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Układ oddechowy

Wentylacja minutowa zwiększa się w trakcie ciąży 
o 30–70%. Przesuwa to pH w kierunku umiarkowa‑
nej zasadowicy oddechowej – 7,42–7,46 oraz obniża 
ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla we krwi tęt‑
niczej PaCO2) do 3,8–4,2 kPa (28–32 mm Hg). Do‑
chodzi do zmniejszenia czynnościowej pojemności 
zalegającej (FRC) o około 20%. Dodatkowa redukcja 
FRC może się wiązać z otyłością, ułożeniem pacjent‑
ki (na wznak, w pozycji Trendelenburga, litotomij‑
nej) bądź indukcją znieczulenia. Mimo tych zmian 
i zwiększonego zużycia tlenu ciśnienie parcjalne 
tlenu we krwi tętniczej (PaO2) pozostaje w prze‑
dziale wartości prawidłowych, choć w przypadku 
hipowentylacji lub bezdechu u ciężarnych szybko 
dochodzi do spadku saturacji, rozwijają się hipok‑
sja i kwasica. Dlatego też ważne jest, aby przed in‑
dukcją znieczulenia u ciężarnej odpowiednio długo 
(optymalnie 3–5 min) wykonywać pre oksygenację. 
Do intubacji poleca się przygotowanie rurki intu‑
bacyjnej o mniejszym niż spodziewany rozmiarze, 
należy też mieć pod ręką sprzęt do alternatywnego 
zabezpieczenia i udrożnienia dróg oddechowych.

Wprowadzenie

Około 2% kobiet ciężarnych wymaga leczenia ope‑
racyjnego z przyczyn niepołożniczych, najczęściej 
z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego, za‑
palenia pęcherzyka żółciowego, choroby nowotwo‑
rowej lub urazu. Zabiegi chirurgiczne w trakcie 
ciąży wiążą się ze zwiększonym ryzykiem porodu 
przedwczesnego lub poronienia. Zaleca się, by ope‑
racje planowe przeprowadzać po zakończeniu ciąży 
i połogu. Jeżeli są konieczne w trakcie ciąży, opty‑
malne wydaje się ich przeprowadzenie w II try‑
mestrze ciąży, co się wiąże z najmniejszym ryzy‑
kiem poronienia i porodu przedwczesnego. Pilnej 
operacji nie należy jednak odkładać, niezależnie 
od trymestru ciąży.

Zmiany fizjologiczne w ciąży

Przed zabiegiem operacyjnym zawsze należy wziąć 
pod uwagę zmiany fizjologiczne, jakie zachodzą 
w organizmie kobiety podczas ciąży i połogu. Nie‑
które z nich istotnie wpływają na postępowanie 
lekarskie.

Znieczulenie kobiety ciężarnej do zabiegów 
niepołożniczych
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Krew

Objętość krwi krążącej (zarówno osocza, jak i ery‑
trocytów) zwiększa się w ciąży, począwszy od I try‑
mestru, a ostatecznie w III trymestrze osiąga war‑
tość o 30–45% większą niż przed ciążą. Większy 
wzrost objętości osocza niż erytrocytów może powo‑
dować niedokrwistość z rozcieńczenia. Dzięki zwięk‑
szeniu objętości krwi pacjentki zazwyczaj dobrze 
tolerują jej umiarkowaną utratę. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) niedokrwistość u cię‑
żarnych rozpoznaje się przy stężeniu hemoglobiny 
<11 g/dl. Niedokrwistość występującą w trakcie cią‑
ży powinno się leczyć z uwzględnieniem przyczyny, 
jaką często jest niedobór żelaza. Dożylne podawanie 
żelaza jest skuteczniejsze niż podawanie doustne, 
szczególnie po 30. tygodniu ciąży, gdy ze względu 
na pilność zabiegu nie ma czasu na wyrównanie 
niedokrwistości preparatami doustnymi lub gdy stę‑
żenie hemoglobiny wynosi 8–10 g/dl. W przypadku 
ciężkiej, objawowej niedokrwistości, gdy leczenie 
dożylne jest nieskuteczne, należy rozważyć przeto‑
czenie koncentratu krwinek czerwonych.

W trakcie ciąży obserwuje się również zwięk‑
szenie liczby leukocytów. Zmiany w  układzie 
krzepnięcia to zwiększenie stężenia czynni‑
ków krzepnięcia, głównie fibrynogenu oraz czyn‑
ników VII, VIII, IX, X, XII i czynnika von Wille‑
branda, co sprawia, że ciąża stanowi szczególny 
stan nadkrzepliwości. Równocześnie dochodzi 
do zwiększenia aktywności fibrynolitycznej, choć 
w mniejszym stopniu. Pod koniec ciąży fizjologicz‑
nie zmniejsza się liczba płytek krwi, mimo to ciąża 
i połóg stanowią istotny czynnik ryzyka powikłań 
zakrzepowo‑zatorowych związanych ze zwiększo‑
nym ryzykiem zgonu pacjentek. U każdej ciężar‑
nej poddawanej operacji należy ocenić to ryzyko 
i wdrożyć działania profilaktyczne.

