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WSTĘP

W latach 90. XX wieku duński chirurg Henrik Kehlet sformułował szereg postulatów, które wy-
wołały poruszenie w świecie medycznym. Wskazał szereg procedur, które – mimo stosowania w co-
dziennej praktyce chirurgicznej – nie mają uzasadnienia w badaniach naukowych. Publikacje Keh-
leta stały się podstawą do stworzenia protokołu kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy 
wyników leczenia (ang. enhanced recovery after surgery – ERAS). Protokół ERAS składa się z zale-
ceń dotyczących głównie dziedzin zabiegowych, jednak jego implementacja może być możliwa tyl-
ko przy współpracy całego personelu sprawującego opiekę nad operowanymi pacjentami, tj.: chirur-
gów, anestezjologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, dietetyków, opiekunów nieprofesjonalnych/ro-
dziny. W  2001 roku powstała grupa robocza przy towarzystwie ERAS (ERAS Society), kierowana 
przez Ollego Ljungqvista, który wraz z zespołem wybitnych chirurgów europejskich przyczynił się do 
przeanalizowania i sformułowania oficjalnych zaleceń dotyczących opieki okołooperacyjnej. Jednym 
z postulatów towarzystwa ERAS jest przeciwdziałanie hipotermii i jej skutkom [1].

FIZJOLOGIA TERMOREGULACJI

Utrzymanie stałej temperatury jest niezbędne w celu sprawnego działania organizmu stałocieplnego. 
Ciepło wytwarzane jest w organizmie w sposób ciągły, w wyniku zachodzących w ustroju procesów me-
tabolicznych. Jego produkcja jest najmniejsza w czasie snu, a zwiększona w momencie pracy mięśnio-
wej. Utrata ciepła ma miejsce głównie przez powłoki skórne w mechanizmach: promieniowania, prze-

oddechowe w procesie ogrzewania wdychanego powietrza, parowania z dróg oddechowych czy przez 
przewód pokarmowy na skutek ogrzewania spożywanych pokarmów i płynów bądź z wydalinami [2].

Utrzymanie temperatury ciała w granicach przyjętych za normotermię warunkuje prawidłowość 
procesów zachodzących wewnątrz organizmu. Nie oznacza to jednak, że temperatura jest taka sama 
w całym ciele. W części wewnętrznej – tzw. głębokiej, do której zalicza się: mózg, narządy klatki pier-
siowej i jamy brzusznej – temperatura wynosi około 37°C, zaś w dystalnych częściach ciała – tzw. po-
włoce (skóra, tkanka tłuszczowa, mięśnie) – waha się w zakresie 28–35°C, zależnie od temperatury 
otoczenia. Temperatura ciała nie jest również stała w ciągu całej doby – podlega wahaniom związa-
nym z rytmem dnia, obniżając się we wczesnych godzinach porannych i dochodząc do wartości naj-
wyższych w godzinach przedpołudniowych oraz wieczornych [2].

Artykuł jest dostępny na zasadzie dozwolonego użytku osobistego. Dalsze rozpowszechnianie (w tym druk i umieszczanie w sieci) 
jest zabronione i stanowi poważne naruszenie przepisów prawa autorskiego oraz grozi sankcjami prawnymi.!
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temperatura obwodowych części ciała w dużej mierze zależy od warunków środowiska zewnętrznego 
i może różnić się od temperatury głębokiej nawet o kilkanaście stopni Celsjusza [2].

W warunkach fizjologicznych ciepło oddawane jest z organizmu na drodze: promieniowania pod-
czerwonego, przewodzenia (np. między skórą a stykającymi się z nią zimnymi przedmiotami), kon-
wekcji, parowania (nawet do 400 kcal/godzinę) oraz wymiany ciepła między krwią a zimnymi płyna-
mi. Podczas zabiegu pacjent jest narażony na działanie zimnego, suchego powietrza, mycie zimnymi 
płynami antyseptycznymi oraz kontakt z zimnym stołem operacyjnym. Sama operacja, podczas której 
dochodzi do przerwania bariery ochronnej skóry, narusza mechanizmy termoregulacji. Podstawowym 
mechanizmem utraty ciepła podczas zabiegu operacyjnego jest redystrybucja (przesunięcie ciepła 
z przedziału centralnego do obwodowego oraz gwałtowne obniżenie temperatury głębokiej o około 1°C  
w ciągu około 30 minut) [3, 4].

