy etap poro‑
du zależy przede wszystkim od mięśni gład‑
kich macicy i nie jest zaburzony przez chorobę, 
natomiast drugi etap wymaga pracy mięśni 
poprzecznie prążkowanych dna miednicy, któ‑
re mogą ulec osłabieniu w przebiegu porodu. 
Naturalną tego konsekwencją jest zwiększone 
ryzyko użycia kleszczy lub próżnociągu.
Po porodzie, również drogą pochwową, wska‑

zana jest kilkudniowa obserwacja matki i nowo‑
rodka (ryzyko rozwinięcia miastenii przejściowej 
u noworodka wynosi 10–15%).

Inne choroby nerwowo‑mięśniowe

Zespół miasteniczny Lamberta i Eatona

Zespół miasteniczny Lamberta i Eatona (LEMS) to 
choroba spowodowana przez przeciwciała skierowa‑
ne przeciwko kanałom wapniowym części presynap‑
tycznej złącza nerwowo‑mięśniowego, co skutkuje 
zmniejszonym uwalnianiem acetylocholiny przez 

1–5 mg i.v., którą należy powtarzać co kilka minut 
pod kontrolą czynności serca. Po osiągnięciu pożą‑
danego efektu (rytm serca 80–140/min, odsysanie 
wydzieliny z dróg oddechowych nie częściej niż 
co 1 h) decyzje o dalszym podawaniu leku należy 
podejmować w zależności od stanu klinicznego 
chorego.

Położnictwo

Kobiety w ciąży chorujące na miastenię powinny 
pozostawać pod opieką wielodyscyplinarną. Utrzy‑
manie dobrej kontroli objawów miastenicznych jest 
priorytetem. W razie istotnych objawów uogólnio‑
nych o średnim lub dużym nasileniu uzasadnione 
jest zastosowanie IVIG na kilka tygodni przed 
planowanym terminem porodu. Przed porodem 
konieczna jest planowa konsultacja anestezjo‑
logiczna. Szczegóły znieczulenia do cięcia cesar‑
skiego lub porodu drogą pochwową powinny być 
ustalane z odpowiednim wyprzedzeniem przed 
przewidywanym terminem porodu. Tak samo jak 
chorzy kwalifikowani do zabiegów operacyjnych, 
kobiety ciężarne powinny być oceniane pod ką‑
tem sprawności mięśni oddechowych i osłabienia 
opuszkowego. Ponadto za pomocą spirometrii war‑
to ocenić tolerancję wysokiego poziomu znieczule‑
nia podpajęczynówkowego wymaganego do cięcia 
cesarskiego (Th4–Th6).

Specyficzne problemy anestezjologii położniczej 
obejmują:

Tabela 2.   Różnicowanie przełomu miastenicznego 
i przełomu cholinergicznego

Przełom 
miasteniczny

Przełom 
cholinergicznya

osłabienie mięśni + +

duszność + +

objawy opuszkoweb + +/–

objawy pobudzenia 
receptorów 
muskarynowychc

– +

a jest niezmiernie rzadki i w pierwszej kolejności zawsze 
należy brać pod uwagę przełom miasteniczny
b dyzartria, dysfagia, niedowład podniebienia
c zwężenie źrenic, potliwość, zaczerwienienie skóry, ślinotok, 
nadmierne wydzielanie oskrzelowe, które może imitować 
obrzęk płuc, bezwiedne oddanie moczu i stolca
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w celu szybkiej poprawy stanu neurologicznego 
przed operacją.

Zalecenia pooperacyjne dla chorych na LEMS 
są podobne jak dla chorych na miastenię.

Miopatie

Miopatie stanowią dużą grupę chorób o  różno‑
rodnych przyczynach i patomechanizmach, zarów‑
no uwarunkowanych genetycznie, jak i nabytych. 
Ich wspólną cechą, w dużym uproszczeniu, jest 
zajęcie mięśni szkieletowych powodujące objawy 
o bardzo zróżnicowanym nasileniu – od mialgii 
ze zwiększeniem lub bez zwiększenia aktywności 
kinazy kreatynowej (CK) w surowicy po różnego 
stopnia niedowład mięśni, któremu może towarzy‑
szyć przewlekła niewydolność oddechowa i kardio‑
miopatia, skolioza lub zespół sztywnego kręgosłu‑
pa prowadzący do restrykcji układu oddechowego.