Przewód pokarmowy

Opróżnianie żołądka u ciężarnych jest takie samo 
jak u kobiet niebędących w ciąży, dopóki nie są 
one w trakcie porodu lub o ile nie otrzymywały 
opioidów. Mimo to fizjologiczne zmiany zachodzące 
w ciąży, powodujące zmniejszenie napięcia dolnego 
zwieracza przełyku i zwiększenie ciśnienia w żo‑
łądku, zwiększają ryzyko regurgitacji i aspiracji 

Zmiany dotyczące dróg oddechowych (zwiększo‑
ne ukrwienie i obrzęk), występujące już od I try‑
mestru ciąży, mogą utrudniać intubację. Wytycz‑
ne Obstetric Anaesthetists’ Association oraz Dif‑
ficult Airway Society przedstawiają postępowanie 
w razie nieudanej intubacji u pacjentki ciężarnej 
(ryc.). Stosuje się je nie tylko w przypadku cięcia 
cesarskiego. Nie zaleca się intubacji ciężarnych 
przez nos w związku ze zwiększonym ryzykiem 
krwawienia z przewodów nosowych.

Układ krążenia

W ciąży rzut serca zwiększa się nawet o 50%, co 
wynika z przyspieszenia rytmu serca i zwiększe‑
nia objętości wyrzutowej. Zwiększone wytwarza‑
nie prostacykliny, relaksyny i tlenku azotu przez 
śródbłonek oraz naczyniorozszerzające działanie 
progesteronu prowadzą do  zmniejszenia oporu 
naczyniowego systemowego i płucnego. Od 18.–20. 
tygodnia ciąży powiększona macica uciska na duże 
naczynia, zarówno żylne, jak i tętnicze. Prowadzi 
to do upośledzenia powrotu krwi żylnej do serca 
i wtórnie do zmniejszenia rzutu serca z towarzy‑
szącą hipo tensją. Mechanizm ten leży u podłoża 
zespołu aortalno ‑kawalnego pojawiającego się u cię‑
żarnych w ułożeniu na wznak. Ułożenie na lewym 
boku zwiększa rzut serca, ale często nie jest możliwe 
w trakcie operacji. Obkurczenie łożyska naczynio‑
wego ogranicza skutki zespołu aortalno‑kawalnego.

Dodatkowym wyzwaniem może być wywoływa‑
ne znieczuleniem zmniejszenie napięcia układu 
współczulnego nasilające hipotensję, co zdarza 
się często (nawet do 80%) podczas planowych cięć 
cesarskich w znieczuleniu podpajęczynówkowym. 
Do cięć cesarskich w celu prewencji lub leczenia 
hipotensji stosuje się fenylefrynę we wlewie do‑
żylnym lub we wstrzyknięciach, choć te ostatnie 
częściej wywołują bradykardię. W porównaniu 
z efedryną fenylefryna ma w takich sytuacjach 
korzystniejszy wpływ na stan noworodka.

Zaleca się ułożenie pacjentki z obrotem ciała 
na lewą stronę o około 15° i możliwością pogłębie‑
nia tego manewru w razie zaburzeń hemodyna‑
micznych u matki lub dobrostanu płodu. Można 
to osiągnąć poprzez zmianę nachylenia stołu ope‑
racyjnego, manualne przesunięcie macicy w lewo 
lub podłożenie klina pod prawy bok.
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Ryc. Algorytm postępowania w przypadku trudnej lub nieskutecznej intubacji u kobiet w ciąży na podstawie wytycznych Obstetric Anaesthetists’ Association / 
Difficult Airway Society 2015

postępowanie przedoperacyjne
 – ocena dróg oddechowych
 – czas przyjęcia ostatniego posiłku/płynu
 – profilaktyczne podanie leków zmniejszających kwasowość soku żołądkowego
 – resuscytacja wewnątrzmaciczna płodu (jeśli wskazana)

zaplanowanie z zespołem
 – okołooperacyjna karta kontrolna WHO / lista kontrolna znieczulenia ogólnego
 – znalezienie właściwej osoby do pomocy, wezwanie jej, jeśli uzasadnione
 – przygotowanie sprzętu niezbędnego w przypadku trudnej lub nieskutecznej intubacji
 – zaplanowanie wybudzenia pacjentki lub rozpoczęcie zabiegu

szybka indukcja znieczulenia ogólnego (RSI)
 – sprawdź sprzęt do dróg oddechowych, ssanie, dostęp i.v.
 – optymalne ułożenie (uniesienie głowy i tułowiaa), przesunięcie macicy w lewo
 – preoksygenacja FET ≥0,9; rozważ oksygenację przez nos
 – uciśnij chrząstkę pierścieniowatą (10 N, zwiększając do maks. 30 N)
 – zastosuj właściwe dawki do indukcji/blokady nerwowo-mięśniowej
 – rozważ wentylację przez maskę twarzową (Pmax 20 cm H2O)

intubacja
1. próba – jeśli trudno uwidocznić krtań:

