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Ocena stopnia utlenowania ośrodkowego układu nerwowego w trakcie 

znieczulenia i operacji jest jedną z najważniejszych czynności anestezjologicz-

nych. Procedurami wymagającymi szczególnej ostrożności są operacje laparo-

skopowe z wytworzeniem odmy otrzewnowej. Zabiegi laparoskopowe z powodu 

wymogów technicznych predysponują do negatywnych zmian w ośrodkowym 

układzie nerwowym. Podwyższone ciśnienie śródbrzuszne, pozycja Trendelen-

burga i hiperkapnia spowodowana reabsorpcją dwutlenku węgla stanowią przy-

czynę zmian fizjologicznych w czasie zabiegów laparoskopowych. Monitorowa-

nie saturacji mózgowej pozwala na zobrazowanie i lepszą kontrolę zmian poja-

wiających się w ośrodkowym układzie nerwowym w czasie znieczulenia i opera-

cji. Należy także pamiętać, że na oksymetrię mózgową wpływ może mieć wiele 

czynników, takich jak rodzaj znieczulenia czy ułożenie pacjenta w czasie opera-

cji. 

Dlatego też celem podjętych badań była ocena wpływu techniki znieczule-

nia na zmiany oksymetrii mózgowej u pacjentek poddanych planowym laparo-

skopowym operacjom ginekologicznym. Ocenie poddano także wpływ ułożenia 

pacjentek na saturację mózgową przy wytworzonej odmie otrzewnowej. 

Badaniem objęto 100 pacjentek zakwalifikowanych do planowych operacji 

w Klinice Ginekologii Operacyjnej SPSK4 w Lublinie. Każda z nich wyraziła na 

badanie świadomą, pisemną zgodę. Do badania włączano pacjentki powyżej 18 

roku życia, ocenione na stopnień I – II wg skali ASA, zakwalifikowane do opera-

cji ginekologicznych z wytworzeniem odmy otrzewnowej lub bez konieczności 

użycia tej techniki operacyjnej. Wykluczono natomiast pacjentki po operacjach 

neurochirurgicznych i urazach ośrodkowego układu nerwowego, leczone z po-

wodu przewlekłych chorób ośrodkowego układu nerwowego, ciężkiej cukrzycy  

i zaburzeń hormonalnych, a także przyjmujące leki mogące wpływać na ośrod-

kowy układ nerwowy. Za kryteria wyłączenia przyjęto również śródoperacyjną 

zmianę techniki zabiegu. Wykluczano także pacjentki wymagające intensywnej 

płynoterapii i leczenia preparatami krwi z powodu masywnego krwotoku oraz 

pacjentki, u których utrzymanie średniego ciśnienia tętniczego na poziomie po-



wyżej 60 mmHg wymagało intensywnej płynoterapii lub wdrożenia wlewu środ-

ków o działaniu wazokonstrykcyjnym. 

Pacjentki zakwalifikowane do planowych operacji laparoskopowych wyko-

nywanych w pozycji Trendelenburga zostały losowo przydzielone do grupy znie-

czulanej przy użyciu sewofluranu – grupa VimaTrend lub do grupy znieczulanej 

przy użyciu propofolu – grupa TivaTrend. Natomiast pacjentki, które zostały za-

kwalifikowane do zabiegów przeprowadzanych bez wytworzenia odmy otrzew-

nowej i ułożenia w pozycji Trendelenburga, przydzielono losowo do grupy znie-

czulanej przy użyciu sewofluranu – grupa VimaHorizontal lub do grupy znieczu-

lanej przy użyciu propofolu – grupa TivaHorizontal. 

