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ANOTACE 

Práce se zabývá hodnocením tělesné teploty u ţen podstupujících operaĉní výkon císařský 

řez. Tato práce je teoreticko–výzkumného charakteru. Teoretická ĉást se zabývá 

termoregulací, moţnostmi měření a hodnocení tělesné teploty, perioperaĉní neţádoucí 

hypotermií a moţnostmi její prevence, císařským řezem a péĉí o ţenu během operace se 

zvláštním zaměřením na péĉi o tělesnou teplotu. Výzkumné šetření bylo provedeno měřením 

tělesné teploty před, v průběhu a po operaci a následným vyhodnocením nasbíraných dat. 

Hlavním cílem bylo zjistit, zda se u klientek podstupujících císařský řez v perioperaĉním 

období vyskytují změny tělesné teploty. Výzkumný soubor byl sloţen ze dvou skupin ţen  

- jednu tvořily klientky bez aktivního zahřívání, druhá skupina byla zahřívána v průběhu 

operace jednorázovými samozahřívacími rouškami BARRIER EasyWarm. Veškeré výsledky 

jsou uvedeny v závěru práce. 
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TITLE 

Evaluation of body temperature of patients undergoing the caesarean section surgery  

 

ANNOTATION 

The diploma thesis deals with evaluation of body temperature of women undergoing the 

caesarean section surgery. The thesis has a theoretical-research character. In theoretical part, 

we deal with the thermoregulation, methods of body temperature measurement and 

evaluation, inadvertent perioperative hypothermia and the means to prevent it, caesarean 

section, and care for women during the surgery with special focus on body temperature 

management. Research was done by measuring the body temperature before, during and after 

the surgery and by consequent evaluation of the gathered data. The main goal was to discover 

whether patients undergoing caesarean section show body temperature changes during the 

perioperative period. Research group was comprised of two groups of women, the first 

consisted of patients without active warming, the other group was warmed during the 

operation with single-use self-warming blankets BARRIER EasyWarm. All findings are 

summarized in the thesis conclusion. 
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ÚVOD 

Perioperaĉní neţádoucí hypotermie (IPH) je v dnešní době v perioperaĉní péĉi jiţ známým 

pojmem. Bohuţel je však tento problém u nás i ve světě stále velmi aktuální. Jedná se  

o pokles tělesné teploty (TT) pod 36,0 °C nebo pokles TT v průběhu operaĉního výkonu 

o více jak 0,5 °C a přináší s sebou řadu nepříjemností a komplikací. Nejedná se jenom o pocit 

chladu a diskomfortu operovaného. IPH totiţ můţe vést nebo přispívat k rozvoji mnoha 

váţných komplikací, jako je například sníţení funkce většiny orgánů, sníţení schopnosti 

buněĉné imunity, ĉímţ narůstá riziko vzniku infekce. Dále zvyšuje krevní ztrátu během 

operace, sniţuje schopnost organismu odbourávat anestetika a tak dále (Vural, Çelik, Deveci 

a Yasak, 2018, s. 300; McConachie 2014, s. 292; Pyszková et al., 2014, s. 267). 

Důleţitá v boji proti IPH je prevence v podobě pouţití různých metod aktivního zahřívání ĉi 

pouţití kombinace aktivního a pasivního zahřívaní v průběhu operace. Dle nejnovějších 

poznatků je ideální aktivní zahřívání v průběhu operace doplnit o tak zvané „prewarming“, 

tedy o aktivní předehřívání pacienta. Dle autorů Haley, Min, Collins a Hooper (2017, s. 33) 

jiţ 10 minut předehřívání napomáhá redukci případů s IPH. Ve světě jiţ existují směrnice 

vypracované na základě výzkumů, které obsahují doporuĉení, jak zabránit vzniku IPH. U nás 

však bohuţel ţádný takovýto centrální dokument neexistuje. 

IPH není jen problém dlouhých, váţných operací, jak by se na první pohled mohlo zdát. 

K největšímu poklesu TT dochází jiţ v první hodině operace, a to zhruba o 1- 1,5 °C (Sessler, 

2000, s. 580-585). Z toho vyplývá, ţe IPH trpí i lidé podstupující krátký operaĉní výkon do  

60 minut a právě těmto pacientům se dle mého názoru v oblasti tepelného managementu 

nevěnuje dostateĉná pozornost.  