 – zmniejsz lub zwolnij ucisk na chrząstkę pierścieniowatą
 – zewnętrzne manipulacje krtanią
 – ponownie ułóż optymalnie głowę i szyję 
 – użyj bougie lub innej prowadnicy
 – w razie nieskuteczności: wentyluj przez maskę twarzową, poinformuj asystę

2. próba – rozważ:
 – alternatywny laryngoskop (np. McCoy’a, Polio)
 – modyfikacja ucisku na chrząstkę pierścieniowatą

3. próba – tylko przez doświadczonego anestezjologa

potwierdź prawidłowe położenie rurki

czy konieczne i bezpieczne jest 
natychmiastowe wykonanie zabiegu?

wybudź pacjentkę rozpoczęcie zabiegu

nieskuteczna

skuteczna

a  u osób otyłych otwór słuchowy zewnętrzny na poziomie 
wcięcia szyjnego rękojeści mostka

b  najlepiej II generacji, bez ucisku na chrząstkę pierścieniowatą 
podczas zakładania (maks. 2 próby)

c  Rozważ użycie maski twarzowej przez 2 osoby, zmniejszenie 
lub zwolnienie ucisku na chrząstkę pierścieniowatą.

d konikotomia z wprowadzeniem rurki do tchawicy

nie

tak

tak

taknie nie

 – ogłoś nieskuteczną intubację
 – wezwanie pomocy przez zespół operacyjny
 – utrzymuj oksygenację przez:
nagłośniowe urządzenie do udrażniania dróg oddechowychb lub
maskę twarzową ± rurkę ustno-gardłowąc

 – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u ciężarnej
 – ratunkowe cięcie cesarskie w trakcie zatrzymania krążenia

wykonaj procedurę front-of-neckd 

czy przywrócono oksygenację?

czy możliwa jest właściwa oksygenacja?

 – zgłoś stan zagrożenia życia zespołowi operacyjnemu
 – zawołaj dodatkową pomoc specjalistyczną (laryngolog, intensywista)
 – podaj 100% tlen
 – wyklucz skurcz krtani – zapewnij blokadę nerwowo-mięśniową
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Premedykacja

Premedykacja powinna obejmować postępowanie 
minimalizujące ryzyko regurgitacji i aspiracji tre‑
ści żołądkowej (p. wyżej). Zastosowanie anksjoli‑
tyków jest kontrowersyjne. Z uwagi na to, że nie 
ma jednoznacznych danych dotyczących profilu 
bezpieczeństwa pochodnych benzodiazepiny u ko‑
biet w ciąży, nie zaleca się rutynowego podawania 
tych leków w premedykacji, choć nie ma też jedno‑
znacznych danych na to, że pojedyncza dawka jest 
teratogenna. Przedłużona ekspozycja wewnątrz‑
maciczna może się wiązać z wystąpieniem obja‑
wów odstawiennych u noworodka. Podanie leku 
sedatywnego bezpośrednio przed porodem może 
z kolei spowodować zaburzenia adaptacyjne u no‑
worodka.

Rodzaj znieczulenia

Preferuje się znieczulenie regionalne lub bloka‑
dy centralne. Amerykańska Agencja ds. Żywno‑
ści i Leków (FDA) wydała ostrzeżenie dotyczące 
przedłużonej ekspozycji na anestetyki wziewne 
i dożylne w trakcie znieczulenia ogólnego, w miarę 
możliwości należy więc minimalizować ich stoso‑
wanie. W celu zmniejszenia kurczliwości mięśnia 
macicy, jeżeli jest to wskazane, można zastosować 
inne środki niż anestetyki wziewne (np. atosiban).

Uwagi ogólne

W trakcie znieczulenia istotne jest utrzymywanie 
normowolemii, normotensji i  unikanie hipoksji. 
Zaleca się utrzymywanie prawidłowego PaCO2, 
skorygowanego do wartości odpowiednich dla cią‑
ży, z docelowymi wartościami PaCO2 4,0–4,5 kPa 
(30–34 mm Hg). Wysycenie hemoglobiny krwi tęt‑
niczej tlenem u ciężarnej zmierzone metodą pulso‑
ksymetrii wynoszące <85% jest szkodliwe dla pło‑
du. Hiperwentylacja z wartościami PaCO2 <4 kPa 
(30 mm Hg) może zmniejszyć przepływ maciczny, 
a zwiększenie PaCO2 – kwasicę u płodu. Zmniej‑
szenie stężeń albuminy i α‑glikoproteiny, charakte‑
rystyczne dla ciąży, może skutkować zwiększonym 
wolnym stężeniem podawanych leków, co się wią‑
że z możliwością wystąpienia reakcji toksycznych. 
Zmiany objętości dystrybucji w okresie ciąży wpły‑

treści żołądkowej do  dróg oddechowych. Efekt 
ten według różnych źródeł występuje już nawet 
w I trymestrze ciąży. Zasadne wydaje się uznanie 
tego ryzyka za istotne od II trymestru ciąży; jest 
ono największe po 36. tygodniu ciąży.

