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BEZPIECZEŃSTWO ZNIECZULENIA

Znieczulenie ogólne moŜe wpływać
na jakość Ŝycia i zdrowie chorego
przez wiele kolejnych lat.
Fakt ten jest niedoceniany.

latach czterdziestych l : 1000 znieczuleń,

ow

latach siedemdziesiątych l : 10 000,

oobecnie

Bólu



Śmierci

J. Bruhn, P. S. Myles, R. Sneyd and M. M. R. F. Struys, Depth of anaesthesia
monitoring: what’s available,what’s validated and what’s next? British
Journal of Anaesthesia 97 (1): pp. 85–94 (2006).

AWERENESS
(PRZEBUDZENIE ŚRÓDOPERACYJNE)

NAJCZĘSTSZE DOZNANIA WYNIKAJĄCE Z
PRZEBUDZENIA
poczucie lęku
słuchowe
 uczucie paraliŜu
 poczucie bezsilności
 bólowe
 wzrokowe
 odczucie rurki
intubacyjnej

Wskaźnik śmiertelności w USA:
ow



92%
89%
85%
46%
39%
27%




Przebudzenie śródoperacyjne jest to niezamierzony
powrót świadomości chorego podczas zabiegu
operacyjnego.

1: 250000.

32%

Moerman N, Bonke B, Oosting J: Awareness and recall during general
anesthesia: Facts and feelings. Anesthesiology 1993; 79: pp. 454–64.

FRANCES BURNEY
(13 JUNE 1752 – 6 JANUARY 1840)
ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA. VOL 4. CHICAGO, LONDON:
ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA INC, 1971.

…PołoŜono batystową chusteczkę na
mojej twarzy. Potem łóŜko otoczyło
siedmiu męŜczyzn i moja pielęgniarka.
Przez batyst ujrzałam błysk
wypolerowanego stalowego noŜa.
Nastąpiła cisza.. Och cóŜ za okropne
uczucie!...Kiedy przeraŜająca stal
zanurzyła się w pierś, nie mogłam
powstrzymać się od płaczu. Krzyczałam
przez cały czas nacięcia i prawie jestem
zdumiona, Ŝe wciąŜ krzyk nie brzmi w
mych uszach, tak rozdzierająca była
tylko śmierć.
Burney F: A mastectomy, 30 September1811.
In: Carey J, ed. Eyewitness to History, Cambridge: Harvard University
Press; 1990: pp. 272-277.

ŚWIETNY CHIRURG FRANCUSKI
ALFRED-ARMAND-LOUIS-MARIE VELPEAU
(18 MAY 1795 - 24 AUGUST 1867) UWAśAŁ, śE:



„NóŜ chirurga i ból są to pojęcia
nierozerwalne… Niebolesna
operacja to mrzonka, która nigdy
nie zostanie urzeczywistniona”.



"On the subject of ether, that it is a
wonderful and terrible agent, I will
say of chloroform, that it is still
more wonderful and more terrible"

FRANCES BURNEY

William T.G. Morton jest z reguły cytowany jako ten,
który 16 października 1846 r. udowodnił w sali wykładowej szpitala
Massachusetts General Hospital w Bostonie, Ŝe znieczulenie eterowe działa.

FORUM - ONET.PL FILM, 22.08.2008 R.

moja koleŜanka obudziła się pod koniec cesarki...
mówiła, Ŝe ból niesamowity i zero szans na
sygnalizację, koszmar.
Grace, 22.08.2008 07:31

FORUM - ONET.PL FILM, 22.08.2008 R.

Do tej pory mam w myś
ślach
tę
ę sytuację
ę i potworny lę
ęk
przed znieczuleniem!!!
- ania, 25.08.2008

FORUM - ONET.PL FILM, 22.08.2008 R.

FORUM - ONET.PL FILM, 22.08.2008 R.

Ja właśnie przeŜyłam to prawie trzy lata temu. Miałam
cesarkę w znieczuleniu ogólnym. Trudno to nazwać
totalnym obudzeniem, bo byłam sparaliŜowana i
otumaniona, ale odczuwałam koszmarne szarpanie
powłok brzusznych, nie mogłam zareagować, wydawało
mi się, Ŝe rzucam głową, chciałam krzyczeć …..