Postępowanie przedoperacyjne
Przed zabiegiem operacyjnym każdy pacjent z mio‑
patią powinien odbyć konsultację kardiologiczną 
wraz z badaniem echokardiograficznym (jeśli ta‑
kiego badania nie przeprowadzono w ciągu ostat‑
niego roku) i holterowskim oraz zostać poddany 
badaniu spirometrycznemu. Pozwala to na uzy‑
skanie wyjściowych parametrów pomocnych 
w zaplanowaniu opieki pooperacyjnej wraz z oce‑
ną konieczności okołooperacyjnego stosowania 
NIV. Jeśli rozpoznanie jest znane, należy sięgnąć 
do odpowiednich rekomendacji. I tak na przykład 
we wszystkich miopatiach przebiegających z re‑
strykcją układu oddechowego/przewlekłą niewy‑
dolnością oddechową przed planowym zabiegiem 
operacyjnym należy rozważyć wdrożenie wenty‑
lacji nieinwazyjnej.

Według stanowiska American College of Chest 
Physicians natężona pojemność życiowa (FVC) 
wynosząca <50%, a zwłaszcza <30% wartości na‑
leżnej u chorych na dystrofię mięśniową Duchen‑
ne’a wskazuje na zwiększone ryzyko konieczności 
stosowania NIV podczas sedacji i w okresie poope‑
racyjnym po znieczuleniu ogólnym.17

U chorych z miopatią zawsze przed zabiegiem 
operacyjnym należy oznaczyć aktywność CK oraz 
stężenia mleczanu i elektrolitów we krwi. Trze‑
ba jednak pamiętać, że w niektórych chorobach 

synapsę. Występuje dużo rzadziej niż miastenia 
(2,3/mln). W 60–70% przypadków LEMS jest zespo‑
łem paranowotworowym (najczęściej w przebiegu 
raka drobnokomórkowego płuca), w pozostałych 
przypadkach uważa się LEMS za chorobę autoim‑
munologiczną o nieznanym podłożu.

W przeciwieństwie do miastenii LEMS często 
towarzyszy dysfunkcja autonomiczna. Objawy 
opuszkowe występują dużo rzadziej, a osłabienie 
mięśni oddechowych rzadko prowadzi do niewy‑
dolności oddechowej.

Znieczulenie chorego na LEMS
Chorzy na LEMS są szczególnie podatni na dzia‑
łanie środków zwiotczających mięśnie szkieletowe 
zarówno o działaniu depolaryzującym, jak i niede‑
polaryzującym.15 Odwracanie zwiotczenia za po‑
mocą neostygminy może być nieskuteczne. Po-
dobnie jak w miastenii stosowanie środków 
zwiotczających u chorych na LEMS jest prze-
ciwwskazane, poza sytuacjami bezwzględnej 
konieczności. U chorych, którzy wymagają poda‑
nia niedepolaryzujących środków zwiotczających, 
dawkę należy miareczkować, a efekt powinien być 
monitorowany za pomocą TOF.

Chorzy na LEMS mogą być leczeni za pomocą:
1) IAChE
2) antagonisty kanałów potasowych (amifampry‑

dyna)
3) leków immunosupresyjnych (leki i dawkowanie 

podobne jak w miastenii)
4) plazmaferez lub IVIG w razie szybko narasta‑

jących, ciężkich objawów.
Leczenie przewlekłe należy kontynuować do cza‑

su operacji, istnieją bowiem doniesienia o niewy‑
dolności oddechowej związanej z  odstawieniem 
leczenia przed zabiegiem operacyjnym. Chorzy 
przyjmujący przewlekle GKS wymagają utrzyma‑
nia równoważnej dawki w okresie okołooperacyj‑
nym. Ryzyko związane z podaniem dużej dawki 
GKS wydaje się nieco mniejsze niż w miastenii.

Dysfunkcja układu autonomicznego u chorych 
na LEMS może prowadzić do pogłębionej reakcji 
hipotensyjnej podczas indukcji znieczulenia, wy‑
magającej podawania leków naczynioskurczowych. 
W przypadku choroby nowotworowej wymagają‑
cej w trybie pilnym leczenia operacyjnego warto 
rozważyć zastosowanie plazmaferezy lub IVIG 
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nie środków znieczulenia ogólnego bez powikłań 
w przeszłości nie wyklucza predyspozycji do wy‑
stąpienia MH i AIR.17

Jednakże jedynie nieliczne miopatie wiążą się 
z ryzykiem MH lub AIR.