Niezależnie od czasu trwania ciąży u każdej 
pacjentki wymagającej znieczulenia ogólnego, 
która zgłasza nudności, wymioty, ma dolegliwości 
bólowe, objawy zakażenia, refluksu żołądkowo‑
‑przełykowego, przepukliny rozworu przełykowego 
lub jest pacjentką z „pełnym żołądkiem”, powinno 
się zastosować szybką indukcję znieczulenia ogól‑
nego (RSI) wraz z intubacją tchawicy połączoną 
z profilaktyką aspiracji.

Profilaktyka aspiracji treści żołądkowej u cię‑
żarnej powinna obejmować zastosowanie anta‑
gonisty receptora H2 lub inhibitora pompy pro‑
tonowej (do cięć cesarskich sugeruje się podanie 
leku wieczorem w przeddzień planowego zabiegu 
i  90–120  min przed zabiegiem). Bezpośrednio 
przed indukcją znieczulenia podaje się doustnie 
30 ml 0,3 mol/l cytrynianu sodu. Niektóre pro‑
tokoły uwzględniają również zastosowanie leku 
prokinetycznego (metoklopramidu).

Korzystne dla ciężarnych poddawanych cięciu 
cesarskiemu jest zastosowanie protokołu Enhanced 
Recovery After Cesarean Delivery (ERAC). Zgod‑
nie z nim należy minimalizować okres głodzenia 
przed planowymi zabiegami wykonywanymi pod‑
czas ciąży – dopuszcza się przyjmowanie pokarmów 
stałych do 6 godzin, a klarownych płynów (zawiera‑
jących węglowodany) do 2 godzin przed zabiegiem.

Układ moczowy

W  ciąży dochodzi do  zwiększenia przepływu 
nerkowego i przesączania kłębuszkowego (GFR) 
o około 50%, co powoduje zmniejszenie stężenia 
kreatyniny i  mocznika we  krwi. Zwiększenie 
aktywności aldosteronu prowadzi do zatrzymy‑
wania wody i sodu ze zwiększeniem całkowitej 
zawartości wody w organizmie (TBW), co osta‑
tecznie skutkuje zmniejszoną osmolalnością oso‑
cza i zmniejszonym stężeniem sodu w surowicy. 
Zwiększone stężenie kreatyniny powinno skłaniać 
do poszerzenia diagnostyki, gdyż sugeruje rozwi‑
jającą się ostrą niewydolność nerek, która może 
wymagać m.in. zmiany dawkowania leków.



126 MEDYCYNA PRAKTYCZNA 11/2021

P R A K T Y K A  K L I N I C Z N A

ciśnienia wewnątrzmacicznego i ryzykiem asfiksji 
płodu w I i II trymestrze ciąży.

Anestetyki wziewne

W trakcie ciąży obserwuje się zmniejszone o 30–
40% minimalne stężenie pęcherzykowe (MAC) 
anestetyku, co koreluje ze  zwiększonym stęże‑
niem progesteronu. Anestetyki wziewne podawa‑
ne w stężeniu do 1,5 MAC zmniejszają napięcie 
mięśnia macicy, rozszerzają tętnice maciczne 
i  zwiększają przepływ krwi przez ten narząd. 
W większych stężeniach wtórnie do spadku ciś‑
nienia krwi i rzutu serca przepływ krwi przez 
macicę jest zmniejszony. Podtlenek azotu hamuje 
syntazę metioniny i wtórnie syntezę DNA, dlatego 
nie zaleca się jego stosowania podczas zabiegów 
niepołożniczych u kobiet w ciąży.

