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Φυσιολογική θερμορύθμιση 
σώματος 
 Υποδοχείς (δέρμα, στους εν τω βάθει ίστους κοιλιάς και 

θώρακα, στην σπονδυλική στήλη και στον εγκέφαλο) 
αντιλαμβάνονται τη θερμοκρασία του σώματος και 
ενεργοποιούνται σε προκαθορισμένη θερμοκρασία 

 Το ερέθισμα μεταφέρεται μέσω προσαγωγών οδών στον 
υποθάλαμο, ο οποίος στέλνει τις κατάλληλες εντολές 
ώστε να διατηρηθεί η νορμοθερμία  



Μηχανισμοί άμυνας νορμοθερμίας 
 Συμπεριφορά του ατόμου ( ένδυση, αναζήτηση 

θερμότερου – ψυχρότερου περιβάλλοντος ) 

 Ενεργοποίηση αυτόνομου νευρικού συστήματος 
(αγγειοσύσπαση, ρίγος, θερμογένεση που δε σχετίζεται 
με ρίγος, εφίδρωση) 





 

Η υποθερμία ορίζεται ως κεντρική  θερμοκρασία 
σώματος κάτω από 36˚ C 

Ταξινόμηση: 

 Ηπια υποθερμία (32˚ - 35˚C) 

 Μέτρια υποθερμία ( 28˚ - 32˚C) 

 Σοβαρή υποθερμία ( < 28˚ C ) 

 



Ήπια Υποθερμία (32˚ - 35˚C) 
 Αγγειοσύσπαση 

 Ρίγος  

 Ταχυκαρδία 

 Ταχύπνοια  

 Διαταραχή επιπέδου συνείδησης 



Μέτρια Υποθερμία (28˚ - 32˚C) 
 Εμφάνιση αρρυθμιών ( βραδυκαρδία, J wave ή Osborne 

wave) 

 Υπόταση 

 Καταστολή αναπνοής 

 Απώλεια gag reflex 

 Απώλεια ρίγους 

 Διαστολή κορών 

 

 

 



Σοβαρή υποθερμία (< 28˚ C) 
 Άπνοια 

 Κώμα 

 Κοιλιακές αρρυθμίες ή ασυστολία 

 Ολιγοουρία 

 Κόρες διεσταλμένες – μη αντιδρώσες 

 

 



Επίδραση της αναισθησίας στη 
θερμορύθμιση 
 Καταργείται η δυνατότητα άμυνας μέσω της 

συμπεριφοράς 

 Οι αναισθητικοί παράγοντες επιδρούν στο 
θερμορυθμιστικό μηχανισμό μειώνουν το ρυθμό 
μεταβολισμού, αναστέλλουν την αγγειοσύσπαση και το 
ρίγος, καταστέλλουν το θερμορυθμιστικό κέντρο του 
υποθαλάμου 



Η αναισθησία μεταβάλλει τη 
θερμορύθμιση 

Εφίδρωση 
 
Αγγειοσύσπαση 
 
Ρίγος  



Υποθερμία κατά τη διάρκεια της 
αναισθησίας 



Ανακατανομή θερμότητας 



Διεγχειρητική απώλεια 
θερμότητας 



Μηχανισμός υποθερμίας κατά τη 
γενική αναισθησία - Περίληψη 
Τα αναισθητικά αναστέλλουν τη κεντρική θερμορύθμιση, 

παρεμβαίνοντας στη λειτουργία του υποθαλάμου, 
προκαλώντας δοσοεξαρτώμενη ελάττωση στον ουδό 
των αμυντικών μηχανισμών κατά της υποθερμίας. 

 

Κατά τη διάρκεια  της αναισθησίας: 

Φάση 1: Ανακατανομή 

Φάση 2: Απώλεια θερμότητας 

Φάση 3: Ισορροπία  



Υποθερμία κατά τους κεντρικούς 
νευρικούς αποκλεισμούς 
 Προκαλούν αγγειοδιαστολή και κατά συνέπεια 

εσωτερική κατανομή της θερμότητας (φάση 1) 

 Η συνεχής απώλεια θερμότητας(φάση 2) φαίνεται ότι 
οφείλεται σε παραποιημένη αντίληψη της 
θερμοκρασίας στα αναισθητοποιημένα νευροτόμια από 
τον υποθάλαμο 



Περιεγχειρητικοί κίνδυνοι 
ανάπτυξης υποθερμίας 
 Ηλικία :παιδιά και ηλικιωμένοι 

 Χαμηλές θερμοκρασίες χειρουργείου(<18 C) 