Tato diplomová práce se zabývá změnou tělesné teploty ţeny během operaĉního výkonu 

císařský řez. Je rozdělena na teoretickou a výzkumnou ĉást. V teoretické ĉásti byly popsány 

principy termoregulace, byla definována TT a popsány moţnosti jejího měření a hodnocení. 

Dále se práce věnovala neţádoucí perioperaĉní hypotermii, souĉasným moţnostem prevence, 

tedy metodám aktivního i pasivního zahřívání, a byl představen souĉasný přístup k péĉi  

o tělesnou teplotu v perioperaĉním období. V další kapitole se tato práce zabývala operací 

císařský řez s důrazem na moţnosti anestezie během císařského řezu, která můţe mít vliv na 

rozvoj IPH. V neposlední řadě byla vymezena role perioperaĉní sestry v péĉi o ţenu 

v perioperaĉním období se zvláštním zaměřením na péĉi o TT ţeny. Ve výzkumné ĉásti práce 
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jsou definovány důleţité pojmy, popsán výzkumný vzorek, metodika práce a jsou zde 

prezentovány dosaţené výsledky. 

Autoři Munday, Hines, Wallace, Chang, Gibbons a Yates (2014, s. 383) ve své studii uvádí, 

ţe ţeny podstupující operaĉní výkon císařský řez jsou velmi náchylné na rozvoj známek IPH. 

Jako porodní asistentka pracující na porodním sále jsem ĉasto chystala ţeny k císařskému 

řezu a také si je po operaci přebírala. Velmi ĉasto jsem pozorovala, jak se ţeny třesou, mají 

studená akra a běţně teplotní diskomfort i verbalizovaly. Touto diplomovou prací bych ráda 

dokázala, ţe i u tak krátké a specifické operace, jako je císařský řez, je IPH velmi běţným 

problémem a je třeba se více zaměřit na zabezpeĉení teplotního komfortu všem operovaným.   
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1 CÍLE PRÁCE 

1.1 Cíle teoretické části práce 

Cílem teoretické ĉásti práce je popsat problematiku tělesné teploty vĉetně pooperaĉních 

komplikací s tím souvisejících, dále pak specifikovat úlohu perioperaĉní sestry peĉující  

o klientku podstupující císařský řez se zaměřením na péĉi o tělesnou teplotu. 

1.2 Cíle praktické části práce 

Hlavní cíl: 

 Zjistit, zda se u klientek podstupujících císařský řez v perioperaĉním období vyskytují 

změny tělesné teploty.  

Dílĉí cíle: 

 Porovnat tělesnou teplotu v perioperaĉním období u aktivně zahřívaných  

a nezahřívaných klientek podstupujících operaĉní výkon císařský řez. 

 Zjistit vliv aktivního zahřívání klientek při operaĉním výkonu císařský řez na vznik 

perioperaĉní hypotermie, popřípadě na vznik pooperaĉních komplikací souvisejících 

s neţádoucí hypotermií. 

 Zjistit vliv vybraných faktorů na vznik neţádoucí hypotermie při operaĉním výkonu 

císařský řez. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Tělesná teplota 

Teplota patří mezi základní fyzikální veliĉiny, jejíţ hlavní jednotkou v soustavě SI je 1 Kelvin 

(K). V evropské klinické praxi se ale ĉastěji setkáme s jednotkou stupeň Celsia (°C). 

Vzájemný vztah mezi oběma jednotkami můţeme vyjádřit takto: T(°C) = T(K) -273,15 (Beneš, 

Jirák a Vítek, 2015, s. 92; Rosina et al., 2013, s. 59). 

Celý doposud poznaný ţivot je závislý na urĉitém, relativně stálém, teplotním rozmezí. Ĉím 

je organismus sloţitější, tím je více závislý na udrţení stabilnější vnitřní teploty těla 

(Pokorný, 2011, s. 477). Ĉlověk patří k tak zvaným homoiotermním neboli teplokrevným 

ţivoĉichům.  