Leki przeciwbólowe

Paracetamol jest bezpiecznym lekiem w  ciąży. 
Niesteroidowych leków przeciwzapalnych nie za‑
leca się w I trymestrze i po 30. tygodniu ciąży 
ze względu na ryzyko przedwczesnego zamknię‑
cia prze wodu tętniczego (Botalla). Opioidy jako 
substancje dobrze rozpuszczalne w tłuszczach ła‑
two przechodzą przez łożysko. Można je stosować 
w ciąży z uwzględnieniem ich wpływu na reak‑
tywność zapisu KTG i ryzyko depresji ośrodka 
oddechowego u noworodków. Przy przedłużonej 
ekspozycji płodu na  opioid istnieje ryzyko wy‑
stąpienia zespołu odstawiennego u noworodka. 
Multimodalna terapia przeciwbólowa połączona 
w miarę możliwości z technikami regionalnymi 
powinna ograniczyć zapotrzebowanie na opioidy. 
Właściwe leczenie bólu prowadzi do zmniejszenia 
stężenia amin katecholowych u matki i odpowie‑
dzi na stres, co się przekłada na poprawę przepły‑
wu krwi w jednostce matczyno‑płodowej.

Środki zwiotczające

Środki zwiotczające stosuje się podczas RSI. 
W Wielkiej Brytanii 90% anestezjologów położni‑
czych do cięcia cesarskiego nadal stosuje sukcy‑
nylocholinę (w dawce 1–1,5 mg/kg). Jej działanie 
w ciąży może być wydłużone z powodu zmniej‑

wają na aktywność metaboliczną oraz eliminację 
leków (nerki, wątroba), a w efekcie na ich działanie.

Stosując znieczulenie ogólne, należy utrzymy‑
wać jego odpowiednią głębokość. Monitorowanie 
głębokości znieczulenia pozwala na dobranie opty‑
malnego postępowania (np. wskaźnik bispektral‑
ny [BIS] lub entropia).

W grupie ciężarnych znieczulanych do cięcia ce‑
sarskiego zwiększony jest odsetek wybudzeń śród‑
operacyjnych. Na ich częstość wpływają: potrzeba 
wykonania RSI, redukcja dawek anestetyków i opio‑
idów, pilność sytuacji położniczej czy częściej wystę‑
pująca trudność w udrożnieniu dróg oddechowych. 
Okoliczności te mogą występować również podczas 
zabiegów niepołożniczych wykonywanych w ciąży.

Zbyt płytka anestezja powoduje uwalnianie 
katecholamin, co może skutkować zaburzeniem 
przepływu krwi w jednostce matczyno‑płodowej. 
Zabiegi laparoskopowe powinno się przeprowa‑
dzać z ciśnieniem odmy otrzewnowej 8–12 mm Hg. 
Hipo wolemia wymaga aktywnego leczenia. Zmia‑
ny fizjologiczne w ciąży mogą maskować objawy 
utraty krwi stosunkowo dobrze tolerowanej w cią‑
ży, nawet do 25% objętości krwi krążącej.

Anestetyki dożylne

Wszystkie anestetyki mogą wpływać na  reak‑
tywność zapisu kardiotokograficznego (KTG) 
i w czasie jego interpretacji u ciężarnej w okresie 
okołooperacyjnym należy to brać pod uwagę. Naj‑
bardziej rozpowszechnionym i uważanym za bez‑
pieczny anestetykiem dożylnym (chociaż nie ma 
danych naukowych na ten temat) do zastosowania 
w ciąży jest tiopental. Z analizy danych dotyczą‑
cych znieczuleń ogólnych do cięć cesarskich wyni‑
ka, że aktualnie coraz częściej stosuje się propofol. 
Żaden z nich nie jest uważany za teratogenny. Ko‑
rzyści z zastosowania propofolu do znieczulenia 
ogólnego do cięcia cesarskiego to m.in. mniejsze 
ryzyko wybudzeń śródoperacyjnych, mniej trud‑
nych intubacji, a  także lepsza znajomość tego 
anestetyku wśród młodszego pokolenia aneste‑
zjologów. Jego rosnąca popularność wynika rów‑
nież m.in. z trudniejszego dostępu do tiopentalu.

W ciąży nie zaleca się stosowania etomidatu, 
ponieważ wpływa on na stężenie kortyzolu u no‑
worodków oraz ketaminy, co wiąże się ze wzrostem 
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wania stanu płodu. Stosowanie anestetyków, opio‑
idów, atropiny, β‑blokerów oraz siarczanu magnezu 
może utrudniać interpretację zapisu KTG. Wtedy 
podczas zabiegu musi być obecna osoba mająca 
doświadczenie w KTG. Ponadto należy brać pod 
uwagę konieczność wykonania cięcia cesarskiego.

Kortykoterapia

W razie objawów zagrażającego porodu przedwcze‑
snego należy rozważyć włączenie, w celu poprawy 
dojrzałości płuc płodu, kortykoterapii przed ope‑
racją (między 24. a 34. tyg. ciąży), trzeba jednak 
wziąć pod uwagę, że pełen cykl leczenia opóźni 
zabieg o 24–48 godzin. Cykl obejmuje 12 mg beta‑
metazonu i.m. (2 dawki w odstępie 24 godz.) lub 
6 mg deksametazonu i.m. (4 dawki co 12 godz.).

