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O hipotermii mówimy wtedy, gdy temperatura głęboka 
pacjenta spada poniżej 36,0°C

Kiedy występuje?

• Niezamierzona umiarkowana hipotermia śródoperacyjna jest powszechna 
i występuje w połowie przypadków wszystkich pacjentów chirurgicznych

• Hipotermia może dotyczyć od 50 do 90% pacjentów oddziałów zabiegowych, 
nawet w przypadku procedur trwających około jednej godziny1

• Niezamierzona umiarkowana hipotermia śródoperacyjna jest uważana 
za częstą ale możliwą do uniknięcia komplikację zabiegów operacyjnych2

1 Adamiec A, Misiłek H: Niezamierzona hipotermia okołooperacyjna a zakażenie miejsca operowanego, Forum Zakażeń 2014;5(6):349–353  2 Kurz A, Sessler D, Perioperative Normothermia to reduce incidence of Surgical-Wound 
Infection & shorten hospitalization. NEJM 1996, 334: 1209-1215

Hipotermia  śródoperacyjna



Jakie są przyczyny hipotermii śródoperacyjnej ?

4 podstawowe przyczyny hipotermii śródoperacyjnej:

• Wpływ znieczulenia (ogólnego lub regionalnego) – leki / fizjologia

• Utrata ciepła przez skórę (temperatura na bloku operacyjnym)

• Utrata ciepła z ran chirurgicznych (parowanie)

• Podawane dożylnie zimne płyny infuzyjne i krew
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Buggy DJ et al. Thermoregulation, mild perioperative hypothermia and post-anesthetic shivering. Br J Anaesth 2000; 84: 615-28 

NST – termogeneza bezdrżeniowa / non-shivering termoregulation

Próg reakcji 4oC

Znieczulenie upośledza odpowiedź 
na zmiany temperatur

Następuje poszerzenie progu reakcji 
naczyń

Termoregulacja



• Większość anestetyków bezpośrednio powoduje rozszerzenie naczyń obwodowych

• Rozszerzenie naczyń sprawia, że ciepło z tkanek centralnych, które nie jest już w nich 
zatrzymywane i ulega redystrybucji do tkanek obwodowych 

• Mechanizm ten obniża poziom temperatury głębokiej i proporcjonalnie zwiększa 
temperaturę obwodową
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Redystrybucja ciepła

• Redystrybucja ciepła pomiędzy kompartmentem centralnym 

i obwodowym jest odpowiedzialna za 81% utraty ciepła

• Jest to główna przyczyna hipotermii w ciągu pierwszej godziny 
znieczulenia

• Pacjenci, którzy nie są ogrzewani mogą stracić do 1,6OC

Wpływ znieczulenia

Matsukawa, Heat Flow and Distribution during Induction of General Anesthesia. Anesthesiology. 82(3):662‐673, March 1995. 



Utrata ciepła przewyższa jego 
produkcję (spadek liniowy)

Matsukawa, Heat Flow and Distribution during Induction of General Anesthesia. Anesthesiology. 82(3):662‐673, March 1995. 

• Promieniowanie                            60% 
• Parowanie                                      20%
• Przewodnictwo (kondukcja)          5%
• Konwekcja                                10-15%

Śródoperacyjny transfer ciepła
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Marcos Díaz, D.D.S. Hypothermia and temperature regulation considerations during anesthesia (1-5), NA

Śródoperacyjny transfer ciepła

Promieniowanie
Ciepło wygenerowane w ciele jest oddane do otoczenia. 
Promieniowanie odpowiada za 60% utraty ciepła u ludzi i jest główną 
przyczyną utraty ciepła podczas zabiegu operacyjnego

Parowanie
Ciepło jest tracone w wyniku wody w gaz, np. podczas  oddychania  
komórkowego skóry. Parowanie odpowiada za 20% utraty ciepła 
podczas anestezji. Jednak procent ten może być znacznie wyższy przy 
dużych ranach operacyjnych

Przewodnictwo - kondukcja
Pacjent traci ciepło w wyniku fizycznego kontaktu z innymi obiektami. 
Odpowiada za 5% utraty ciepła. Przykładem jest oddawanie ciepła do 
zimnego materaca

Konwekcja
Ruch powietrza i różnica ciśnień sprawia, że  energia  cieplna jest 
przenoszona pionowo w atmosferze. Konwekcja przyczynia się do 
utraty 10% - 15% ciepła



• Podanie 1L płynów w temperaturze 21oC (pokojowej) może obniżyć temperaturę ciała o 
0,25oC