Kdyţ mluvíme o tělesné teplotě, musíme rozlišovat dva druhy, a to TT periferní, která je 

někdy oznaĉována jako teplota slupky, zde máme na mysli hlavně podkoţí, kůţi a konĉetiny, 

a TT jádra, tou rozumíme teplotu orgánů uloţených v dutině břišní, hrudní a v hlavě (Mixa  

a Kaplanová, 2016, s. 320; Jirák, 2015, s. 78). Stálá TT je totiţ striktně udrţována výhradně 

v centrální hluboké ĉásti lidského těla v jádru (Rosina et al., 2013, s. 59). Zde se teplota mění 

pouze minimálně. Fyziologicky nedochází k náhlým změnám v TT jádra větším neţ 0,2 °C 

(Bernášková, 2016, s. 202). K maximální odchylce aţ o 1 °C můţe dojít pouze pomalu a to 

v závislosti na denním rytmu – nejniţší teplota bývá naměřena mezi 3.– 4. hodinou ranní  

a nejvyšší odpoledne v rozmezí mezi 16.–18. hodinou (Jirák, 2015, s. 78). U ţen je TT ještě 

závislá na ovariálním cyklu, kde nejniţší tělesná teplota je pozorována v proliferaĉní ĉásti 

cyklu a k jasnému zvýšení teploty dochází vţdy po ovulaci (Bernášková, 2016, s. 202; 

Sessler, 2016, s. 1; Langmaier et al., 2009, s. 167).  

Naproti tomu v periferních ĉástech těla a na povrchu dochází k mnohem větším výkyvům 

teploty. Tyto ĉásti nazýváme tepelným obalem a obvykle zde naměříme niţší TT neţ v jádru 

(Rosina et al., 2013, s. 59). Na jednotlivých místech tepelného obalu můţeme naměřit různé 

teploty. Tato rozdílnost v teplotě je způsobena převáţně odlišným prokrvením periferních 

tkání a působením vnějšího okolí (teplotní zóny těla viz příloha A). O periferní TT obecně 

platí, ţe teplota klesá od vnitřních partií k vnějším a při tepelném diskomfortu se tyto odlišné 

teploty vyrovnávají (Jirák, 2015, s. 78; Pokorný, 2011, s. 477; Rosina et al., 2013, s. 59 - 60). 

Na výkyvy tělesné teploty jádra je lidský organismus velmi citliví. Tělesná teplota ovlivňuje 

v našem těle aktivitu bílkovin, propustnost membrán, rychlost chemických reakcí a jiné 

(Beneš, Jirák a Vítek, 2015, s. 87; Langmaier et al., 2009, s. 167). Naše lidské tělo tedy můţe 
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správně fungovat, jen pokud udrţí teplotu jádra v blízkém rozmezí okolo 38,5 °C, a to  

i navzdory velkým teplotním změnám vnějšího prostředí (Bernášková, 2016, s. 202; Rosina  

et al., 2013, s. 60). Lidské tělo toto dokáţe díky systému termoregulace.  

2.1.1 Termoregulace  

Lidské tělo za normálních okolností udrţuje v rovnováze příjem, tvorbu a výdej tepla, a tím 

zajišťuje stálou TT. Rovnováţný stav mezi těmito 3 sloţkami zabezpeĉuje systém 

termoregulace. Cílem termoregulace je tedy stálá teplotní homeostáza (Pokorný, 2011,  

s. 477).  

Centrum termoregulace je v hypotalamu a zde má dvě řídící centra: Aronsohn-Sachsovo 

centrum v přední ĉásti hypotalamu a v zadní ĉásti Isenschmidt-Krohlovo centrum (Mixa  

a Kaplanová, 2016, s. 321; Jirák, 2015, s. 78). Celkově je TT udrţována za pomoci principu 

zpětné vazby (Bernášková, 2016, s. 202; Torossian, 2008, s. 662).  

V lidském těle máme tepelné senzory, tak zvané termoreceptory (Jirák, 2015, s. 78-79). 

Receptory chladu a tepla umístěné v kůţi reagují na teplotu periferie a vnějšího prostředí  

a termoreceptory vnitřní, umístěné ve svalech, míše, mozku, ale i  například v samotném 

hypotalamu, posílají informaci především o teplotě krve (Mixa a Kaplanová, 2016, s. 321). 