Tokoliza

Nie zaleca się rutynowego włączania leczenia 
tokolitycznego. Ważne, by monitorować pacjent‑
kę w  kierunku objawów zagrażającego porodu 
przedwczesnego przed operacją i po niej. Uważa 
się, że laparotomia i związana z nią manipulacja 
na macicy w celu uzyskania dostępu operacyjne‑
go mogą indukować czynność skurczową macicy. 
W razie wystąpienia objawów zagrażającego poro‑
du przedwczesnego położnik może włączyć do le‑
czenia atosiban lub fenoterol i.v.

Schemat podawania atosibanu i.v.: pierwsza 
dawka startowa 6,75 mg we wstrzyknięciu w cią‑
gu 1 minuty, potem 3‑godzinny wlew nasycający 
(300 μg/min), następnie trwający do 45 godzin 
wlew podtrzymujący (100 μg/min).

szenia (nawet o >25%) aktywności cholinesterazy 
w osoczu. Alternatywnie można użyć rokuronium 
w dawce właściwej dla RSI (1 mg/kg), tak by jak 
najszybciej osiągnąć gotowość do intubacji. Dys‑
kutuje się wykorzystanie rokuronium i sugamma‑
deksu podczas cięcia cesarskiego jako alternatyw‑
nego leku w przypadku trudnej intubacji – daje to 
możliwość odwrócenia bloku w czasie krótszym 
niż działanie sukcynylocholiny.

Society for Obstetric Anesthesia and Perina‑
tology nie zaleca stosowania sugammadeksu 
u kobiet w ciąży, dopóki nie ma bezwzględnych 
korzyści wynikających z nieprzewidzianej koniecz‑
ności odwrócenia zwiotczenia (sytuacja „nie mogę 
zaintubować, nie mogę oksygenować”) lub nieade‑
kwatnego odwrócenia bloku za pomocą inhibitorów 
cholinesterazy.

Stosując inhibitor cholinesterazy i  atropinę, 
należy pamiętać, że atropina przechodzi przez 
łożysko i podana w dużych dawkach może powo‑
dować tachykardię u płodu i brak reaktywności 
w zapisie KTG. Stosowanie siarczanu magnezu 
może wydłużać działanie środków zwiotczających.

Postępowanie pooperacyjne

Postępowanie pooperacyjne musi uwzględniać oce‑
nę ryzyka oraz profilaktykę zakrzepowo‑zatorową. 
Zarówno metody niefarmakologiczne (np. przery‑
wany ucisk pneumatyczny), jak i heparyna drobno‑
cząsteczkowa (HDCz) zmniejszają ryzyko powi‑
kłań zakrzepowo‑zatorowych będących istotną 
przyczyną zgonów w okresie ciąży i połogu. Daw‑
kowanie HDCz powinno uwzględniać aktualną 
masę ciała pacjentek i czynność nerek (tab.).

Opieka położnicza

Monitorowanie płodu

Przed 22.–24. tygodniem ciąży ocenę czynności 
serca płodu przeprowadza się zwykle ultrasono‑
graficznie lub za pomocą detektora tętna płodu. 
Po osiągnięciu przez płód granic przeżycia (zwykle 
po 26. tyg. ciąży) monitoruje się jego stan za pomo‑
cą zapisu KTG. Zaleca się monitorowanie często‑
tliwości rytmu serca płodu przed operacją i po niej. 
Zwykle nie wymaga się śródoperacyjnego monitoro‑

Tabela.  Profilaktyczne dawki heparyny 
drobnocząsteczkowej w ciąży i połogu

Masa ciała (kg) Enoksaparyna Dalteparyna

<50 20 mg/d 2500 j./d

50–90 40 mg/d 5000 j./d

91–130 60 mg/da 7500 j./da

131–170 80 mg/da 10 000 j./da

>170 0,6 mg/kg/da 75 j./kg/da

a Można podawać w 2 dawkach podzielonych.
 na podstawie 7. poz. piśmiennictwa
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w przypadku powtarzania dawek i do 6. tygodnia 
życia noworodka. W takich sytuacjach zaleca się 
obserwację matki i noworodka pod kątem senności 
i depresji oddechowej. Nie zaleca się stosowania 
kodeiny, gdyż może ona wywołać nadmierną seda‑
cję u niemowlęcia. Przed zabiegiem każdą matkę 
małego dziecka (<2.–3. rż.) należy zapytać, czy 
karmi piersią.

