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Venous, arterial and paradoxical air emboli are poten-
tial complications in many of the clinical scenarios en-
countered by anaesthetists. Capnography is easy to
use, routinely available and should detect most clini-
cally significant emboli. In high risk situations, preven-
tion is better than cure and it is essential that the ap-
propriate preventve measures, monitoring tools and
treatment modalities are in place. Vigilance and good
communication between all clinicians involved is es-
sential. The event of a massive, large embolism, cardio-
pulmonary resuscitation may be required. Additional
treatment is aimed at preventing further air entry,
overcoming the air lock and reducing the size of the
embolism.
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Zator gazowy powstaje w wyniku przedostania się
materiału zatorowego, jakim jest gaz (najczęściej po-
wietrze), do układu naczyń żylnych, skąd może — w zależ-
ności od warunków anatomicznych i jego fizycznych cech
— przeniknąć do innych części układu krążenia.

Poprzez zablokowanie prawego przedsionka, komory
oraz tętnic płucnych powoduje zaburzenia krążenia aż
do zatrzymania czynności serca włącznie [1–3].

Zator gazowy jest stanem bezpośredniego zagroże-
nia życia. Przedostanie się gazu do układu żylnego jest
najczęściej uwarunkowane jego wyższym ciśnieniem
w polu operacyjnym (które równe jest ciśnieniu atmos-
ferycznemu) od ciśnienia panującego w układzie żylnym.
Dochodzi do tego zwykle w trakcie operacji przy otwar-
ciu żylnego układu naczyniowego lub zabiegach cewni-
kowania dużych naczyń żylnych.

Wraz z rozwojem techniki medycznej zator żylny mogą
spowodować inne niż powietrze gazy, np. dwutlenek

węgla (zabiegi laparoskopowe) lub zjonizowany argon
używany w nowoczesnych elektrokoagulacjach [3–5].

Rozróżnia się dwa rodzaje zatoru gazowego. Prosty,
gdy materiał zatorowy przedostaje się poprzez żyłę do
prawych jam serca i naczyń płucnych, i paradoksalny, gdy
istnieje wada serca (otwór międzyprzedsionkowy) i moż-
liwość przedostania się gazu bezpośrednio z układu żyl-
nego do układu tętniczego.

W zatorze prostym w krążeniu płucnym na pęcherzy-
kach gazu odkładają się cząsteczki lipidów, włókna fibry-
ny, agregaty płytek — z nich uwalniają się mediatory
zapalne i czynniki naczyniozwężające. Dodatkowo me-
chaniczny kontakt pęcherzyka gazu z endothelium po-
woduje wzrost przepuszczalności naczyń. Wszystkie te
zmiany prowadzą do obrzęku śródmiąższowego płuc,
a w przypadku masywnych zmian, do ostrego uszkodze-
nia płuc i zespołu niewydolności oddechowej (ARDS,
adult respiratory distress syndrome) [6].

U 20–35% populacji występuje niemy klinicznie prze-
ciek „lewo-prawo” na poziomie przedsionków. Wystarczy
gradient ciśnień w przedsionkach o wartości 4 mm Hg,
wywołany znajdującym się w prawym przedsionku pę-
cherzykiem gazu, aby odwrócić kierunek przecieku.
U tych pacjentów materiał zatorowy z prawego przed-
sionka serca może przedostać się do lewego, a stamtąd
układem tętniczym — do wszystkich narządów.

Najczęściej zator umiejscawia się w tętnicach: wień-
cowych — powodując wystąpienie ostrego niedokrwie-
nia mięśnia sercowego, mózgowych — powodując udar
mózgu, lub nerkowych — przyczyniając się do powsta-
nia ostrej niewydolności nerek [2, 7–9].

Gdy materiałem zatorowym są pęcherzyki dwutlen-
ku węgla, mogą one przez łożysko płucne przedostać się
do krążenia systemowego i zatorować układ tętniczy
ważnych narządów [3].
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Kliniczne objawy żylnego zatoru płucnego zależą od jego
ilości, szybkości podania gazu oraz stopnia jego rozpuszczal-
ności we krwi. Dopiero objętość gazu ok. 0,36 ml/kg
lub podanie go z prędkością powyżej 20 ml/s powoduje
zaburzenia hemodynamiczne [2, 3]. Im większa rozpusz-
czalność gazu we krwi, tym mniejsze nasilenie objawów
klinicznych. Największą rozpuszczalność ma CO2, naj-
mniejszą — powietrze [3].

