
8. STRESZCZENIE 

 

 „Ocena porównawcza skuteczności resuscytacji krążenia z użyciem ręcznej metody 

masażu pośredniego i urządzenia mechanicznego ucisku klatki piersiowej” 

 

Jakość resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) stanowi główny czynnik wpływający na 

przeżycie pacjentów doświadczających nagłego zatrzymania krążenia. Najnowsze wytyczne 

ERC z 2010 roku kładą szczególny nacisk na nieprzerwany ucisk klatki piersiowej 

wykonywany w stosunku 30 uciśnięć klatki piersiowej do 2 oddechów ratunkowych                  

z częstością co najmniej 100 uciśnięć na minutę i głębokością co najmniej 5 cm. Ze względu 

na to, że jakość RKO wykonywanej techniką manualną rzadko odpowiada wyznaczonym 

standardom, stopniowo wzrastało zainteresowanie rozwojem nowych technik zwiększających 

efektywność resuscytacji, zwłaszcza w zakresie urządzeń mechanicznych wspomagających  

uciskanie klatki piersiowej. Udowodniono, że problemy z nieadekwatną głębokością                      

i częstotliwością uciśnięć oraz wydłużonymi przerwami w uciskaniu podczas wykonywania 

defibrylacji, mogą być wyeliminowane dzięki zastosowaniu mechanicznej resuscytacji. Dwa 

najlepiej zbadane urządzenia do mechanicznej resuscytacji to Lund University 

Cardiopulmonary Assist System, LUCAS™ oraz AutoPulse firmy Zoll.  

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań nad skutecznością tych dwóch urządzeń 

można wyciągnąć wnioski, że efektywność ucisków klatki piersiowej                                             

z zastosowaniem urządzenia LUCAS jest porównywalna do manualnego masażu klatki 

piersiowej, zaś zastosowanie AutoPulse wiąże się ze zwiększeniem perfuzji do poziomu 

sprzed zatrzymania krążenia, lepszymi wynikami w zakresie osiągania powrotu 

spontanicznego krążenia (ROSC) oraz przeżywalności do momentu wypisu ze szpitala, jak 

również wyższymi wartościami pomiaru etCO2. Nadal istnieje jednak potrzeba 



przeprowadzenia bardziej szczegółowych badań celem udowodnienia ponad wszelką 

wątpliwość skuteczności stosowania mechanicznych urządzeń w codziennej praktyce 

lekarskiej w procedurach medycznych dotyczących pacjentów z zatrzymaniem krążenia.  

Wyniki ostatnio zakończonego badania  z wykorzystaniem AutoPulse jako urządzenia 

wspomagającego resuscytację wykazały, że jego skuteczność jest równoważna ze 

skutecznością wysokiej jakości manualnego masażu klatki piersiowej wykonanego przez 

dobrze wyszkolony personel medyczny. 

W związku z tym, że na chwilę obecną nadal brakuje wystarczających danych pozwalających 

na rutynowe wykorzystywanie urządzeń mechanicznych w stosunku do pacjentów                           

z zatrzymaniem krążenia, celem niniejszej pracy było zbadanie wyników stosowania 

urządzenia AutoPulse, u pacjentów z wewnątrz- i pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia. 

Aby osiągnąć ten cel, przeprowadzono prospektywne badanie porównujące resuscytację 

krążeniowo-oddechową z zastosowaniem AutoPulse oraz techniką manualną u pacjentów 

doświadczających NZK. Kryteriami włączającymi pacjentów do badania był wiek pomiędzy 

18-85 rż, niezależnie od płci, z wyłączeniem kobiet w ciąży. Analiza efektywności obydwu 

technik resuscytacji odbywała się na podstawie obserwacji częstości powrotu spontanicznego 

krążenia, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia (NIBP), końcowowydechowego ciśnienia 

dwutlenku węgla (etCO2) oraz wysycenia hemoglobiny tlenem (SpO2). 

Do badania zakwalifikowano 175 pacjentów, spośród których 58 było resuscytowanych 

manualnie, przy czym 44 w SKOR wskutek  pozaszpitalnego zatrzymania krążenia (OHCA),  

a 14 w pozostałych oddziałach szpitala wskutek wewnątrzszpitalnego zatrzymania krążenia 

(IHCA). 117 pacjentów było resuscytowanych mechanicznie  z wykorzystaniem urządzenia 

AutoPulse (mechCPR), spośród nich 51 w SKOR (OHCA) i 66 w innych oddziałach szpitala 

(IHCA).  Grupa pacjentów resuscytowanych mechanicznie w szpitalnym klinicznym oddziale 

ratunkowym osiągnęła znacząco wyższe rezultaty w zakresie powrotu spontanicznego 



krążenia i przeżycia 6-godzinnego. Dzięki aktywnemu uciskowi i rozprężeniu klatki 

piersiowej generowanemu przez urządzenie mechaniczne, 46% pacjentów osiągnęło ROSC,                

a 21% z nich przeżyło 6 godzin od zakończenia resuscytacji. W grupie resuscytowanej 

manualnie 20,8% pacjentów osiągnęło ROSC a spośród nich 8% przeżyło 6 godzin od 

zakończenia resuscytacji. Nie zaobserwowano istotnej różnicy w przeżyciu długoterminowym 

(do wypisu ze szpitala) pomiędzy obydwiema grupami badanymi. Pośród pacjentów 

wypisanych ze szpitala większość osiągnęła 1 punkt w skali CPC. Wyniki drugorzędne                  

w postaci pomiarów etCO2 i NIBP również były znacząco wyższe w grupie resuscytowanej 

mechanicznie. W porównaniu z manualnymi uciskami klatki piersiowej, w trakcie 

mechanicznej resuscytacji udało się wygenerować wyższe początkowe, minimalne i średnie 

wartości etCO2 oscylujące w granicach 25-58mmHg w porównaniu do 20-32mmHg 

osiąganych w resuscytacji manualnej. Podobne obserwacje dotyczyły pomiaru ciśnienia 

tętniczego (skurczowego, rozkurczowego oraz średniego), które było wyższe w grupie 

resuscytowanej mechanicznie. W badaniu odnotowano, że pacjenci, u których początkowym 

rytmem zatrzymania krążenia było migotanie komór, odnieśli największe korzyści                         

z mechanicznej resuscytacji. Pośród pacjentów, którzy doznali wewnątrzszpitalnego 

zatrzymania krążenia nie było znaczących różnic zarówno w zakresie pierwszo- jak                        

i drugorzędnych wyników badania pomiędzy grupą resuscytowaną mechanicznie i manualnie. 

Nie zaobserwowano również występowania urazów klatki piersiowej wskutek stosowania 

urządzeń mechanicznych. 

Wyniki przedstawionego badania potwierdzają rezultaty osiągnięte we wcześniejszych 

badaniach i wskazują, że urządzenia mechaniczne są skuteczniejsze niż manualny masaż 

klatki piersiowej i prawdopodobnie będą w przyszłości odgrywać istotną rolę we 

wspomaganiu resuscytacji w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Mogą okazać się 

szczególnie przydatne w sytuacjach takich jak transport pacjenta, wykonywanie diagnostyki 

obrazowej oraz gdy wymagane jest przedłużenie czynności resuscytacyjnych,  na przykład              

u pacjentów w stanie hipotermii. 