• Podanie 2L płynów w temperaturze 4oC może obniżyć temperaturę ciała o ponad 1oC

Sessler, Mild perioperative hypothermia, NEJM, 1997, 336, N°24: 1730-1737

Zimne płyny infuzyjne

Podawanie nieogrzanych płynów znacząco wpływa na obniżanie temperatury



• 2 X przedłużone działanie Vecuronium
• Efekt atrakurium wydłużony o 60%4

• Przedłużenie działania propofolu o 30%5

• 3 X zwiększone występowanie 
częstoskurczu komorowego & powikłań 
sercowych1

• Utrata krwi zwiększona o 22%2

• Ryzyko transfuzji zwiększone o 22%3

Konsekwencje hipotermii okołooperacyjnej 

1. Sessler, Daniel I. MD: Mild Perioperative Hypothermia. NEJM. 336 (24):1730‐1737, June 1997 2. 
Schmied H, Mild hypothermia increases blood loss & transfusion requirements during total hip 
arthroplasty. Lancet, 1996, vol. 347, # 8997, pp. 289‐292 3. Suman Rajagopalan, The Effects of Mild 
Perioperative Hypothermia on Blood Loss & Transfusion Requirement, Anesthesiology 2008; 108:71–7 
2007.

4. Leslie K, Mild hypothermia alters propofol pharmacokinetics and increases the duration of action 
of atracurium. Anesth Analg 1995;80:1007-14 5. Leslie K, et al.: Mild core hypothermia and 
anesthetic requirement for loss of responsiveness during propofol anesthesia for craniotomy. Anesth
Analg 2002;94(5):1298– 1303

• X 3 zwiększone występowanie infekcji 
ran operacyjnych

• Długość pobytów szpitalnych 
zwiększona o 20%1



Łagodna okołooperacyjna hipotermia zwiększa ryzyko 
zakażenia miejsca operowanego  
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Zakażenia rany (n)

Hipotermia Normotermia

Flores-Maldonado A et al.: Mild perioperative hypothermia and the risk of wound infection, Arch Med Res. 2001 May-Jun;32(3):227-31

• U pacjentów z normotermią występowanie zakażenia rany zmniejsza się o 89% w porównaniu 
do grupy pacjentów nawet z łagodną hipotermią (z 18 do 2 przypadków)

89%

• Badanie prospektywne, 261 pacjentów 
• Planowe cholecystektomie
• 2 grupy: hipotermiczna i normotermiczna

Pacjenci i metody:

Wnioski:



Hipotermia śródoperacyjna podczas chirurgicznej cytoredukcji
przy nowotworze jajnika, a powikłania pooperacyjne

Moslemi-Kebria, M., Intraoperative Hypothermia During Cytoreductive Surgery for Ovarian Cancer & Perioperative Morbidity, 2012 Obst & Gyne 119: 590-596

• Normotermia zmniejsza zakażenia o 71%
• Śmiertelność 5 przypadków pooperacyjnych, wszystkie w grupie hipotermicznej
• Zwiększone ryzyko wczesnych powikłań u pacjentów hipotermicznych (34 przypadki ) 

w porównaniu z 11 przypadkami w grupie normotermicznej

Pacjenci i metody:

Wnioski:

71%

• Badanie kohortowe, 146 kobiet 
z rakiem jajnika

• Chirurgiczna cytoredukcja
• 2 grupy: hipotermiczna i normotermiczna
• Analiza powikłań (do 30 dni po zabiegu)



Wpływ okołooperacyjnego vs tylko śródoperacyjnego 
ogrzewania na zakażenia miejsca operowanego 

Wong PF et al.: Randomized clinical trial of perioperative systemic warming in major elective abdominal surgery, Br J Surg. 2007 Apr;94(4):421-6

U pacjentów w grupie z ogrzewaniem przed-/śród- i okołooperacyjnym występowanie zakażenia 
miejsca operowanego zmniejsza się o 60% w porównaniu do grupy pacjentów  z ogrzewaniem ograniczonym 
tylko do fazy śródoperacyjnej (z 15 do 6 przypadków)

• Badanie randomizowane, 103 pacjentów
• Planowe zabiegi (jelito grube)
• 2 grupy: 

• kontrolna (ogrzewanie 
śródoperacyjne 

• interwencyjna (ogrzewanie 
okołooperacyjne)

Pacjenci i metody:

Wnioski:

60%



Normotermia śródoperacyjna zmniejsza ilość zakażeń
i skraca czas hospitalizacji

Kurz A, Sessler DI, Lenhardt R. Perioperative Normothermia to Reduce the Incidence of Surgical-Wound Infection & Shorten Hospitalization, NEJM, Volume 334 MAY 9, 1996 Number 19. 