NIEZAMIERZONA HIPOTERMIA OKOŁOOPERACYJNA

Obniżenie temperatury w okresie okołooperacyjnym może być zabiegiem celowym w przypadku, 
gdy ma na celu spowolnienie metabolizmu pacjenta, a co za tym idzie – zabezpieczenie przed nega-
tywnymi skutkami niedotlenienia komórek poprzez obniżenie zapotrzebowania na tlen i inne sub-
stancje odżywcze [4, 5]. Jednak w  większości sytuacji obniżenie temperatury ciała chorego wyni-
ka z niewłaściwych działań polegających m.in. na: braku działań profilaktycznych, braku właściwej 
kontroli temperatury ciała w całym okresie okołooperacyjnym oraz prowadzeniu działań zmierzają-
cych do podniesienia temperatury ciała w przypadku potwierdzenia łagodnej hipotermii stwierdza-
nej podczas rutynowo wykonywanych pomiarów w oddziale [6].

W  okresie przedoperacyjnym w  ramach premedykacji stosowane są benzodiazepiny, głównie 
w  celu zminimalizowania lęku u  pacjentów. Maurice-Szamburski i  wsp. donosili o  niekorzystnym 
wpływie tych leków na termoregulację (wpływ na redystrybucję) w okresie okołooperacyjnym. Ruty-
nowe stosowanie benzodiazepin zdaje się nie mieć korzystnego wpływu na przebieg znieczulenia oraz 
poziom zadowolenia chorych z opieki okołooperacyjnej [1, 7].

WPŁYW ZNIECZULENIA OGÓLNEGO I REGIONALNEGO NA TERMOREGULACJĘ

Regulacja temperatury ciała odbywa się w podwzgórzu. Anestetyki stosowane podczas znieczu-
lenia ogólnego zakłócają jego działanie i w sposób istotny wpływają na mechanizmy termoregula-
cyjne. Stosowanie leków do znieczulenia prowadzi do obniżenia progu termoregulacyjnego. Pod-
czas pierwszych 30–60 minut znieczulenia dochodzi do obniżenia temperatury o  około 1°C, co 
jest spowodowane obwodowym rozszerzeniem naczyń w wyniku działania anestetyków. Następuje 
wówczas redystrybucja ciepła z centralnej części organizmu na obwód. W ciągu kolejnych 2–3 go-
dzin utrata ciepła przeważa nad jego produkcją, co przyczynia się do spadku o kolejne 1–2°C. Tem-
peratura głęboka spada do wartości około 34–35°C, po czym pojawia się faza plateau (gdy utrata 
ciepła jest równoważona przez jego produkcję). Utrata ciepła podczas znieczulenia wynosi około 
210 kcal/godzinę [3, 8].

Inne czynniki, które wpływają istotnie na śródoperacyjną utratę ciepła, to: otwarcie dużych jam 
ciała, podawanie znacznych ilości zimnych płynów infuzyjnych i  preparatów krwiopochodnych 
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oraz podeszły wiek (z wiekiem obniżeniu ulega próg zwężenia się naczyń w odpowiedzi na zim-
no) [3, 8, 9].

Znieczulenie regionalne wpływa na przetwarzanie informacji o zmianie temperatury w dystal-
nych częściach ciała w wyniku blokady współczulnej, co uniemożliwia obkurczenie naczyń krwio-
nośnych w  odpowiedzi na zimno. Podczas znieczulenia regionalnego dochodzi do rozszerzenia 
naczyń krwionośnych oraz zmniejszenia drżenia mięśni. Pacjent znieczulony regionalnie odczu-
wa ciepło, mimo że w rzeczywistości je traci. Wielkość utraty ciepła jest wprost proporcjonalna do 
liczby znieczulonych segmentów [3, 4, 8, 9]. Należy zaznaczyć, że znieczulenie regionalne jest czę-
sto uzupełnione przez podaż leków sedatywnych i przeciwbólowych, które pogłębiają zaburzenia 
termoregulacji [4].