Informace o chladu ĉi teplu je vedena díky depolarizaci jednotlivých neuronů (Dostálová  

a Dostál, 2015, s. 10). Informace o chladu je nesena A-delta-vlákny a signál z tepelných 

receptorů je veden nemyelinizovanými C-vlákny (Bernášková, 2016, s. 202). Dále jsou tyto 

signály vedeny cestou tractus spinothalamicus v předních rozích míchy do area preoptica 

(regulaĉní struktura hypotalamu) (Ĉihák, 2016, s. 435). 

Prostřednictvím informací o chladu ĉi horku z těchto receptorů hypotalamus zprostředkuje 

adekvátní odpověď ve formě reflexů, které mění TT jádra a ovlivňují tepelné ztráty slupky 

(Bernášková, 2016, s. 202). Musíme si uvědomit, ţe na termoregulaĉní odpověď má velký 

vliv teplota kůţe, neboť, jak uţ je výše zmíněno, teplota (T) jádra je velmi stabilní. Můţeme 

se tedy setkat s tak zvanou střední TT oznaĉovanou MBT (mean-body temperature), která 

vychází z toho, ţe teplota vnějšího prostředí ovlivňuje TT organismu ze 36 %. MBT se tedy 

vypoĉítává dle Burtonovy formule z roku 1935, která zní takto: MBT = 0,64 Tcore (centrální) + 

0,36 Tskin (kůţe). MBT vyjadřuje průměrnou hodnotu všech TT, ĉímţ by měla přesně odráţet 

teplotní stav daného ĉlověka (Dostálová a Dostál, 2015, s. 10; Lenhardt a Sessler, 2006,  

s. 1117). Termoregulaĉní centrum reaguje jiţ na změnu TT, která je řádově v setinách °C 

(Mixa a Kaplanová, 2016, s. 321; Jirák, 2015, s. 79). 
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Ideální stav je, pokud se organismus nachází v tepelně komfortní zóně a není tedy 

vyţadováno ţádné termoregulaĉní úsilí. Kritická spodní hranice teploty jádra, na kterou je 

nastaveno termoregulaĉní centrum, je 37 °C, tak zvaný „set-point“ (Jirák, 2015, s. 79). 

V hypotalamu jsou zpracovány veškeré příchozí informace o tepelném stavu organismu,  

a pokud se neshodují s poţadovanými hodnotami, jsou vyslány signály do 3 výkonných 

systémů – autonomní nervový systém, endokrinní ţlázy a motivaĉní centra v mozkové kůře, 

aby se opět nastolilo termoneutrální prostředí. (Mixa a Kaplanová, 2016, s. 321). 

2.1.1.1 Termogeneze 

Lidské tělo fyziologicky udrţuje rovnováţný stav TT regulací příjmu, tvorby a výdeje tepla. 

V našich podmínkách však teplota vzduchu málokdy překroĉí tělesnou teplotu, aby mohlo 

docházet k výraznému příjmu. Hlavní je tedy pro organismus regulace tvorby a výdeje tepla 

(Rosina et al., 2013, s. 61). Více se v této regulaci uplatňuje usměrňování výdeje tepla neţ 

změna v jeho tvorbě. Přesto má náš organismus několik moţností jak teplo vyprodukovat. 

Termogeneze neboli tvorba tepla probíhá převáţně ve svalech a v játrech a ĉasto je teplo 

pouze vedlejším produktem různých metabolických dějů, převáţně při metabolismu glycidů, 

lipidů a proteinů (Bernášková, 2016, s. 200; Rokyta, 2015, s. 634). Teplo uvolněné při 

bazálním metabolismu tkání oznaĉujeme jako obligatorní termogenezi, která se můţe  

u dospělého muţe za minutu rovnat spotřebě 250 ml kyslíku, tedy 5 kJ, coţ je zhruba 100 W. 

To znamená, ţe kdyby nedocházelo k předávání tepla do okolí, naše TT by se zvyšovala 

zhruba o 1 °C za hodinu (Pokorný, 2011, s. 480; Langmaier et al., 2009, s. 170).  

