
Streszczenie. 

Płynoterapia okołooperacyjna stanowi jedno z bardziej interesujących zagadnień 

ostatnich lat. Jej wpływ na organizm sprawia, że jest tematem wielu badań i ciągłych 

wątpliwości. Optymalna płynoterapia zapewnia utrzymanie prawidłowej objętości łożyska 

naczyniowego, dostateczne utlenowanie tkanek oraz perfuzję narządów. Niemniej jednak, 

niewłaściwie prowadzona, może powodować przewodnienie chorego, prowadzić do 

uszkodzenia śródbłonka naczyniowego, obrzęków tkanek i narządów. Tym samym zwiększa 

dyskomfort pacjenta po zabiegu, naraża go na utrudnione gojenie się ran oraz wydłuża okres 

jego hospitalizacji. Uogólniony proces zapalny, jaki towarzyszy operacji i znieczuleniu 

związany jest ze znacznym zwiększeniem stężenia prozapalnych cytokin w surowicy krwi, 

z których większość wpływa na barierę naczyniową, w tym na glikokaliks, zwiększając 

przepuszczalność naczyń. Patologia ta sprzyja przesiąkaniu wody do przestrzeni 

zewnątrznaczyniowej, prowadząc do obrzęków tkankowych. Wzrost przepuszczalności 

śródbłonków jest wprostproporcjonalny do rozległości operacji, stąd nadmierna podaż płynów 

podczas długotrwałych zabiegów może prowadzić do hiperwolemii. Dodatkowo, 

hiperwolemia sama w sobie ma wpływ na śródbłonek i prowadzi do uszkodzenia 

glikokaliksu, który tworzy powierzchowną warstwę endotelium i odgrywa obok niego istotną 

rolę w utrzymaniu prawidłowej przepuszczalności śródbłonków. Ponadto, reakcja stresowa 

towarzysząca długim operacjom, poprzez pobudzenie wydzielania hormonu 

antydiuretycznego, odpowiada za retencję płynów i możliwe przewodnienie chorego. 

O przesunięciach płynowych decydują także siły osmotyczne, wynikające ze zmian 

osmolalności po podaniu płynów. W wyniku przewodnienia i przesunięć płynowych 

płynoterapia może istotnie wpływać na wartości ciśnienia śródbrzusznego (IAP- intra- 

abdominal pressure). Założyć zatem należy, że optymalna płynoterapia powinna zapewniać 

zarówno wyrównanie okołooperacyjnych zaburzeń płynowych, jak również osłabiać 

negatywne skutki związane z operacją i znieczuleniem, które mogą istotnie wpływać na 

integralność śródbłonka naczyniowego, rozkład wody w ustroju oraz ciśnienie śródbrzuszne. 

Głównym celem pracy było określenie wpływu rodzaju zastosowanych płynów na 

rozkład wody ustrojowej i zmiany ciśnienia śródbrzusznego u dorosłych poddanych 

operacjom ortopedycznym w trybie planowym. Zakres prowadzonych badań pozwolił także 

określić: zmiany osmolalności osocza i rozkładu wody ustrojowej w zależności od 

zastosowanego płynu oraz zależność pomiędzy zastosowanym płynem a stopniem 

uszkodzenia glikokaliksu (syndekan- 1, siarczan heparanu), a także zależności pomiędzy: 



zmianami osmolalności a stężeniem markerów uszkodzenia glikokaliksu, stopniem 

uszkodzenia glikokaliksu a rozkładem wody ustrojowej w aspekcie stosowanej płynoterapii 

a także osmolalnością krwi a rozkładem i objętością całkowitej wody ustrojowej oraz wody 

pozakomórkowej. 

Badaniem objęto 129 pacjentów poddanych operacji pierwotnej protezoplastyki stawu 

biodrowego w znieczuleniu podpajęczynówkowym w trybie planowym w okresie od sierpnia 

2016 do grudnia 2017 roku, leczonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 

4 w Lublinie. Pacjenci zostali podzieleni na pięć grup w zależności od podawanego płynu 

infuzyjnego podczas znieczulenia: R- Ringer (Baxter, Polska), P- Plasmalyte (Baxter, Polska), 

O- Optilyte (Fresenius Kabi, Polska), S- Sterofundin ISO (Braun, Niemcy) oraz G- Gelaspan 

(Braun, Niemcy). Analizy rozmieszczenia wody w przestrzeniach płynowych dokonywano za 

pomocą bioimpedancji, która polega na przepuszczeniu przez tkanki prądu elektrycznego 

o niskim natężeniu i określeniu ich oporu. Oceniano zawartość całkowitej wody w organizmie 