 Γενική αναισθησία σε συνδυασμό με περιοχική αναισθησία 

 Προεγχειρητική υποθερμία 

 Χαμηλή προεγχειρητική αρτηριακή πίεση 

 Λεπτή σωματική διάπλαση 

 Μεγάλη απώλεια αίματος (>30ml/kg) 

 Χειρουργικός χρόνος > 2 ώρες 

 Μεγάλη επιφάνεια σώματος εκτεθειμένη στο περιβάλλον 

 Κρύα υγρά πλύσεως 

 

 

 



Παρακολούθηση θερμοκρασίας 
Κεντρική θερμοκρασία 

 Πνευμονική αρτηρία 

 Άπω οισοφάγος 

 Ρινοφάρυγγας 

 Τυμπανική μεμβράνη 

 

 



Υπολογισμός κεντρικής 
θερμοκρασίας 
Εάν η κεντρική θερμοκρασία είναι 36˚C τότε: 

 

 Στο στόμα 35,8 ˚C  

 Στη μασχάλη 34,5 ˚C  

 Στο δέρμα 33 ˚C  

 Στην ουροδόχο κύστη 36,3 ˚C  

 Στο ορθό 36,5 ˚C  



Συνέπειες της υποθερμίας 

Επιπλοκές 

 Αυξάνει την θνητότητα των μυοκαρδιακών  συμβαμάτων 

 Προκαλεί διαταραχές πήξης με αποτέλεσμα να αυξάνεται η συνολική 
απώλεια αίματος και η ανάγκη μετάγγισης 

 Αυξάνει τον κίνδυνο των λοιμώξεων του τραύματος και παρατείνει τη 
διάρκεια νοσηλείας 

 Μειώνει των μεταβολισμό των φαρμάκων 

 Παρατείνει την περίοδο ανάνηψης 

 Αυξάνει τη δυσφορία του ασθενή 

 Αυξάνει το κόστος νοσηλείας 

 Καθυστερεί την επούλωση των τραύματων 



Μυοκαρδιακές επιπλοκές - Frank, 
et al. 

Αύξηση 
κατανάλωσης 
οξυγόνου, 
μειώνει τον 
κορεσμό στο 
αρτηριακό αίμα- 
κίνδυνος 
ισχαιμίας και 
στηθάγχης 



Απώλεια αίματος -Μετάγγιση 

 

16 % λιγότερη απώλεια 

αίματος ανα ˚C  

Η μετα-ανάλυση δείχνει πως 
ακόμα και η ήπια υποθερμία 
αυξάνει την απώλεια αίματος και 
τον κίνδυνο μετάγγισης. Αυτά τα 
στοιχεία συνηγορούν υπέρ της 
διατήρησης της νορμοθερμίας 
διεγχειρητικά.   

22% λιγότερο αίμα για 

μετάγγιση ανα°C 



Λοίμωξη τραύματος-Παράταση νοσηλείας 



Διάρκεια ανάνηψης 

Time (min) 



Διάρκεια βεκορονίου 
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Τεκμηριωμένες συστάσεις 
 Αύξηση θερμοκρασίας χειρουργείου στους 21 ˚ C 

 Θέρμανση ενδοφλέβιων υγρών 

 Θέρμανση προϊόντων μετάγγισης 

 Αγγειοσυσπαστικά για θεραπεία αγγειοδιαστολής 

 2 κουβέρτες σε όλους τους ασθενείς που θα χειρουργηθούν 

 1 κουβέρτα = 30%μείωση απώλειας θερμότητας 

 2 κουβέρτες= 50% μείωση απώλειας θερμότητας 

 Προεγχειρητική θέρμανση με θερμαινόμενο αέρα 

 $7-$21 για θερμαινόμενη κουβέρτα vs. $1000/μέρα στην  ICU ή 
$465/μέρα σε κρεβάτι νοσοκομείου 

 Υπολογισμός ότι οι επιπλοκές από την υποθερμία αυξάνουν το 
κόστος νοσηλείας $2,500 to $7,500. (Cohen et al, 2002). 

 Μέτρηση κεντρικής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του χειρουργείου 



 Η προθέρμανση για μισή ώρα με θερμαινόμενες 
κουβέρτες, προλαμβάνει αποτελεσματικά την 
υποθερμία της φάσης 1 εξαλείφοντας την κλίση μεταξύ 
κεντρικής και περιφερικής θερμοκρασίας 
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Συμπέρασμα  
Η διεγχειρητική υποθερμία αποτελεί τη 

συχνότερη επιπλοκή της αναισθησίας. 
Μια επιπλοκή με πολλές καταστροφικές 
συνέπειες. Συνέπειες οι οποίες μπορούν 

να αποφευχθούν με απλά μέτρα 



Ευχαριστώ  