Opisy przypadków

Przypadek 1

26‑letnia kobieta w 28. tygodniu drugiej ciąży (masa 
ciała przed ciążą 62 kg, obecna 70 kg, wzrost 164 cm) 
zgłosiła się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) 
z powodu silnego bólu brzucha, szczególnie nasi‑
lonego po stronie prawej. W badaniu przedmioto‑
wym stwierdzono bolesność uciskową nad prawym 
talerzem biodrowym i objawy otrzewnowe. W USG 
w tej lokalizacji uwidoczniono wyrostek robaczkowy 
o pogrubiałej ścianie. W badaniach laboratoryjnych 
stwierdzono zwiększenie stężenia parametrów za‑
palnych, poza tym bez nieprawidłowości. W badaniu 
położniczym stwierdzono: dno macicy 3 palce powy‑
żej pępka, napięcie podstawowe mięśnia macicy pra‑
widłowe, bez czynności skurczowej, w badaniu per 
vaginam bez nieprawidłowości. Pacjentkę zakwali‑
fikowano do appendektomii metodą laparoskopową. 
W ocenie anestezjologicznej chorą zakwalifikowano 
do III klasy ryzyka według American Society of Ana‑
esthesiology (ASA) i III klasy trudności intubacji 
według skali Mallapatiego, oceniono ją jako wydolną 
krążeniowo i oddechowo.

Dwie godziny przed znieczuleniem zastosowano 
profilaktykę aspiracji treści żołądkowej, podając 
10 mg metoklopramidu i 40 mg pantoprazolu i.v., 
a  po  3‑minutowej preoksygenacji dożylną RSI 
(tiopental 5 mg/kg, rokuronium 1 mg/kg). Intuba‑
cja rurką 7 mm przebiegła gładko za pierwszym 
razem (I stopień w skali Cormacka i Lehane’a). 
Potwierdzono prawidłowe położenie rurki intuba‑
cyjnej. W podtrzymaniu znieczulenia zastosowano 
tlen z powietrzem, FiO2 0,4, przepływ świeżych 
gazów 3  l/min, sewofluran 0,8 MAC, fentanyl 
w dawkach frakcjonowanych.

W trakcie całego zabiegu utrzymywano stabil‑
ne parametry hemodynamiczne. Do odwrócenia 

Schemat podawania fenoterolu: dawkę ustala się 
w zależności od reakcji pacjentki i indywidualnej 
tolerancji. Przygotowanie pompy do wlewu: 2 am‑
pułki fenoterolu (2 × 0,5 mg) rozpuszcza się w 50 ml 
5% roztworu glukozy i zwykle ustawia przepływ 
na 3–9 ml/h, co odpowiada dawce leku 1–3 µg/min. 
W razie potrzeby dawkę zmniejsza się lub zwięk‑
sza w przedziale 0,5–4 µg/min. Należy pamiętać 
o przeciwwskazaniach do stosowania fenoterolu, 
takich jak tyreotoksykoza, jaskra, niewyrównana 
cukrzyca, hipokaliemia, ciężka niewydolność nerek 
lub wątroby, zaburzenia rytmu serca, nadciśnie‑
nie płucne, wady zastawki mitralnej, zespół Wolffa, 
Parkinsona i White’a (WPW) oraz kardiomiopatia 
przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu.

Neuroprotekcja

Siarczan magnezu (MgSO4) w schemacie neuro‑
protekcji stosuje się w przypadku ryzyka wystą‑
pienia porodu przedwczesnego między 24. a 32. ty‑
godniem ciąży. Obecny protokół dawkowania 
MgSO4 i.v. to podanie w formie wstrzyknięcia 4 g 
leku w ciągu 30 minut, a następnie ciągły wlew 
1 g/h do czasu porodu, maksymalnie przez 24 go‑
dziny. Decyzja o podaniu MgSO4 powinna zależeć 
od ryzyka wystąpienia porodu.

Droga porodu

Przebycie operacji niepołożniczej w trakcie ciąży 
nie jest przeciwwskazaniem do porodu drogą po‑
chwową. Niedawne nacięcie brzucha nie wyklucza 
parcia w drugiej fazie porodu. Decyzję o wyborze 
drogi porodu podejmuje się zwykle na podstawie 
indywidualnej oceny sytuacji klinicznej.

Karmienie piersią

Wytyczne brytyjskie zalecają nieprzerywanie lak‑
tacji z powodu znieczulenia do operacji. Podkreśla 
się, że nie ma potrzeby odciągania i wylewania 
mleka po znieczuleniu. Nieopioidowe leki przeciw‑
bólowe oraz anestetyki przechodzą do niego jedy‑
nie w bardzo małej ilości, dlatego większość z nich 
nie wpływa na dziecko karmione piersią. Należy 
zachować ostrożność przy stosowaniu opioidów 
i  pochodnych benzodiazepiny, w  szczególności 
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wano do III klasy ryzyka według ASA i II klasy 
trudności intubacji według skali Mallapatiego, 
oceniono ją jako wydolną krążeniowo i oddechowo.