To prawda, teŜ obudziłam się na stole operacyjnym
wprawdzie operacja odbyła się kilkadziesiąt lat temu,
ale obudziłam się w trakcie operacji, widziałam
wszystko, tzn. odbicie w lampie nad stołem
operacyjnym i słyszałam rozmowę lekarza i
pielęgniarki. Nie mogłam nic powiedzieć……

mama_i , 22.08.2008 08:30

~elza , 29.08.2008 11:26

FORUM - ONET.PL FILM, 22.08.2008 R.

byłam świadoma i próbowałam poruszać rękami,
lecz nie mogłam, chciałam krzyczeć, nie mogłam.
Myślałam przytomnie. Wiedziałam, Ŝe jestem
operowana, a była to operacja ginekologiczna.
Wiedziałam, Ŝe muszę całą siłę woli
skoncentrować na poruszaniu nogami!
Wiedziałam, Ŝe ktoś to musi zauwaŜyć…….

1908 – pierwsze udokumentowane doniesienie o
wystąpieniu przebudzeń śródoperacyjnych

Crile przedstawił przypadek kobiety, która
opisała przebieg swojej operacji brzusznej, która
była przeprowadzona w „znieczuleniu ogólnym z
podtlenkiem azotu”.

Kiedy o tym pomyś
ślę
ę, wszę
ędzie czuje ból!
Przeszłam przez takie coś! Podczas operacji
czułam ból nie do opisania !
30 sie 2008, 21:15

Crile G. Crile George, An autobiography. Philadelphia JB Lippincott 1947;
pp. 197.

STATYSTYKA
PRZEBUDZEŃ ŚRÓDOPERACYJNYCH
Winterbottom w 1950 r. opublikował
przypadek „niedostatecznej
anestezji” w British Medical Journal.













Sebel, Anesth Analg (2004) 56 2001–2002 Prospective 19 575
pacjentów - 0.13 %
Myles, Br J Anaesth (2000) 41 1993–2000 Database review 10
811 pacjentów - 0.11%
Sandin, Lancet (2000) 53 1997–1998 Prospective 11 785
pacjentów- 0.15%
Ekman and colleagues, Acta Anaesthiol Scand (2004)18, Pre
2003 Retrospective 7826 pacjentów - 0.18%
Rungreungvanick, ASA abstract (2005) 2005 Retrospective 150
000 pacjentów - 0.07%
Lennmarken C, Sandin R: (2004) Neuromonitoring for
awareness during surgery. Lancet - od 0.1 do 0.2 %

AWERENESS
(PRZEBUDZENIE ŚRÓDOPERACYJNE)
Sytuacje, w których częściej opisywane jest wystąpienie
śródoperacyjnych przebudzeń są następujące:
 cięcie cesarskie (0.4 do 0.8%),
 operacje kardiochirurgiczne (1.1 do 1.5%),
 stosowanie znieczulenia całkowicie doŜylnego (TIVA),
 przedłuŜona intubacja,
 techniczne problemy,
 niedoświadczony personel,
 w chirurgii urazowej,
 zmniejszenie dawki anestetyków przy zwiotczeniu mięśni,
 zastosowanie znieczulenia podtlenek azotu – opioidy.

Winterbottom LH. Insufficient anaesthesia. Br Med. J 1950;1: pp. 247.

POTENCJALNE CZYNNIKI RYZYKA ZE
STRONY CHOREGO










leki lub uŜywki,
wcześniejszy epizod
przebudzeń
śródoperacyjnych,
przebyta lub przewidywana
trudna intubacja,
chorzy z przewlekłymi
bólami stosującymi wysokie
dawki opioidów,
chorzy z ASA IV lub V,
z ograniczonymi rezerwami
krąŜeniowymi.

Europejskie Towarzystwo Anestezjologiczne
wyróŜniło następujące stopnie przebudzeń
śródoperacyjnych:


przebudzenie z odczuwaniem bólu,



przebudzenie ze wspomnieniami (pamięć jawna - explicit
memory) bez bólu,



przebudzenie bez wspomnień i bólu, moŜliwe przywołanie
zdarzeń z zabiegu (pamięć ukryta - implicit memory),



KONSEKWENCJE
PRZEBUDZEŃ

bez przebudzenia.

Practice Advisory for Intraoperative Awareness and Brain Function Monitoring
A Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on
Intraoperative Awareness Anesthesiology 2006; 104: pp. 847–64.

