
214 Ryzyko i nadzór w anestezjiIV

Stward nie nie roz sia ne
Stward nie nie roz sia ne (MS, mul ti ple scle ro sis) jest cho ro bą au to -
im mu no lo gicz ną, cha rak te ry zu ją cą się obec no ścią me dio wa nych
przez ko mór ki T au to prze ciw ciał skie ro wa nych prze ciw ko mie li -
nie i na stę po wej re ak cji za pal nej w ośrod ko wym ukła dzie ner wo -
wym (OUN: mózg i rdzeń krę go wy). Tak więc MS jest scho rze niem
zmie li ni zo wa nej czę ści ak so nu, pro wa dzą cym do wtór ne go za bu -
rze nia prze wod nic twa ner wo we go. Cho ro ba do ty czy głów nie ko -
biet mię dzy 20 a 40 r.ż. lub 45 a 60 r.ż. Cho ciaż etio lo gia nie jest
zna na, przy pusz cza się, że MS jest po wo do wa ne przez czyn ni ki śro -
do wi sko we w po łą cze niu z pre dys po zy cją ge ne tycz ną. Na tu ral nie
ba da cze sku pia ją się na od kry ciu tych klu czo wych czyn ni ków oraz
ge ne tycz nych pod staw za bu rze nia, aby móc przy go to wać dia gno -
stycz ne i te ra peu tycz ne na rzę dzia do pro wa dze nia pa cjen tów z MS.

Pa cjen ci z MS czę sto zgła sza ją pa re ste zje, osła bie nie mięś nio -
we oraz za bu rze nia czu cia. Za zwy czaj wy stę pu je ogra ni czo ne osła -
bie nie mię śni, a póź niej w prze bie gu cho ro by uogól nio ne ich osła -
bie nie, z koń czy na mi dol ny mi bar dziej za ję ty mi niż koń czy ny
gór ne. W cię żkich przy pad kach ma miej sce za ję cie mię śni od de cho -
wych z hi pok se mią. Wcze sny mi i czę sty mi ob ja wa mi są: po dwój -
ne wi dze nie oraz in ne upo śle dze nie funk cji ner wów czasz ko wych,
a wraz z ni mi tak że upo śle dzo ne czu cie oraz za bu rze nia czyn no ści
je lit i pę che rza. Za sad ni czo ob ja wy od po wia da ją za ję te mu ob sza -
ro wi OUN, a ilość ob ja wów jest zwią za na z roz mia rem blasz ki skle -
ro tycz nej. Na le ży pa mię tać, że MS mo że być zwią za ne z upo śle -
dze niem czyn no ści au to no micz nej, co mo że pro wa dzić do
wy stę po wa nia skut ków ubocz nych po da wa nych le ków sym pa ty ko -
mi me tycz nych [1].

Roz po zna nie MS opie ra się obec nie na ba da niu fi zy kal nym i te -
stach la bo ra to ryj nych, w tym na ana li zie prze ciw ciał w pły nie
móz go wo -rdze nio wym (PMR) oraz dia gno sty ce ob ra zo wej (roz po -
zna niu płyt ki skle ro tycz nej w ba da niu re zo nan su ją dro we go). Le -
cze nie skła da się z kom bi na cji środ ków im mu no su pre syj nych.

ZA GAD NIE NIA ANE STE ZJO LO GICZ NE. Po dej rze wa się, że znie czu -
le nie ogól ne i za bieg chi rur gicz ny mo gą zwięk szać ry zy ko za -
ostrze nia MS [2]. Obec nie nie ma po wszech ne go kon sen su su do -
ty czą ce go te go za gad nie nia, więc pa cjen ci po win ni zo stać
po in for mo wa ni o mo żli wo ści na si le nia się ob ja wów w okre sie po -
ope ra cyj nym. Za sad ni czo po win no się kon ty nu ować prze wle kłe le -
cze nie im mu no su pre syj ne w okre sie oko ło ope ra cyj nym. Pa cjen ci
z MS są wra żli wi na bodź ce fi zycz ne (ból, go rącz ka, za ka że nie)
i emo cjo nal ne, co po wo du je, że ta kie ob ja wy bę dą się po tę go wać
w okre sie oko ło ope ra cyj nym. Na le ży po świę cić szcze gól ną uwa -
gę mi ni ma li zo wa niu zmian tem pe ra tu ry cia ła, rów no wa gi pły no -
wej oraz he mo dy na micz nej (ob cią że nie wstęp ne i na stęp cze) oraz
za pew nie niu od po wied niej wen ty la cji. Cho ciaż bez piecz ne jest sto -
so wa nie do żyl nych ane ste ty ków oraz środ ków wziew nych, roz sąd -
nie jest uni kać po da wa nia de po la ry zu ją cych le ków zwiot cza ją cych
mię śnie pa cjen tom z MS. Od ner wie nie oraz na stę po wa mio pa tia
wy wo ły wa ne przez MS mo gą po wo do wać in du ko wa ną suk cy ny -
lo cho li ną hi per ka lie mię, któ ra mo że pro wa dzić do śmier tel nych za -
bu rzeń ryt mu (zob. rozdz. 19). Uży cie nie de po la ry zu ją cych le ków
zwiot cza ją cych wy da je się bez piecz ne. U pa cjen tów z MS sto so -
wa no tak że znie czu le nie re gio nal ne, w tym ze wną trzo po no we po -
da wa nie środ ków znie czu le nia miej sco we go w ni skim stę że niu.
Więk szość eks per tów nie po le ca znie czu le nia pod pa ję czy nów ko -
we go u pa cjen tów z MS, gdyż na si la ono ob ja wy cho ro by. Za -
ostrze nie ob ser wu je się tak że u 20% pa cjen tek po po ro dzie (zob.