Taka sytuacja powinna tłumaczyć fakt, że w trakcie
zabiegów laparoskopowych często obserwuje się za
pomocą echokardiografii przezprzełykowej obecność
pęcherzyków dwutlenku węgla w układzie żylnym, nie-
powodujących żadnych zauważalnych zmian hemody-
namicznych. Dopiero 6,5 raza większa objętość dwutlen-
ku węgla w porównaniu z powietrzem może wywołać
zator gazowy [10, 11].

Do objawów zatoru gazowego, które nie są specyficz-
ne, należą: niepokój, pobudzenie, duszność, przyspiesze-
nie oddechu, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, przyspie-
szenie czynności serca, skurcze dodatkowe nadkomoro-
we, rzadziej komorowe, blok prawej odnogi pęczka His-
sa aż do (w przypadku masywnych zatorów) zatrzymania
krążenia. Nad polami płucnymi są słyszalne wilgotne rzę-
żenia. W okolicy przedsercowej rejestruje się głośny szmer
„młyńskiego koła” — najlepiej słyszalny przy lewym brze-
gu mostka. W badaniu gazometrycznym obserwuje się
hipoksemię z hiperkapnią i kwasicą mieszaną.

Rozpoznanie zatoru może być trudne, gdyż nie za-
wsze występuje pełen zespół objawów. Zgon chorego
może również nastąpić tak szybko, że (zwłaszcza przy
braku możliwości odpowiedniego monitorowania) ist-
nieje ryzyko przeoczenia cech zatoru. Rozpoznawanie
zatoru gazowego opiera się na wielu metodach. Ideal-
na metoda powinna cechować się swoistością i czułością,
określać objętość materiału zatorowego, wykrywać
wczesne zmiany i monitorować ich ustępowanie. Najbar-

dziej czuła jest echokardiografia za pomocą sondy przez-
przełykowej, następnie sondy dopplerowskiej, pomiar
dwutlenku węgla w powietrzu końcowowydechowym
[1, 3, 8]. Za pomocą sondy przezprzełykowej można wykry-
wać objętości gazu 0,1–0,19 ml/kg. Sonda ta powinna być
dostosowana do masy ciała pacjenta. Badaniem metodą
Dopplera można wykrywać objętości ok. 0,24–0,4 ml/kg.

Echokardiografia przezprzełykowa i badanie metodą
Dopplera wykazują największa czułość, ale nie określają
objętości materiału zatorowego. Należy również pamiętać,
że aby uchwycić niewielkie sygnały związane z obecnością
gazu, należy przed zabiegiem podać przez cewnik umiesz-
czony w prawym przedsionku ok. 3 ml soli fizjologicznej
w celu wykalibrowania sygnału [7]. Ponadto działanie sondy
dopplerowskiej zaburza elektrokoagulacja, nie jest to więc
monitorowanie ciągłe i niezawodne.

Wielkość zatoru i jego ustępowanie najlepiej obrazu-
je wartość prężności dwutlenku węgla w powietrzu koń-
cowowydechowym oraz utlenowanie krwi włośniczkowej
[2, 7]. Objętości powietrza ok. 0,61–0,76 ml/kg obniżają
prężność dwutlenku węgla w powietrzu końcowowyde-
chowym. Kapnografia, będąc standardową metodą mo-
nitorowania anestezjologicznego, jest obecnie najcenniej-
szym dostępnym sposobem wczesnej diagnostyki zatoru
i skuteczności postępowania ratowniczego (ryc. 1).

Leczenie zatoru żylnego jest głównie objawowe.
Przede wszystkim nie można dopuścić, aby większa licz-
ba pęcherzyków dotarła do krążenia płucnego. Należy
więc, jeśli to możliwe, ułożyć pacjenta na lewym boku
(pozycja Duranta), aby umożliwić wydostanie się gazu
z tętnicy płucnej do prawej komory i ostatecznie do żyły
głównej dolnej. Następnie trzeba zaaspirować powietrze
znajdujące się w prawym przedsionku i żyle głównej po-
przez założony tam cewnik centralny.

W przypadku wystąpienia zaburzeń hemodynamicz-
nych prowadzi się typowe postępowanie resuscytacyjne.

Rycina 1. Zapis kapnograficzny z charakterystycznym zmniejszeniem stężenia dwutlenku węgla w chwili zatoru powietrznego (strzałka)
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Najczęściej występującym rodzajem zatoru jest zator
powietrzny.