Anestetyki wziewne
U chorych na miopatię należy unikać stosowania 
anestetyków wziewnych, a aparat do znieczulenia 
musi być odpowiednio przygotowany w celu usu‑
nięcia ich pozostałości z układu okrężnego. W tym 
celu należy:
1) usunąć parownik z układu
2) wymienić zestaw rur
3) przepłukać układ 100% tlenem o wysokim prze‑

pływie przez czas określony przez producenta 
aparatu

4) zastosować filtry z węglem aktywnym.
Pomimo dekontaminacji układu okrężnego 

w czasie znieczulenia należy stosować wysokie 
przepływy świeżych gazów w celu zminimalizo‑
wania ryzyka ekspozycji na cząsteczki anestetyku 
wziewnego.

Istnieją doniesienia o bezpiecznym stosowaniu 
anestetyków wziewnych u chorych z miopatiami 
mitochondrialnymi i  zespołami miotonicznymi. 
Znieczulenie wziewne stanowi więc alternatywę 
dla znieczulenia całkowicie dożylnego z użyciem 
propofolu, jednakże każdy taki przypadek wyma‑
ga ostrożnej analizy korzyści i ryzyka związanych 
z takim postępowaniem.

Anestetyki dożylne
Chorzy na miopatie mitochondrialne są w grupie 
zwiększonego ryzyka wystąpienia PRIS. Nale‑
ży zatem unikać u nich znieczulenia całkowicie 
dożylnego z użyciem propofolu. Stosowanie poje‑
dynczych dawek propofolu prawdopodobnie jest 
bezpieczne.

Środki zwiotczające mięśnie 
szkieletowe

Sukcynylocholina jest przeciwwskazana u wszyst‑
kich chorych na  miopatię. Jej podanie może 
spowodować MH lub AIR z  zagrażającą życiu 
hiperkaliemią. Niedepolaryzujące środki zwiot‑
czające u chorych na miopatię działają w sposób 
nieprzewidywalny. Należy unikać ich stosowa‑

mięś ni, na  przykład dystrofiach mięśniowych, 
na co dzień aktywność CK wynosi od kilku do kil‑
kudziesięciu tysięcy jednostek, a wiele ciężkich 
miopatii przebiega z prawidłową aktywnością CK 
w surowicy, a więc izolowany pomiar CK nie wy‑
daje się przydatny w ocenie ryzyka znieczulenia 
u chorego z miopatią.

Premedykacja
Poza przypadkami bezwzględnej konieczności 
należy unikać leków sedatywnych, a w razie ich 
stosowania powinno się podawać najmniejsze sku‑
teczne dawki, pacjent zaś powinien pozostawać 
pod ciągłą obserwacją.

Wybór techniki znieczulenia
Wybór techniki znieczulenia opiera się na ostroż‑
nej ocenie bilansu korzyści i ryzyka. Znieczule‑
nie regionalne eliminuje problem zaopatrzenia 
dróg oddechowych oraz wiąże się ze stosowaniem 
mniejszych dawek i  liczby leków sedatywnych, 
anestetyków i opioidów. Za każdym razem przed 
zastosowaniem znieczulenia regionalnego chorego 
należy poddać dokładnemu badaniu neurologicz‑
nemu, z odnotowaniem w dokumentacji stwier‑
dzonych ubytków.

Należy pamiętać, że brak współpracy ze strony 
pacjenta (głównie chodzi o dzieci i osoby z niepełno‑
sprawnością intelektualną) stanowi przeciwwska‑
zanie do stosowania znieczulenia regionalnego.

Przy użyciu LZM u chorych na miopatie mito‑
chondrialne należy mieć na uwadze zwiększone 
ryzyko toksyczności tych leków, co jest istotne 
szczególnie przy podawaniu dużych dawek lub 
przy stosowaniu blokad ciągłych.

Znieczulenie ogólne
Chorzy na  niektóre miopatie są podatni 
na wystąpienie:
1) hipertermii złośliwej (MH)16

2) rabdomiolizy w odpowiedzi na środki znieczu‑
lenia ogólnego (AIR)

3) zespołu popropofolowego (PRIS).
Wybór środka znieczulającego powinien się 

opierać na analizie ryzyka wystąpienia tych sta‑
nów. Opisywano przypadki jawnych MH i AIR 
rozwijających się dopiero po 3–9 znieczuleniach 
przebiegających bez powikłań, tak więc stosowa‑
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Zabiegi planowe należy przeprowadzić po okresie 
ostrym i po zakończeniu rekonwalescencji.