rozdz. 65). Za kres opie ki po ope ra cyj nej za le ży od cię żko ści ob ja -
wów przed ope ra cyj nych, ro dza ju za bie gu oraz sta nu pa cjen ta pod
ko niec pro ce du ry. Tym sa mym pa cjen ci z MS i nie wy dol no ścią od -
de cho wą oraz znacz nie osła bie ni, jak rów nież z za bu rze nia mi po -
ły ka nia mo gą wy ma gać roz sze rzo nej opie ki po ope ra cyj nej, w tym
nie in wa zyj nej wen ty la cji me cha nicz nej i in ten syw nej re ha bi li ta cji,
aby unik nąć dal sze go upo śle dze nia funk cji od de cho wej.

Scho rze nia neu ro nów ru cho wych
Scho rze nia neu ro nów ru cho wych obej mu ją gór ny lub dol ny mo to -
neu ron ko ry mó zgo wej, pnia móz gu lub rdze nia krę go we go. Część
z nich przyj mu je po stać mie sza ną, pod czas gdy in ne w prze wa ża ją -
cym stop niu zaj mu ją tyl ko gór ny lub dol ny neu ron ru cho wy. Stward -
nie nie za ni ko we bocz ne (ALS, amy otro phic la te ral scle ro sis) jest naj -
częst szą cho ro bą z tej gru py i do ty czy za rów no gór ne go, jak i dol ne go
mo to neu ro nu. In ne przy kła dy scho rzeń neu ro nów ru cho wych to
cho ro ba Ken ne dy’ego (opusz ko wo -rdze nio wy za nik mię śni), atak -
sja Frie dre icha (gór ne i dol ne neu ro ny ru cho we) oraz rdze nio wy za -
nik mię śni (dol ne neu ro ny ru cho we).

ALS (cho ro ba Lou Geh ri ga) cha rak te ry zu je się po stę pu ją cą,
zmien nie na si lo ną utra tą neu ro nów mo to rycz nych w ob rę bie ko ry
mó zgo wej, ją der rdze nio wych ner wów czasz ko wych oraz ją der ro -
gów grzbie to wych rdze nia krę go we go. De ge ne ra cyj na utra ta tych
neu ro nów pro wa dzi do po stę pu ją ce go osła bie nia si ły mię śnio wej,
za ni ku mię śni oraz utra ty ma sy ner wo wej w za ję tych oko li cach.
Funk cje czu cio we, w tym spraw ność in te lek tu al na i po znaw cza,
oraz czyn ność prze wo du po kar mo we go i pę che rza mo czo we go
zwy kle nie są upo śle dzo ne w ALS.

ALS wy stę pu je z czę sto ścią ok. 2 na 100 000 osób, czę ściej
u mę żczyzn niż u ko biet, a po czą tek cho ro by przy pa da zwy kle na
40–50 r.ż. Więk szość przy pad ków jest spo ra dycz na, ale rzad ko
zda rza ją się po sta ci ro dzin ne (au to so mal nie do mi nu ją ce lub re ce -
syw ne). Cho ciaż me cha nizm lub me cha ni zmy le żą ce u pod staw tej
wy biór czej i po stę pu ją cej śmier ci neu ro nów ru cho wych po zo sta ją
nie zna ne, ostat nio się su ge ru je, że mu ta cje dys mu ta zy po nad tlen -
ko wej mo gą od gry wać klu czo wą ro lę w zwięk szo nym two rze niu
wol nych rod ni ków ob ser wo wa nym u nie któ rych pa cjen tów. Roz -
po zna nie sta wia się na pod sta wie elek tro fi zjo lo gii (elek tro mio gra -
fii [EMG] i elek tro neu ro gra fii) oraz ba da nia neu ro lo gicz ne go,
w któ rym ob ser wu je się wcze sne po ra że nie spa stycz ne gór nych
i dol nych koń czyn wraz z pod skór nym drże niem pęcz ko wym mię -
śni oraz za ję ciem opusz ki, upo śle dza ją cym funk cję gar dła, mo wy
oraz mię śni twa rzy. Obec nie nie jest zna na te ra pia przy czy no wa
i dla te go pa cjen ci są le cze ni ob ja wo wo.

ZA GAD NIE NIA ANE STE ZJO LO GICZ NE. Za ję cie opusz ki w po łą cze -
niu z osła bie niem mię śni od de cho wych nie sie ze so bą ry zy ko aspi -
ra cji oraz po wi kłań od de cho wych. Na le ży zwró cić tak że uwa gę na
to, że ci pa cjen ci mo gą mieć więk szą wra żli wość na de pre syj ne
dzia ła nie na układ od de cho wy le ków uspo ka ja ją cych i na sen nych.
Opi sy wa ne są przy pad ki nad re ak tyw no ści współ czul nej i nie wy dol -
no ści au to no micz nej [3]. Po win no się uni kać po da wa nia suk cy ny -
lo cho li ny ze wzglę du na ry zy ko hi per ka lie mii w prze bie gu od ner -
wie nia i unie ru cho mie nia. Nie de po la ry zu ją ce środ ki zwiot cza ją ce
mię śnie mo gą po wo do wać przed łu żo ną i sil ną blo ka dę ner wo wo -
-mię śnio wą i dla te go po win ny być sto so wa ne z wiel ką ostro żno ścią
[4]. Znie czu le nie ogól ne w po łą cze niu ze znie czu le niem ze wną trz -
opo no wym jest sto so wa ne bez po wi kłań.