(TBW- total body water), wody zewnątrzkomórkowej (ECW- extracellular water), wody 

wewnątrzkomórkowej (ICW-intracellular water), nadmiar płynów (VE- excess volume) oraz 

stosunek ECW/ ICW. Ciśnienie śródbrzuszne mierzono metodą Krona poprzez umieszczony 

w pęcherzu cewnik moczowy. Pomiarów dokonywano w 5 etapach procedury: I- 

bezpośrednio przed znieczuleniem, II- bezpośrednio po zabiegu, III- 3 godziny po zabiegu, 

IV- 6 godzin po zabiegu, V- w I dobie po zabiegu- rano. IAP mierzono dodatkowo po 

znieczuleniu, bezpośrednio przed zabiegiem (IA). W celu oznaczenia osmolalności, 

syndekanu- 1 i siarczanu heparanu krew od pacjentów pobierano w 3 etapach procedury: A- 

bezpośrednio przed znieczuleniem, B- 3 godziny po zabiegu i C- w I dobie po zabiegu- rano.  

Trzech pacjentów zdyskwalifikowano z grupy badanej- z powodu braku kompletu 

wyników (1 pacjent) oraz konieczności konwersji znieczulenia z podpajęczynówkowego do 

ogólnego (2 pacjentów). Ostatecznie przebadano 126 osób (54 kobiet (43%) i 72 mężczyzn 

(57%)) w wieku od 34 do 84 lat (63,7 ± 11,6 lat). Zastosowana płynoterapia spowodowała 

istotny spadek osmolalności w okresie pooperacyjnym za wyjątkiem grupy S i G. 

Stwierdzono istotny wzrost stężenia syndekanu- 1 w I dobie po operacji w grupie O. 

Okołooperacyjna płynoterapia skutkowała także istotnym wzrostem przewodnienia, ECW 

i ECW/ ICW oraz spadek ICW w okresie pooperacyjnym, a największe zmiany ICW 

zanotowano w grupach O i S. Stwierdzono także istotny spadek IAP bezpośrednio po indukcji 

znieczulenia. Wartość tego parametru istotnie wzrosła w kolejnych etapach obserwacji. 

Porównanie koloidów i krystaloidów wykazało znamienne różnice w badaniu: wyższe VE 



i niższą osmolalność w 3. godzinie po zabiegu u pacjentów leczonych krystaloidami oraz 

niższe stężenie syndekanu 1 w I dobie rano i HSPG we wszystkich etapach u pacjentów 

leczonych z użyciem koloidów. Ponadto stwierdzono silną korelację pomiędzy ECW a IAP. 

Na podstawie uzyskanych wyników wyciągnięto następujące wnioski: okołooperacyjna 

płynoterapia ma wpływ na rozkład wody ustrojowej i prowadzi do istotnego wzrostu 

pooperacyjnych wartości ECW i ECW/ ICW oraz spadku ICW. Ponadto, okołooperacyjna 

podaż płynów wpływa na ciśnienie śródbrzuszne, powodując jego wzrost w całym okresie 

pooperacyjnym. Indukcja znieczulenia powoduje spadek ciśnienia śródbrzusznego, zaś 

ciśnienie śródbrzuszne może być markerem zaburzeń rozkładu wody. Krystaloidy wpływają 

na zmiany osmolalności osocza, podczas gdy koloidy pozostają izoonkotyczne. Sterofundin 

ISO in vivo zachowuje największą izotoniczność względem osocza. Krystaloidy mogą 

powodować wzrost wartości przewodnienia, objętości wody zewnątrzkomórkowej i E/ I oraz 

spadek objętości wody wewnątrzkomórkowej w całym okresie po operacji. Koloidy mogą 

powodować spadek wartości VE w okresie po operacji. Krystaloidy w porównaniu 

z koloidami mogą powodować wyższe stężenia markerów uszkodzenia śródbłonka 

naczyniowego (syndekan- 1 i siarczan heparanu). W grupie krystaloidów wzrost stężenia 

syndekanu- 1 może powodować Optilyte. Osmolalność koreluje ze stężeniem syndekanu- 1 

w przypadku zastosowaia płynu infuzyjnego Plasmalyte w płynoterapii okołooperacyjnej. 

Osmolalność koreluje ze stężeniem siarczanu heparanu w przypadku zastosowaia płynu 

infuzyjnego Sterofundin ISO. Podczas stosowania płynów infuzyjnych Plasmalyte, Optilyte 

i Sterofundin ISO istnieje zależność pomiędzy stężeniem syndekanu- 1 i siarczanu heparanu 

a rozkładem wody w ustroju. Zastosowana płynoterapia okołooperacyjna nie wpływa na 

zależność pomiędzy osmolalnością krwi a rozkładem i objętością całkowitej wody ustrojowej 

oraz wody pozakomórkowej. 

 