Chorzy z urazem rdzenia kręgowego

Chorzy z  urazem rdzenia kręgowego stanowią 
wyzwanie, jeśli chodzi o opiekę nad nimi w okre‑
sie okołozabiegowym. Wobec patofizjologicznych 
zmian w  obrębie złącza nerwowo‑mięśniowego 
w odpowiedzi na denerwację zastosowanie sukcy‑
nylocholiny może prowadzić w tej grupie chorych 
do zagrażającej życiu hiperkaliemii. Za niebez‑
pieczny uważa się okres od 72. godziny do 9 mie‑
sięcy od urazu.18 W związku z tym warto pamię‑
tać, że zastosowanie depolaryzujących środków 
zwiotczających do szybkiej indukcji bezpośrednio 
po urazie nie niesie ryzyka groźnej dla życia hi‑
perkaliemii.

Opis przypadku 1

Do oddziału chirurgii ogólnej zgłosił się 46‑letni 
mężczyzna w celu wykonania planowej cholecy‑
stektomii laparoskopowej. Chory leczy się z powo‑
du miastenii, nadciśnienia tętniczego i hiperchole‑
sterolemii. Oprócz zaświadczenia o stanie zdrowia 
od lekarza rodzinnego posiadał wynik konsulta‑
cji neurologicznej z potwierdzeniem wyrównanej, 
stabilnej fazy choroby. Chory przyjmował bromek 
pirydostygminy w formie tabletek w łącznej dawce 
300 mg/d, w schemacie 60 mg co 4 godziny z prze‑
rwą nocną (tj.  w  godzinach 6–10–14–18–22)  – 
neurolog prowadzący sugeruje pozostanie przy 
dotychczasowym schemacie dawkowania. Chory 
nie przyjmował leków immunosupresyjnych.

W chwili premedykacji pacjent nie miał obja‑
wów opuszkowych, negował uczucie duszności.

Przy rozpisywaniu planu operacji chory został 
wyznaczony do zabiegu na godzinę 7.30. W dniu 
zabiegu o godzinie 6.00 otrzymał 60 mg bromku 
pirydostygminy doustnie. Do  indukcji zastoso‑
wano propofol, fentanyl, lignokainę oraz sewo‑
fluran  – duże stężenie anestetyku wziewnego 
zapewniło dobre warunki intubacji. W  czasie 
zabiegu na  prośbę chirurgów wprowadzono 
zwiotczenie za pomocą rokuronium – dawkami 
frakcjonowanymi pod kontrolą TOF. Zabieg prze‑
biegł bez powikłań, po założeniu ostatnich szwów 

nia, a w sytuacjach bezwzględnej konieczności 
zaleca się podanie rokuronium lub wekuronium 
z następczym odwróceniem działania za pomocą 
sugammadeksu.

Opieka pooperacyjna
W  związku z  potrzebą przedłużonego nadzoru 
pooperac yjnego chorzy na miopatię nie kwalifi‑
kują się do zabiegów w trybie ambulatoryjnym. 
W czasie nadzoru pooperacyjnego wymagane jest 
ciągłe monitorowanie funkcji życiowych, a urzą‑
dzenia do NIV powinny towarzyszyć przez cały 
okres hospitalizacji chorym korzystającym z nich 
uprzednio.

U  większości chorych z  miopatią mitochon‑
drialną lub metaboliczną w całym okresie oko‑
łooperacyjnym należy zwrócić szczególną uwagę 
na żywienie i odpowiednie zaspokojenie zapotrze‑
bowania energetycznego.

Zarówno MH, jak i AIR mogą wystąpić w okre‑
sie pooperacyjnym, wobec czego sugeruje się obser‑
wację w kierunku rabdomiolizy za pomocą moni‑
torowania stężenia mioglobiny we krwi.17

Stwardnienie zanikowe boczne

Chorzy z  zespołem opuszkowym w  przebiegu 
stwardnienia zanikowego bocznego oraz w  za‑
awansowanym okresie choroby są szczególnie za‑
grożeni obniżeniem napędu oddechowego i aspira‑
cją treści pokarmowej w trakcie stosowania leków 
o działaniu sedatywnym. Ponadto odznaczają się 
nieprzewidywalną reakcją na depolaryzujące leki 
zwiotczające, a podanie sukcynylocholiny może 
wywołać u nich zagrażającą życiu hiperkaliemię.