SKUTKI NIEZAMIERZONEJ HIPOTERMII OKOŁOOPERACYJNEJ

Niezamierzona hipotermia okołooperacyjna jest definiowana jako obniżenie temperatury central-
nej <36°C, może wiązać się z [4, 10]:

-
-

racyjna zwiększa ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych (ang. hospital-acquired infections 

-
dzonego pacjenta dochodzi do zwiększenia poziomu katecholamin w surowicy, obkurczenia 
się naczyń i wzrostu ciśnienia tętniczego. To zaś skutkuje incydentami ischemicznymi mózgu 
oraz wzrostem zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen i jest niebezpieczne dla chorych 

-
niu wziewnym (mechanizm nie jest dokładnie poznany). Podczas drżeń dochodzi do wzrostu 
zapotrzebowania na tlen i zwiększenia wydatku energetycznego. W niektórych szczególnych 
sytuacjach drżenie mięśniowe jest szczególnie niepożądane, np. u osób z małą rezerwą krąże-
niową czy u pacjentów po operacjach neurochirurgicznych (dochodzi do wzrostu mózgowego 

znamiennie większa. Jest to prawdopodobnie związane z upośledzeniem czynności płytek 
krwi. Zjawisko to powoduje wzrost liczby przetoczeń preparatów krwiopochodnych (do 

-
nia – powoduje to problemy z doborem adekwatnej dawki leków. Hipotermia wpływa na dłu-

-
nej hipotermii skutkuje przedłużającym się pobytem w szpitalu, wzrostem kosztów leczenia, 
a także wzrostem ryzyka zgonu okołooperacyjnego [8, 9].
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METODY POMIARU TEMPERATURY CIAŁA I ICH DOKUMENTOWANIE

Amerykańskie Towarzystwo Anestezjologiczne (ang. American Society of Anesthesiologists – ASA) 
zaleca monitorowanie temperatury pacjentów, u których należy spodziewać się klinicznie znaczących 
zmian temperatury ciała [17]. To stanowisko jednak prowadzi do dowolnej interpretacji – kiedy, jak 
długo i gdzie temperatura powinna być mierzona. Dokładniejsze wskazówki pojawiły się w rekomen-
dacjach Amerykańskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych (ang. American Society of 
PeriAnesthesia Nurses – ASPAN) i zostały stworzone w oparciu o praktykę opartą na faktach (ang. evi-
dence-based practice):

-
sce operowane znajduje się w pobliżu miejsca pomiaru [4].

Wybór optymalnego miejsca pomiaru temperatury w okresie śród- i pooperacyjnym zależy od ro-
dzaju zabiegu (czas trwania, rozległość, otwarcie jam ciała). Podczas znieczulenia ogólnego można 
zastosować monitorowanie temperatury w przełyku, jednak nie jest to metoda do zaakceptowania 
w przypadku znieczulenia przewodowego oraz w okresie pooperacyjnym, gdy pacjent nie jest wenty-
lowany mechanicznie [18].

Temperatura mierzona w pęcherzu moczowym dobrze odzwierciedla temperaturę głęboką, jeśli 
jest zachowana wydolna diureza. Natomiast w przypadku zmniejszenia wydzielania moczu tempera-
tura ta jest zbliżona do tej mierzonej w odbytnicy – należy pamiętać, że wartość pomiaru w odbytni-
cy nie odzwierciedla temperatury głębokiej (nie jest metodą godną polecenia w przypadku hiperter-
mii złośliwej, udaru cieplnego oraz zastosowania krążenia pozaustrojowego) [4].