Wartości częstości pracy serca, skurczowego, rozkurczowego oraz śred-

niego ciśnienia tętniczego, saturacji krwi tętniczej, końcowowydechowego stę-

żenia dwutlenku węgla, wartości oksymetrii mózgowej znad okolicy czołowej 

prawej i lewej, wartości SedLine znad okolicy czołowej rejestrowano w określo-

nych punktach badawczych: A – wyjściowo przed rozpoczęciem znieczulenia, B 

– po natlenianiu 100 % tlenem, C – po indukcji znieczulenia, D – 5 minut po 

rozpoczęciu sztucznej wentylacji płuc, E – bezpośrednio po zmianie pozycji pa-

cjentki (badanie przeprowadzane tylko w grupach TivaTrend i VimaTrend), F – 

10 minut po rozpoczęciu operacji, G – 20 minut po rozpoczęciu operacji, H – 30 

minut po rozpoczęciu operacji, I – 40 minut po rozpoczęciu operacji, J – bezpo-

średnio po zmianie ułożenia do pozycji horyzontalnej (badanie przeprowadzane 

tylko w grupach TivaTrend i VimaTrend), K – po usunięciu rurki intubacyjnej, L 

– przed przekazaniem pacjentki do Sali Intensywnego Nadzoru Powybudzenio-

wego. 

W przeprowadzonym badaniu w grupie TivaTrend zaobserwowano wzrost 

wartości oksymetrii mózgowej znad obu półkul mózgowych po preoksygenacji  

i indukcji znieczulenia, a także po zmianie ułożenia do pozycji horyzontalnej, po 

usunięciu rurki intubacyjnej i przed przekazaniem pacjentek do Sali Intensyw-

nego Nadzoru Pooperacyjnego (SINP). W grupie pacjentek TivaHorizontal zaob-

serwowano istotnie wyższe wartości oksymetrii znad obu półkul mózgowych po 

preoksygenacji, po indukcji znieczulenia, a następnie po usunięciu rurki intuba-

cyjnej i przed przekazaniem do SINP. Wartości oksymetrii znad lewej półkuli 



mózgowej były istotnie wyższe w stosunku do wartości wyjściowej także 5 mi-

nut po rozpoczęciu sztucznej wentylacji płuc. Porównując wartości oksymetrii 

mózgowej pomiędzy grupami TivaTrend i TivaHorizontal uzyskano istotnie wyż-

sze wartości znad półkuli prawej i lewej w grupie TivaTrend. W grupie pacjen-

tek VimaTrend istotnie wyższe wartości oksymetrii znad obu półkul mózgowych 

zaobserwowano w czasie całego badania. Podobnie, w grupie VimaHorizontal 

wartości oksymetrii mózgowej były istotnie wyższe na wszystkich etapach ba-

dania, oprócz pomiaru 40 minut po rozpoczęciu operacji. Porównując wyniki 

uzyskane w grupach pacjentek znieczulanych do operacji laparoskopowych za-

obserwowano istotnie wyższe wartości oksymetrii mózgowej 10, 20, 30 i 40 mi-

nut po rozpoczęciu zabiegu w grupie pacjentek VimaTrend, w porównaniu do 

grupy TivaTrend. Natomiast w grupie TivaTrend wartości oksymetrii mózgowej 

były wyższe, od tych uzyskanych w grupie VimaTrend, na zakończenie badania. 

Przeprowadzone badanie pozwala na wyciągnięcie następujących wnio-

sków: 

1. Indukcja nadciśnienia śródbrzusznego znacząco zwiększa wartości ok-

symetrii mózgowej znad obu półkul mózgu. 

2. Zastosowanie anestezji wziewnej sprzyja zwiększeniu wartości oksyme-

trii mózgowej u pacjentek operowanych z użyciem odmy otrzewnowej. 

3. Anestezja wziewna zwiększa wartości oksymetrii mózgowej niezależnie 

od stosowanej techniki operacyjnej. 

4. Niezależnie od zastosowanego rodzaju znieczulenia nadciśnienie śród-

brzuszne nie wpływa na wartości oksymetrii mózgowej u pacjentek ope-

rowanych z użyciem odmy otrzewnowej. 

5. Pozycja Trendelenburga stosowana w czasie ginekologicznych zabiegów 

laparoskopowych nie powoduje obniżenia wartości oksymetrii mózgowej 

niezależnie od zastosowanego rodzaju znieczulenia. 

6. Rodzaj znieczulenia nie różnicuje istotnie wartości oksymetrii mózgowej 

znad półkuli prawej i lewej. 



7. Nadciśnienie śródbrzuszne nie różnicuje istotnie wartości oksymetrii 

mózgowej znad półkuli prawej i lewej. 

 