• Utrzymanie normotermii zmniejsza ryzyko zakażeń i skraca hospitalizację

• Randomizowane, podwójnie ślepa 
próba, 200 pacjentów

• Zabiegi operacyjne jelita grubego
• 2 grupy: 

- hipotermiczna - tylko ogrzewanie
powietrzem

- normotermiczna - ogrzewanie
powietrzem plus 
ogrzewanie płynów

Pacjenci i metody:

Wnioski:

67% 18%



NICE Guidance, CG65, 2008

Rekomendacje

OKRES PRZEDOPERACYJNY 
1. Pre-Warming.
2. Monitorowanie temperatury.
3. Ocena ryzyka wystąpienia niezamierzonej hipotermii.

OKRES ŚRÓDOPERACYJNY 
1. U pacjentów z grupy ryzyka oraz jeśli czas trwania znieczulenia > 30 min, należy stosować urządzenia 

z wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza. 
2. Płyny infuzyjne powinny być podgrzane za pomocą podgrzewaczy do płynów infuzyjnych. Najlepsze do tego 

celu są podgrzewacze suche, w których odległość drenu infuzyjnego do samego wkłucia jest jak najkrótsza.
3. Zaleca się podgrzanie płynów irygacyjnych do temperatury 37–40°C. 
4. Na sali operacyjnej mogą być stosowane maty grzewcze z wymuszonym obiegiem powietrza.
5. Temperatura na sali operacyjnej nie powinna być niższa niż 21°C. 

OKRES POOPERACYJNY
1. Stosowanie ogrzewania wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza oraz izolatorów (koce/kołdry).
2. Ogrzewanie powinno być kontynuowane do momentu osiągnięcia pożądanej temperatury.
3. We wczesnym okresie pooperacyjnym należy kontynuować infuzję ogrzanych płynów.



• Śródoperacyjna

Aktywne ogrzewanie wszytkich pacjentów dla zabiegów dłuższych niż 30 min.
Ogrzewanie płynów i preparatów krwi już od objętości 500 ml

National Institute for Clinical Excellence (NICE)
Zarządzanie niezamierzoną hipotermią śródoperacyjną (CG65)

3 fazy:

NICE Guidance, CG65, 2008

• Przedoperacyjna
Ocena ryzyka wystąpienia hipotermii
Monitorowanie temperatury przed zabiegiem,
jeżeli mniej niż 36°C rozpocząć ogrzewanie

• Pooperacyjna
Monitorowanie temperatury wraz z innymi funkcajmi życiowymi.
Pacjenci nie powinni opuszczać oddziału pooperacyjnego, gdy temperatura jest niższa niż 36°C 

Rekomendacje - wytyczne NICE



Wytyczne NICE  - analiza efektywności metod  
aktywnego ogrzewania

Ogrzewanie płynów zmniejsza powikłania  związane z hipotermią

Występowanie hipotermii Powikłania związane z hipotermią
(zakażenia, zdarzenia sercowo-naczyniowe)

Analizowana grupa – 1 000 pacjentów
Pacjenci z ASA I, małe zabiegi chirurgiczne, czas trwania znieczulenia 60 min
Gr 1 - Rutynowe procedury
Gr 2 - Ogrzewanie płynów

NICE Guidance, CG65, 2008, Cost effectiveness analysis

55%55%



Wytyczne NICE  - analiza efektywności metod  
aktywnego ogrzewania

Ogrzewanie płynów dodane do innych aktywnych metod ogrzewania pozwala na 
dalsze zmniejszenie ilości powikłań związanych z hipotermią

Występowanie hipotermii Powikłania związane z hipotermią
(zakażenia, zdarzenia sercowo-naczyniowe)

26% 29%

Analizowana grupa – 1 000 pacjentów
Pacjenci z ASA I, małe zabiegi chirurgiczne, czas trwania znieczulenia 60 min
Gr 1 – Materace powietrzne
Gr 2 – Materace powietrzne + ogrzewanie płynów

NICE Guidance, CG65, 2008, Cost effectiveness analysis



1. HIPOTERMIA ŚRÓDOPERACYJNA
• Jest częsta
• Jest przyczyną wielu powikłań - w tym zakażeń
• Łatwo jej uniknąć stosując ogrzewanie płynów

2. OGRZEWANIE PŁYNÓW
• Ilość płynów ≥ 500 ml płynów
• Czas zabiegu ≥ 30 min

Podsumowanie



Dziękuję za uwagę!