Obecnie dostępna jest nieinwazyjna metoda pomiaru temperatury odzwierciedlającej temperaturę 
głęboką, tzw. metoda zerowego przepływu (ang. zero-heat-flux). Polega ona na umieszczeniu na czole pa-
cjenta samoprzylepnego czujnika, który może być wykorzystany podczas całego okresu okołooperacyj-
nego (czujnik „przechodzi” z chorym z sali przedoperacyjnej przez salę operacyjną, aż do sali poznieczu-
leniowej/pooperacyjnej). Metoda została opisana już w latach 70. XX wieku. Polega na odczycie tempe-
ratury ze strefy idealnej izolacji – gdy całkowicie wyeliminuje się utratę ciepła do otoczenia. Czujnik tem-
peratury zbudowany jest z dwóch warstw pianki izolacyjnej, elastycznego obwodu drukowanego oraz sa-
moprzylepnego podłoża. Zastosowanie tej metody jest proste i pozwala na uzyskanie wyników pomiaru 
z tego samego miejsca w całym okresie okołooperacyjnym, co jest przydatne dla celów porównawczych. 
Badania nad tą metodą potwierdzają jej wiarygodność podczas różnych zabiegów operacyjnych [19, 20].

CZYNNIKI RYZYKA NIEZAMIERZONEJ HIPOTERMII

U każdego pacjenta, który ma być poddany operacji, powinno się dokonać oceny poziomu ryzy-
ka rozwoju niezamierzonej hipotermii. Według praktyki opartej na faktach czynniki ryzyka rozwo-
ju hipotermii to:

Artykuł jest dostępny na zasadzie dozwolonego użytku osobistego. Dalsze rozpowszechnianie (w tym druk i umieszczanie w sieci) 
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-

Ponadto do grupy wysokiego ryzyka należy zaliczyć pacjentów, u których występują co najmniej 
dwa z poniższych czynników:

METODY ZAPOBIEGANIA HIPOTERMII

Podstawową metodą zapobiegania hipotermii i  redystrybucji jest ogrzewanie z  wyprzedzeniem 
(ang. pre-warming). Istotą tej metody jest dostarczenie energii cieplnej do obwodowych części ciała, 
tak aby w czasie znieczulenia nie doszło do znacznego spadku średniej temperatury ciała podczas re-
dystrybucji [21, 22].

Metodą z wyboru jest aktywne ogrzewanie ciepłym powietrzem. Pozostałe metody jedynie wspo-
magają pre-warming i nie mogą służyć jako jedyne środki zapobiegania hipotermii okołooperacyjnej 
[21, 22]. Należą do nich:

na masowe oraz odbijające. W praktyce klinicznej izolatory masowe to serwety i prefabryko-
wane obłożenia chirurgiczne. Izolatory odbijające to takie, które zmniejszają utratę ciepła na 
drodze promieniowania poprzez odbicie ciepła wypromieniowanego z powrotem do cieplej-

powietrza, materace i koce wodne, materace i koce elektryczne [9].

ZALECENIA POSTĘPOWANIA

OKRES PRZEDOPERACYJNY

1. U każdego pacjenta w okresie oczekiwania na zabieg operacyjny powinien być zastosowany 
pre-warming. W badaniach dowiedziono, że wystarczającym czasem prowadzenia ogrzewa-
nia z wyprzedzeniem jest 10 minut. Jeśli chory odczuwa dyskomfort związany z ogrzewaniem, 
można zmniejszyć temperaturę na urządzeniu grzewczym bądź całkowicie je wyłączyć. 

2. W fazie przedoperacyjnej u każdego pacjenta należy zmierzyć i udokumentować temperaturę 
ciała oraz ocenić ryzyko wystąpienia niezamierzonej hipotermii w okresie okołooperacyjnym.

3. W przypadku pomiaru temperatury powierzchownej należy pamiętać o odniesieniu wyniku 
do temperatury głębokiej.

Artykuł jest dostępny na zasadzie dozwolonego użytku osobistego. Dalsze rozpowszechnianie (w tym druk i umieszczanie w sieci) 
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4. Należy podkreślić, że w  okresie przedoperacyjnym zakres temperatury powierzchownej nie 
powinien wykraczać poza 37,5°C [8].

5. Do ogrzewania należy wykorzystać maty/koce grzewcze z wymuszonym obiegiem powietrza.
6. Zasady oceny ryzyka i metody zapobiegania powinny być znane i stosowane przez personel 

opiekujący się pacjentem ze względu na możliwość wystąpienia niezamierzonej hipotermii na 
każdym etapie opieki okołooperacyjnej.