Zespół Guillaina i Barrégo

Ze względu na zaburzenia w zakresie układu auto‑
nomicznego chorzy z zespołem Guillaina i Barrégo 
są szczególnie podatni na wystąpienie zaburzeń 
hemodynamicznych w trakcie znieczulenia. Po‑
danie sukcynylocholiny może wywołać u nich za‑
grażającą życiu hiperkaliemię.

Operacje u chorych z zespołem Guillaina i Bar‑
régo wykonuje się w  razie wskazań życiowych 
lub jeśli konieczne jest na przykład wytworzenie 
przezskórnej gastrostomii endoskopowej (PEG). 
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przeprowadzenia plazmaferezy. Zabieg rozpoczęto 
o godzinie 8.00, samo znieczulenie przeprowadzo‑
no, wykonując nakłucie przestrzeni podpajęczy‑
nówkowej na wysokości L3/L4. Podano 12,5 mg 
ciężkiej bupiwakainy oraz 25 µg fentanylu. Na‑
stępnie, po potwierdzeniu poziomu znieczulenia 
sięgającego segmentu Th5, rozpoczęto zabieg, pod‑
czas którego szczególną uwagę zwracano na ewen‑
tualne objawy niewydolności oddechowej. Cięcie 
cesarskie przebiegło bez powikłań. U dziecka nie 
stwierdzono cech miastenii przejściowej noworod‑
ka. Po kilku dniach pacjentka razem z dzieckiem 
opuściła szpital.
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zwiotczenie zostało odwrócone za pomocą sugam‑
madeksu w dawce 2 mg/kg. Odwrócenie działa‑
nia rokuronium potwierdzono w pomiarze TOF, 
którego wartość wyniosła >0,9 i pacjenta ekstu‑
bowano z zachowaniem wzmożonej ostrożności 
(pomiary TOF u chorych na miastenię mogą nie 
być wiarygodne). Od godziny 10.00 do 12.00 pa‑
cjent przebywał na sali wybudzeniowej, w pełni 
wydolny krążeniowo i oddechowo. Po konsultacji 
z operatorami, wobec możliwości podawania leków 
doustnie, otrzymał w południe 120 mg pirydostyg‑
miny, a następnie 60 mg o godzinie 17.00 i 21.00. 
W kolejnych dniach powrócił do „domowego” sche‑
matu leczenia. Po 2‑dniowym okresie obserwacji 
na oddziale chory został wypisany do domu.

Opis przypadku 2

Do oddziału ginekologiczno‑położniczego zgłosiła 
się 28‑letnia kobieta w 30. tygodniu drugiej cią‑
ży, od 5 lat leczona z powodu miastenii. Pierwsze 
dziecko urodziła jeszcze przed zachorowaniem 
na miastenię metodą cięcia cesarskiego z powo‑
du deceleracji tętna płodu stwierdzanego w kar‑
diotokografii. Wobec niedostatecznej grubości 
blizny macicy zadecydowano o zakończeniu obec‑
nej ciąży również przez cięcie cesarskie. Kobieta 
została skonsultowana przez swojego neurologa 
prowadzącego oraz anestezjologa z ośrodka gine‑
kologiczno‑położniczego. Na prośbę anestezjologa 
wykonano spirometrię. Na podstawie uzyskanych 
informacji stwierdzono, że pacjentka jest w wy‑
równanej fazie choroby, spirometria wykazała 
typowe dla tego etapu ciąży odchylenia od norm 
określonych dla płci i wieku. Rozważając bilans 
korzyści i  ryzyka, wobec niewystępowania nie‑
prawidłowości w badaniu czynnościowym płuc, 
zadecydowano o zastosowaniu znieczulenia pod‑
pajęczynówkowego. Kobieta przyjmowała chlorek 
ambenonium w łącznej dawce 40 mg/d w schema‑
cie 10 mg–10 mg–10 mg–10 mg w godzinach 6.00–
12.00–16.00–20.00 w formie tabletek – neurolog 
prowadzący sugerował pozostanie przy dotychcza‑
sowym schemacie dawkowania.

W 39. tygodniu ciąży pacjentka zgłosiła się po‑
nownie w celu wykonania planowego cesarskiego 
cięcia. Otrzymała IAChE według dotychczasowe‑
go schematu. Na OIT zabezpieczono możliwość 