PTSD - SYNDROM POST TRAUMATIC STRESS DISORDER
(POSTTRAUMATYCZNY ZESPÓŁ
STRESOWY)


podobne objawy jak w przypadku
uczestników wojny oraz ofiar
przemocy seksualnej.



objawy zespołu PTSD:
podwyŜszona draŜliwość,
zaburzenia snu i pamięci,
zmiany w zachowaniu, stany
lękowe, senne koszmary, lęk
przed śmiercią.

Komponenty znieczulenia ogólnego

MONITOROWANIE
FUNKCJI OUN
ZMNIEJSZA RYZYKO
PRZEBUDZEŃ

Electroencefalogram po raz pierwszy był
opisany przez Johannes Hans Berger’a (18731941) w 1929 roku.
 Natomiast EEG było zastosowane pierwszy raz
podczas znieczulenia przez Albert Falconera,
(1911-1985).
 W ciągu 30 lat zostały wynalezione nowe
technologie przetwarzające matematycznie
dane z EEG i przedstawiające w postaci
indeksu wskazującego na głębokość
znieczulenia.


Zmiany EEG w zaleŜności od stęŜenia eteru
(Gibbs, Lennox, 1937)

Berger J: Über das Elektroenkephalogramm des Menschen. Arch Psychiatr
Nervenkr 1929; 87: pp. 527-570.

Elektroencefalogram i jego pochodne

Pojedyncze spektralne parametry

Analiza spektralna

Konwencjonalne EEG
EEG po obróbce komputerowej
• analiza amplitudy;
• analiza w zakresie okresów czasowych;
• analiza częstotliwości (Fast - Fourier - Transformation,






FFT):


•skomprymowana analiza spektralna (compressed spectral
array - CSA),
•analiza spektralna modulacji gęstości (density spectral
modulated array - DSA),





•procentowe

przedstawienie poszczególnych pasm
częstotliwości,
•zobrazowanie pojedynczych spektralnych parametrów.

BIS Monitor
(Aspect Medical Inc., Newton, MA, USA)




Zmniejszenie o 82% przebudzeń
ń
śródoperacyjnych w grupie wysokiego ryzyka.
Myles PS, Leslie K., McNeil J. et al. Bispectral index monitoring to prevent
awereness during anaesthesia; the B-Aware randomised controlled trial.
Lancet 2004; 363: 1757 – 63.

Zmniejszenie o 77% przebudzeń
ń
śródoperacyjnych.
Ekman A., Lindholm ML., Lenmarken C. Reduction in the incidence of awereness
uing BIS monitoring. Acta Anaesthesiol Scand 2004; 48: pp. 20 – 6.

częstotliwość środkowa (median frequency - MF),
częstotliwość szczytowej mocy (peak power frequency PPF),
spektralna częstotliwość obwodowa (spectral edge
frequency - SEF),
Spectral Frequency Index (SFx),
Bispectral Index (BIS),
Indeks Stanu Pacjenta (Patient State Index),
Narcotrend Index,
SNAP Index,
Entropia EEG.

NARCOTREND MONITOR (NCI;
MONITOR TECHNIK, BAD BRAMSTEDT,
NIEMCY)

M-ENTROPY MODUŁ (DATEX OHMEDA)

Neuromonitor PSM2000 (PRO SCIENCE
Linden Niemcy)

OCENA INCYDENTÓW "PRZEBUDZEŃ
Ń

URZĄDZENIA OPARTE NA ANALIZIE
EEG SĄ DROGIE

ŚRÓDOPERACYJNYCH" (Ankieta Brice’a)


Jakie jest ostatnie zdarzenie, które Pan/Pani pamięta sprzed operacji?



Jaka była pierwsza rzecz, o której Pan/Pani pomyślała po przebudzeniu?



Czy pamięta Pan/Pani cokolwiek z okresu operacji (pomiędzy zaśnięciem,
a przebudzeniem)?
 Czy widział Pan/Pani cokolwiek podczas operacji (światło, cień, postacie)?
Proszę określić stopień wyrazistości kształtów.
 Czy słyszał Pan/Pani jakieś dźwięki z sali operacyjnej (z oddali, z bliska
głośne, ciche)?
 Czy były to jakieś pojedyncze wyrazy, całe zdania, czy nieokreślone
dźwięki?
 Czy odczuwał Pan/Pani paraliŜ - niemoŜność poruszania ręką, nogą, głową
lub inną częścią ciała?
 Czy odczuwał Pan/Pani ból, bezsilność, lęk?