2 godziny przed znieczuleniem zastosowano pro‑
filaktykę aspiracji treści żołądkowej (10 mg meto‑
klopramidu, 40 mg pantoprazolu i.v.). Po 3‑minuto‑
wej preoksygenacji zastosowano dożylną RSI (pro‑
pofol 2 mg/kg, sukcynylocholina 1,5 mg/kg) oraz 
remifentanyl we wlewie TCI (Minto) 0,1–3,5 ng/ml 
pod kontrolą parametrów hemodynamicznych. In‑
tubacja rurką o średnicy 7 mm przebiegła gładko 
za pierwszym razem (I stopień trudności w skali 
Cormacka i Lehane’a). Potwierdzono prawidłowe 
położenie rurki intubacyjnej. W podtrzymaniu znie‑
czulenia zastosowano tlen z powietrzem, FiO2 0,4, 
FGF 3 l/min, sewofluran 0,8 MAC. Dalsze zwiot‑
czenie rokuronium 0,4 mg/kg.

W trakcie całego zabiegu utrzymywano stabil‑
ne parametry hemodynamiczne. Do odwrócenia 
zwiotczenia zastosowano atropinę i neostygminę. 
Pacjentkę ekstubowano po osiągnięciu TOFR >0,9. 
W trakcie zabiegu stwierdzono podkręcającą się tor‑
biel jajnika lewego, którą odprowadzono do pozycji 
neutralnej. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. 
W ramach postępowania przeciwbólowego wdrożo‑
no paracetamol 4 × 1 g i morfinę we wlewie i.v. (pod 
kontrolą pielęgniarską). Zastosowano profilaktykę 
przeciwzakrzepową enoksaparyną 60 mg 1 × dz s.c. 
Pacjentka została przekazana na oddział patologii 
ciąży w celu dalszego monitorowania i  leczenia. 
Pacjentka została wypisana do domu w 5. dobie 
po zabiegu z ciążą żywą utrzymaną. W 38. tygo‑
dniu ciąży urodziła drogą pochwową, bez powikłań 
córkę o masie ciała 3400 g, 10 pkt w skali Apgar.
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zwiotczenia zastosowano atropinę i neostygminę. 
Pacjentkę ekstubowano po osiągnięciu TOFR >0,9. 
Przebieg pooperacyjny bez powikłań. W ramach 
postępowania przeciwbólowego podawano: para‑
cetamol 1 g 4 ×dz. i morfinę we wlewie i.v. (pod 
kontrolą pielęgniarską) oraz włączono profilakty‑
kę przeciwzakrzepową.

Stwierdzono ropowicze zapalenie wyrostka ro‑
baczkowego. Zabieg przebiegł bez powikłań. Pa‑
cjentka została przekazana na oddział patologii 
ciąży w celu dalszego monitorowania i leczenia. 
Kontynuowano profilaktykę przeciwzakrzepową 
(enoksaparyna 40  mg 1 × dz. s.c.), antybiotyko‑
terapię empiryczną (ceftriakson 1 g 2 × dz.) oraz lek 
przeciwbólowy (paracetamol 1 g 3 × dz.). Monitoro‑
wano dobrostan matki i płodu, zapisy KTG w trak‑
cie hospitalizacji były prawidłowe. W trakcie ho‑
spitalizacji pacjentka nie wykazywała objawów 
zagrażającego porodu przedwczesnego. W 6. dobie 
po laparoskopii została wypisana do domu z ciążą 
żywą utrzymaną.

Przypadek 2

Kobieta w  32.  tygodniu pierwszej ciąży (masa 
ciała przed ciążą 90  kg, obecna 99  kg, wzrost 
174cm) zgłosiła się na SOR z powodu dolegliwości 
bólowych w podbrzuszu. W wywiadzie chora zgła‑
szała lewostronną torbiel endometrialną jajnika 
o wymiarach 5 cm. W badaniu przedmiotowym 
stwierdzono: dno macicy właściwe dla wieku ciąży, 
brzuch miękki, uciskowo bolesny po stronie lewej 
na wysokości pępka, dodatnie objawy otrzewnowe; 
w badaniu USG: torbiel jajnika lewego z cechami 
podkręcania się; w badaniu położniczym: nieregu‑
larną czynność skurczową, i prawidłowe napięcie 
podstawowe mięśnia, a w badaniu per vaginam: 
część pochwową skróconą w 50%, ujście zewnętrz‑
ne szyjki macicy rozwarte na 1 cm, bez plamienia, 
krwawienia ani odpływania płynu owodniowego. 
Wobec objawów zagrażającego porodu przedwcze‑
snego zastosowano atosiban oraz betametazon 
12 mg i.m. (2 dawki w odstępie 24 godz.). Z uwagi 
na intensywne dolegliwości bólowe pacjentki oraz 
stan wymagający pilnej interwencji zadecydowa‑
no o nieodraczaniu zabiegu do czasu zakończenia 
kortykoterapii i  przeprowadzeniu laparotomii. 
W  ocenie anestezjologicznej chorą zakwalifiko‑