Ten zespół chorobowy może wystąpić w trakcie za-
biegów neurochirurgicznych, zwłaszcza przeprowadza-
nych u pacjentów znajdujących się w pozycji siedzącej,
może też towarzyszyć zabiegom w obrębie tylnej jamy
czaszki (guzy, zniekształcenia naczyniowe), podpotylicz-
nej kraniotomii oraz zabiegom na szyi — laminektomia
na poziomie kręgosłupa szyjnego [1, 7–9]. Występuje
również w trakcie zabiegów położniczych, hemodializy,
cewnikowania żył centralnych, po głębokich urazach.
Jest zjawiskiem dynamicznym [5].

W trakcie zabiegów przeprowadzanych u chorych
w pozycji siedzącej można się go spodziewać na różnych
etapach zabiegu. Nie tylko w trakcie preparowania skóry,
mięśni karku, ale również pod koniec zabiegu, w trakcie
zmiany pozycji z siedzącej na leżącą [1]. Wynika to z faktu,
że drobne pęcherzyki powietrza, umiejscowione w otwar-
tych naczyniach okolicy operowanej, podczas zmiany po-
zycji przemieszczają się do prawego przedsionka serca.

Szczególne miejsce w grupie pacjentów z ryzykiem
śródoperacyjnego wystąpienia żylnego zatoru powietrz-
nego zajmują dzieci [1, 8]. Częstość występowania za-
toru powietrznego w tej grupie wiekowej jest większa niż
u dorosłych, a objawy mogą być bardziej burzliwe. Fakt
ten wynika z odrębności anatomicznych obserwowanych
u dzieci. Małe dzieci mają dużą głowę w stosunku do cia-
ła, a powietrze zbierające się w relatywnie mniejszym
przedsionku serca może powodować większe niż u do-
rosłych zaburzenia hemodynamiczne.

Każdego pacjenta znajdującego się w pozycji siedzą-
cej w trakcie zabiegu operacyjnego należy stale kontro-
lować [1, 7]. Standard monitorowania obejmuje stały po-
miar częstości pracy serca oraz bezpośredni pomiar ciś-
nienia tętniczego krwi. Przetwornik u chorego w pozycji
leżącej umieszcza się w linii pachowej środkowej, a po
posadzeniu pacjenta — na poziomie V międzyżebrza. Po-
nadto zakłada się cewnik do prawego przedsionka przez
żyłę szyjną wewnętrzną lub podobojczykową w celu aspi-
racji powietrza w przypadku wystąpienia zatoru. Ruty-
nowo mierzy się wartość dwutlenku węgla w powietrzu
końcowowydechowym (kapnografia) oraz utlenowanie
krwi włośniczkowej.

Zatorowi powietrznemu występującemu w trakcie
zabiegu operacyjnego powinna zapobiegać zarówno
osoba przeprowadzająca operację, jak i anestezjolog.
Chirurg powinien dbać o prawidłową hemostazę w polu
operacyjnym, stosować wosk w celu zamknięcia otwar-
tych żył śródkościa, zalewać pole operacyjne solą fizjo-
logiczną, uniemożliwiając tym samym dostanie się po-
wietrza do otwartych naczyń. Anestezjolog odpowiada
za dobre wypełnienie łożyska naczyniowego (co zapo-
biega hipotensji ortostatycznej), aby uzyskać wysokie

wartości ośrodkowego ciśnienia żylnego i zmniejszenia
różnicy między ciśnieniem atmosferycznym a żylnym.
Wentylację zastępczą prowadzi się z dodatnim ciśnie-
niem końcowowydechowym (PEEP, positive end-expira-
tory pressure), zmniejszając tym samym ujemne ciśnie-
nie w klatce piersiowej. Wartość PEEP nie wpływa jednak
na częstość występowania zatoru powietrznego. Moż-
na również stosować spodnie przeciwstrząsowe (MAST,
military antischock trousers), napełniane przed posadze-
niem pacjenta, lub bandażować kończyny dolne [1].
Wszystkie te zabiegi w niewielkim stopniu zmniejszają
częstość zatoru powietrznego. Należy również pamiętać,
że nadmierne wypełnienie łożyska naczyniowego, stoso-
wanie zbyt wysokich wartości PEEP może sprzyjać wystą-
pieniu obrzęku mózgu w okresie pooperacyjnym.

W przypadku wystąpienia zatoru powietrznego
zwiększa się wentylację i stosuje 100-procentowy tlen
w mieszaninie oddechowej. Aspiruje się powietrze
z przedsionka serca przez cewnik centralny. W razie za-
burzeń hemodynamicznych należy zastosować typowe
postępowanie farmakologiczne.

Skuteczną metodą terapii zatoru gazowego jest
także leczenie hiperbarią tlenową. Umieszczenie chorego
w komorze hiperbarycznej zmniejsza objętość zatoru,
niedotlenienie tkanek i jego skutków — zwłaszcza w stre-
fie zawału.