Czy coś śniło się Pani/Panu podczas zabiegu?



Najgorsza rzecz, która kojarzy się Pani/Panu z zabiegiem?



Czy jest Pan/Pani usatysfakcjonowana przebiegiem operacji?

GOTOWOŚĆ DO PŁACENIA W ZAMIAN
ZA UNIKNIĘCIE DZIAŁAŃ
NIEPOśĄDANYCH ZWIĄZANYCH ZE
ZNIECZULENIEM
Zdarzenie

Średnia ($)

Przebudzenia śródoperacyjne

34

Pooperacyjny ból
Pooperacyjne nudności i wymioty

50

Pooperacyjne osłabienie

20

Neuromonitor PSM2000 (PRO SCIENCE
Linden Niemcy)

ASPEKT
FARMAKOEKONOMICZNY

Lee z kolei sugeruje, Ŝe pacjenci są w stanie
przeznaczyć na unikniecie przebudzeń i bólu od
13.82 do 100$.

Wprowadzenie w
Wielkiej Brytanii
obowiązku rutynowego
monitorowania
kosztowałoby dodatkowo
30 milionów funtów!!

W 1991 roku jedna z pacjentek udowodniła w
sądzie, Ŝe obudziła się podczas zabiegu, poniewaŜ
odtworzyła dokładną rozmowę, która miała miejsce
podczas operacji. Sąd przyznał jej 25000$, tym
samym otworzyły się bramy sądów dla tych, którzy
doświadczyli przebudzeń.

33

T. J. Gan, R. J. Ing, G. de L Dear “How Much Are Patients Willing to Pay to
Avoid Intraoperative Awareness?” Journal of Clinical anesthesia 15:
pp. 108-112, 2003.

Lee A., Tong Chui P.: “What outcomes should be measured after anaesthesia?”
Best Practice $ Research Clinical Anaesthesiology, 2001; Vol. 15: No 4, pp. 531540.

Lennmarken C., Bildfors K., Enlund G., Samuelsson P., Sandin R.: “Victims
of awareness” Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 2002; 46: pp. 229231.

STANOWISKO ASA

ASPEKT PRAWNY

Sprawy cywilne wytaczane szpitalom za
doświadczanie przebudzeń stanowią druga, pod
względem ilości przypadków, przyczynę pozwów w
Stanach Zjednoczonych.

Monitorowanie funkcji mózgu nie jest zalecane do
rutynowego stosowania podczas znieczulenia
ogólnego.

Lennmarken C, Sandin R: Neuromonitoring for awareness during surgery.
Lancet, 2004; 363: pp. 1747-8.
Practice Advisory for Intraoperative Awareness and Brain Function Monitoring
Lennmarken C., Bildfors K., Enlund G., Samuelsson P., Sandin R.:
“Victims of awareness” Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 2002; 46:
pp. 229-231.

A Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on
Intraoperative Awareness Anesthesiology 2006; 104: pp. 847–64.

CZYNNIKI ZMNIEJSZAJĄCE WIARYGODNOŚĆ
WYNIKÓW MONITOROWANIA OUN

CZY ISTNIEJE
IDEALNE
MONITOROWANIE?

zaburzenia ukrwienia mózgu,
 zator powietrzny,
 nierozpoznane krwawienie,
 podanie niedepolaryzujących środków zwiotczających,
 pole elektromagnetyczne,
 ogrzewanie lub wyziębianie pacjenta.


PRZEBUDZENIA MOGĄ WYSTĄPIĆ PRZY
BRAKU OBJAWÓW KLINICZNYCH I ZE STRONY
CZYNNOŚCI ELEKTRYCZNEJ OUN
są doniesienia o ich wystąpieniu przy braku tachykardii
i hipertensji,
 odnotowano takŜe dwa przypadki wystąpienia
przebudzeń śródoperacyjnych, pomimo Ŝe wartości BIS
wskazywały na adekwatną głębokość znieczulenia.