7. Należy ograniczyć rutynowe stosowanie benzodiazepin w premedykacji – leki te wpływają na redy-
strybucję w czasie znieczulenia i powinny być stosowane jedynie u wybranych pacjentów [1, 4, 7].

OKRES ŚRÓDOPERACYJNY

1. Postępowanie śródoperacyjne powinno opierać się na utrzymaniu normotermii w  oparciu 
o  regularne dokonywanie pomiarów temperatury ciała pacjenta. W czasie zabiegów trwają-
cych ponad 30 minut monitorowania temperatury należy dokonywać w sposób ciągły lub co 
15 minut w przypadku braku metod ciągłej rejestracji pomiaru.

2. Należy ograniczyć czas ekspozycji ciała pacjenta na zimno przed obłożeniem chirurgicznym 
pola operacyjnego.

3. U  pacjentów z  grupy ryzyka wystąpienia niezamierzonej hipotermii oraz jeśli czas trwania 
znieczulenia przekracza 30 minut, należy stosować urządzenia z wymuszonym obiegiem cie-
płego powietrza.

4. Płyny infuzyjne powinny być podgrzane za pomocą podgrzewaczy do płynów infuzyjnych. Na-
leży podkreślić, że najlepsze do tego celu są podgrzewacze suche, w których odległość drenu in-
fuzyjnego do samego wkłucia jest jak najkrótsza. Nie ma konieczności podgrzewania pojedyn-
czej butelki z płynem infuzyjnym (z wyjątkiem noworodków i małych dzieci) [23, 24]. W li-
teraturze brak jest jednoznacznych rekomendacji dotyczących temperatury ogrzania płynów. 
Temperatura powinna być dostosowana do stanu klinicznego pacjenta [23]. Dopuszczalne jest 
podgrzewanie koloidów do 54°C, natomiast krwi do 37°C [25–27].

5. Zaleca się podgrzanie płynów irygacyjnych do temperatury 37–40°C.
6. Na sali operacyjnej mogą być stosowane maty grzewcze z wymuszonym obiegiem powietrza, 

które umieszcza się pod całym ciałem pacjenta lub pod wybranymi obszarami (np. pod gór-
ną/dolną częścią, pod kończynami). Obszar ogrzewania należy dostosować do rodzaju zabie-
gu i stanu klinicznego chorego. Materace, przez które przepływa ogrzana woda, nie stykają się 
w wystarczającym stopniu z ciałem pacjenta, dlatego powinny być używane jako metoda wspo-
magająca ogrzewanie [28].

7. Temperatura na sali operacyjnej nie powinna być niższa niż 21°C.

OKRES POOPERACYJNY

1. Celem działań podejmowanych w okresie pooperacyjnym jest osiągnięcie komfortu cieplnego 
i normotermii u pacjenta.

2. Przeciwdziałanie hipotermii w okresie pooperacyjnym polega na stosowaniu ogrzewania wy-
muszonym obiegiem ciepłego powietrza oraz izolatorów (koce/kołdry).

3. Ogrzewanie powinno być kontynuowane na sali poznieczuleniowej do momentu osiągnięcia 
pożądanej temperatury lub do uzyskania uczucia komfortu cieplnego przez pacjenta.

4. Pomiar temperatury w bezpośrednim okresie pooperacyjnym (dwóch godzin) powinien być 
prowadzony w sposób ciągły i dokumentowany co 30 minut.
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5. Jeżeli temperatura ciała nie osiągnęła wartości 36°C na sali poznieczuleniowej, należy kontynu-
ować aktywne ogrzewanie z zastosowaniem urządzenia z wymuszonym obiegiem ciepłego po-
wietrza na oddziale pooperacyjnym [15].

6. We wczesnym okresie pooperacyjnym należy kontynuować infuzję ogrzanych płynów.

Niniejsze zalecenie zostało opublikowane w czasopiśmie „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece” 2017;3(2):55–60. Opubli-
kowano za zgodą Wydawcy.
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