DOŚWIADCZENIA WŁASNE
W ostatnim czasie autorzy niniejszego artykułu obser-

wowali wystąpienie u 2 chorych zatorów powietrznych
podczas zabiegów neurochirurgicznych przeprowadza-
nych u pacjentów znajdujących się w pozycji siedzącej.

Przypadek I
Pacjenta, w wieku 18 lat, z guzem tylnej jamy zakwa-

lifikowano do zabiegu biopsji guza mózgu (w celu okreś-
lenia histopatologii zmiany). Przed zabiegiem chory był
w zadowalającym stanie ogólnym, bez istotnych odchy-
leń neurologicznych, skarżył się na okresowo występu-
jące bóle głowy.

Zabieg przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym,
całkowicie dożylnym, w pozycji siedzącej. Po indukcji
znieczulenia w standardowym monitorowaniu (EKG,
pulsoksymetria, kapnometria, dostęp centralny, pomiar
ciśnienia metodą bezpośrednią) pacjenta posadzono.
W trakcie preparowania mięśni karku doszło do szybkie-
go zmniejszenia końcowowydechowego stężenia CO2,
postępującego zmniejszenia saturacji krwi w pomiarze
pulsoksymetrycznym i prężności tlenu we krwi tętniczej.
Obserwowano różnoośrodkowe zaburzenia rytmu ser-
ca i obniżenie się ciśnienia tętniczego. Powiadomiono
neurochirurgów, którzy zalali solą fizjologiczną pole
operacyjne. Zwiększono wentylację ze 100-procentową
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zawartością tlenu w mieszaninie oddechowej. Poprzez
uprzednio założony cewnik centralny z prawego przed-
sionka odciągnięto ok. 40 ml powietrza. Podano ligno-
kainę w dawce 1 mg/kg, a następnie efedrynę. Stan pa-
cjenta poprawił się, więc dokończono zabieg operacyj-
ny. Dalej operacja, a także okres zmiany pozycji chore-
go, przebiegały bez powikłań. Po zabiegu pacjenta pla-
nowo niewybudzanego przekazano na oddział poope-
racyjny, gdzie kontynuowano wentylację zastępczą. Po
2 dobach wraz z powrotem własnej wydolnej czynności
oddechowej chorego odłączono od respiratora i rozin-
tubowano. Pacjent był przytomny, lecz bez kontaktu lo-
gicznego, z niedowładem czterokończynowym, spraw-
nymi odruchami, krążeniowo stabilny. W badaniu echo-
kardiograficznym serca, wykonanym w 1 dobie po zabie-
gu, nie uwidoczniono przecieku na poziomie przedsion-
ków. W badaniach obrazowych ośrodkowego układu
nerwowego (rezonans magnetyczny i tomografia kom-
puterowa) stwierdzono cechy niedotlenienia. Po 4 dniach
leczenia na oddziale pooperacyjnym pacjenta przekaza-
no do Kliniki Neurochirurgii, gdzie hospitalizowano go
jeszcze przez miesiąc. W tym okresie stan świadomości
nie poprawił się, po ok. 2 tygodniach fizykoterapii poja-
wił się ruch w kończynach. W kontrolnych badaniach ob-
razowych układu nerwowego dominowały pogłębiające
się zmiany niedokrwienno-niedotlenieniowe kory mózgu.

Przypadek II
U 9-letniego chłopca z guzem tylnego dołu czaszki

wykonano zabieg usunięcia zmiany.
Przed zabiegiem pacjent był w zadowalającym sta-

nie ogólnym, bez odchyleń neurologicznych, okresowo
wymiotował i skarżył się na bóle głowy.

Zabieg przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym,
całkowicie dożylnym, w pozycji siedzącej. Po indukcji znie-
czulenia, ze standardowym monitorowaniem (EKG, pul-
soksymetria, kapnometria, dostęp centralny, pomiar ciś-
nienia metodą bezpośrednią), posadzono pacjenta i roz-
poczęto zabieg. W trakcie rozwarstwiania mięśni karku
nieznacznie i na krótko obniżyło się stężenie CO2 w powie-
trzu wydechowym, bez żadnych objawów hemodyna-
micznych. Powiadomiono o tym osobę przeprowadzającą
zabieg. Po zdjęciu łuski kości zmieniono położenie stołu
operacyjnego — pochylono chorego do przodu. W chwi-
lę później stwierdzono znaczne obniżenie końcowowyde-
chowego stężenia CO2, ciśnienia tętniczego i prężności
tlenu. Z prawego przedsionka przez wprowadzony
uprzednio cewnik odciągnięto ok. 50 ml powietrza. Zwięk-
szono parametry wentylacji, zastosowano 100-procen-
towy tlen w mieszaninie oddechowej, włączono wlew
dopaminy w dawce 5 g/kg/min. Uzyskano stabilizację
hemodynamiczną. W celu utrzymania prawidłowych war-
tości gazometrycznych (saturacja i prężność tlenu) pod-