Domino KB, Posner KL, Caplan RA, Cheney FW: Awareness during anesthesia: A closed
claims analysis. ANESTHESIOLOGY 1999; 90: pp. 1053–61.
Moerman A, Herregods L, Foubert L, Poelaert J, Jordaens L, D’Hont L,
Rolly G: Awareness during anaesthesia for implantable cardioverter defibrillator
implantation: Recall of defibrillation shocks. Anaesthesia 1995; 50: pp. 733–5.
Moerman N, Bonke B, Oosting J: Awareness and recall during general anesthesia: Facts
and feelings. ANESTHESIOLOGY 1993; 79: pp. 454–64.

CHORA, KTÓRA DOZNAŁA PRZEBUDZEŃ
PODCZAS DWÓCH Z CZTERECH
PRZEBYTYCH OPERACJI

AKTUALNY STAN
W POLSCE





„Pacjentka byłła rozgoryczona tym, Ŝe
chociaŜ
Ŝ mówiłła rodzinie, Ŝe się
ę obudziłła
podczas zabiegu, to nikt nie chciałł jej
uwierzyć
ć i traktowałł wszystko jako
dziecię
ęcy wymysłł.”
„Odniosłam wraŜenie, iŜ pacjentka od wielu lat nie
wiedziała jak to wszystko rozumieć i nie dawało jej to
spokoju.”

Ocena częstości występowania przebudzeń śródoperacyjnych
wśród pacjentów poddawanych zabiegom w znieczuleniu
ogólnym - Joanna Wojciechowska

FORUM - ONET.PL FILM, 22.08.2008 R.
Wszystko czułam!!! Nie mogłam ruszyć palcem Ŝeby mnie
przestali kroić, nie mogłam krzyczeć! A ból był okrutny, ciecie
tak nie boli ale dotykanie lateksowymi rękawicami rany - to
ę
jest wstrząsający ból!!!!!!! A potem drwiny, Ŝe mi się

wydawałło, upokorzenie, a ja w szoku po tym
traumatycznym wydarzeniu - do dzisiaj
wszystko pamię
ętam. Takiego bólu i przeraŜenia i

bezsilności nigdy się nie zapomina! Jak czytam niektóre głupie
komentarze to Ŝyczę tym niedowiarkom takiej obsługi
anestezjologicznej jak moja...
Dziewczyny po cesarkach
które wszystko czułły – wpisujcie
się
ę!!!!!
~iza
31 sie 08, 15:59

AMERYKAŃSKIE TOWARZYSTWO ANESTEZJOLOGICZNE
PROWADZI INTERNETOWĄ KOMPANIĘ EDUKACYJNĄ
SKIEROWANĄ DO CHORYCH I DOTYCZĄCĄ PRZEBUDZEŃ
ŚRÓDOPERACYJNYCH.

CAROL WEIHRER, ZAŁOśYCIELKA ORGANIZACJI
THE ANESTHETIC AWARENESS CAMPAIGN,
SAMA DOZNAŁA PRZEBUDZENIA
ŚRÓDOPERACYJNEGO PODCZAS OPERACJI GAŁKI
OCZNEJ W 1998 ROKU.

ZAPOBIEGANIE







edukacja,
monitorowanie śródoperacyjne,
właściwa ocena przedoperacyjna chorych,
unikanie środków zwiotczających z wyjątkiem
absolutnej konieczności,
odpowiednia opieka pooperacyjna.

N. M. Saufl “Prevention of Anaesthesia awareness” Journal of PeriAnesthesia
Nursing, Vol. 20, No 2 (April), 2005: pp. 130-131.

ZAPOBIEGANIE



Najlepszą metoda uniknięcia przebudzeń
śródoperacyjnych pozostaje wykonanie operacji
w znieczuleniu regionalnym.

Monitorowanie funkcji
mózgu nie jest idealną
metodą do zapobiegania
wystąpienia przebudzeń
śródoperacyjnych, na
pewno jednak
minimalizuje ryzyko jego
wystąpienia.

Najlepszą
ą prewencją
ą pozostaje
wykwalifikowany i świadomy
anestezjolog!!!
N. M. Saufl “Prevention of Anaesthesia awareness” Journal of PeriAnesthesia
Nursing, Vol. 20, No 2 (April), 2005: pp. 130-131.

J. Bruhn, P. S. Myles, R. Sneyd and M. M. R. F. Struys, Depth of anaesthesia monitoring: what’s
available,what’s validated and what’s next? British Journal of Anaesthesia 97 (1): pp. 85–94 (2006).
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ZA UWAGĘ