czas całego zabiegu konieczne było stosowanie wentylacji
100-procentowym tlenem. Po zabiegu pacjenta planowo
niewybudzonego przyjęto na oddział intensywnej terapii,
gdzie kontynuowano wentylację mechaniczną. Początko-
wo obserwowano utrzymywanie się kwasicy oddechowej
i hipoksemii. Nad polami płucnymi były słyszalne liczne rzę-
żenia niedźwięczne. W obrazie radiologicznym klatki pier-
siowej stwierdzono zmiany obrzękowe (ryc. 2). W dalszym
ciągu prowadzono intensywną terapię ze stosowaniem
wentylacji mechanicznej, podano diuretyki i kontynuowa-
no wlew dopaminy. Po kilku godzinach nastąpiła popra-
wa stanu chorego. Wraz z powrotem własnego napędu
oddechowego i świadomości w 2 dobie po zabiegu pa-
cjenta odłączono od respiratora i rozintubowano. W kon-
trolnym badaniu obrazowym mózgu (rezonans magne-
tyczny) nie stwierdzono zmian patologicznych w struktu-
rach układu nerwowego (poza miejscem operacji). Dziecko
przytomne, w pełnym kontakcie logicznym, bez ubytków
neurologicznych przekazano do Kliniki Neurochirurgii.

Analiza 2 opisanych przypadków wskazuje na zasad-
niczo różne następstwa zatoru powietrznego.

W pierwszym z nich ciężkie objawy uszkodzenia móz-
gu należy niewątpliwie wiązać z zatorem. Nie stwierdzo-
no co prawda wady serca i możliwości zatoru paradok-
salnego, nie obserwowano uszkodzeń innych narządów
(np. zatorów w nerkach), lecz uszkodzenia układu ner-
wowego niewątpliwie należy łączyć z przedostaniem się
powietrza do układu naczyniowego.

W drugim przypadku obserwowano tzw. postać
płucną, gdzie szczególną patologią został objęty układ
naczyniowy płuc, co objawiło się klinicznymi cechami obrzę-
ku płuc potwierdzonego badaniem radiologicznym. Być
może „zaporowy” charakter naczyń płucnych uchronił
przed uszkodzeniem układy naczyniowe innych narządów.

Rycina 2. Obraz radiologiczny klatki piersiowej. Widoczne
charakterystyczne zmiany dla obrzęku płuc, koniec cewnika
„drogi żylnej” na pograniczu żyły głównej górnej i prawego
przedsionka
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Zator gazowy

W obu przypadkach zespół operujący nie zauważył
„zassania” powietrza z pola operacyjnego ani też zator
nie wiązał się z powikłaniami chirurgicznymi, np. otwar-
ciem dużego naczynia czy niestaranną techniką opera-
cyjną. Mimo że tego typu powikłania występują rzadko,
należy w szczególnych sytuacjach operacyjnych — dzieci,
pozycja siedząca, zabiegi w obrębie czaszki i szyi — liczyć
się z możliwością wystąpienia zatoru powietrznego, pro-
wadzić postępowanie profilaktyczne i być przygotowa-
nym do jego rozpoznania i leczenia.

Zator gazowy: żylny, tętniczy lub paradoksalny, jest
potencjalnym powikłaniem zabiegów chirurgicznych.
Kapnografia nadal pozostaje powszechnie dostępną,
czułą metodą diagnostyczną zatoru gazowego i sku-
teczności postępowania ratowniczego. Czujność ze-
społu operacyjnego i dobra współpraca osoby prze-
prowadzającej zabieg oraz anestezjologa pozwalają
uniknąć groźnych, o dużych objętościach zatorów
gazowych mogących prowadzić do zatrzymania krą-
żenia i konieczności postępowania reanimacyjnego.
Zatory gazowe o mniejszej objętości mogą także po-
wodować niebezpieczne zaburzenia krążenia w waż-
nych dla życia narządach, takich jak mózg, z czym spot-
kali się autorzy niniejszej pracy.

Słowa kluczowe: zator gazowy, kapnografia, zator
paradoksalny
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