Tělo ale v případě nutnosti dokáţe teplo získávat i cíleně pro úĉely termoregulace.  V tomto 

případě mluvíme o tak zvané fakultativní termogenezi a dle Bernáškové (2016, s. 203), Mixi  

a Kaplanové (2016, s. 321), Jiráka (2015, s. 80) a Pokorného (2011, s. 480) ho můţeme získat 

těmito způsoby: 

 Třesovou termoregulací uskuteĉňovanou cíleným zvýšením svalové ĉinnosti. Zvýšení 

svalové ĉinnosti má největší podíl na cílené produkci tepla. Nejdříve dochází ke 

zvýšení svalového tonu, který poté přechází ve svalový třes. 

 Metabolickou termogenezí, která vzniká zvýšením výdeje tyroxinu. Při 

dlouhodobějšímu (několik týdnů) vystavení nízkým teplotám dochází k větší stimulaci 

metabolismu buněk díky zvýšení výdeje tyroxinu ze štítné ţlázy. Zde se uţ ale jedná  

o lidský adaptaĉní mechanismus.  
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 Netřesovou termoregulací, která je zprostředkována uvolněním tepla z hnědého tuku. 

Stimulací adrenalinem a noradrenalinem se můţe zvýšit metabolismus buněk bez 

zvýšení tvorby ATP. Novorozenec zhruba do 6. měsíce není schopen třesové 

termogeneze, takţe metabolismus hnědé tukové tkáně je jeho hlavním způsobem 

zahřívání. 

2.1.1.2 Termolýza 

Lidské tělo však potřebuje přebyteĉně vytvořené teplo vydávat do okolí, aby nedocházelo ke 

stálému zvyšování TT. Největší výdej teploty je skrz slupku, ale velmi závisí na vlastnostech 

okolí – podléhá druhému termodynamickému zákonu (Bernášková, 2016, s. 200; Pokorný, 

2011, s. 480). K tepelným ztrátám slupkou dochází převáţně těmito ĉtyřmi mechanismy 

(obrázky viz příloha B): 

 Radiací (zářením/sáláním), kdy se jedná dle Pokorného (2011, s. 480) o:  „Přenos 

tepelné energie ve formě elektromagnetických vln infračervené části spektra.“  Tímto 

způsobem ztrácí organismus většinu tepelné energie a to okolo 40-60 % celkových 

ztrát. Mnoţství tepelných ztrát závisí na prokrvení kůţe, její teplotě, změně velikosti 

povrchu, teplotě a vlhkosti okolního prostředí. Ztráty můţeme výrazně sníţit oděvem 

(Beneš, Kymplová a Vítek, 2015, s. 64). 

 Kondukcí (vedením), která probíhá předáváním si kinetické energie mezi objekty, 

které se navzájem dotýkají (Davis a Cladis, 2017, s. 150-151; Rokyta, 2015, s. 636). 

Důleţitým aspektem, který velmi ovlivňuje ztráty tímto způsobem, je tepelná vodivost 

materiálů (Pokorný, 2011, s. 481). Například vzduch má tepelnou vodivost velmi 

malou, proto kdyţ pomineme proudění, dojde k rychlému srovnání bezprostřední 

teploty vzduchu a těla a tepelná výměna je v tu chvíli nulová. U stojícího ĉlověka jsou 

ztráty tepla tímto mechanismem zanedbatelné, protoţe suchý vzduch má malou 

tepelnou vodivost. Jinak je tomu ale uţ u ĉlověka, který leţí na ploše s vysokou 

tepelnou vodivostí, protoţe zde tato kontaktní plocha představuje okolo 1/3 celého 

povrchu těla. To je třeba si uvědomit na operaĉním sále (OS), kdyţ je pacient ukládán 

na operaĉní stůl (Bernášková, 2016, s. 200; Jirák, 2015, s. 81). 

 Konvekcí (prouděním), kdy dochází i k přenosu dané látky, proto se tento 

mechanismus můţe uplatit pouze mezi tekutinou a obtékaným objektem. Tento proces 

není moţný u látek v pevném skupenství (Davis a Cladis, 2017, s. 151; Rosina  

et al.; 2013, s. 61). Molekuly vzduchu i kapaliny se pohybují v závislosti na teplotě, 

ohřátý vzduch se tedy stále mění v těsné blízkosti těla za chladnější (Beneš, Kymplová 



20 

 

a Vítek, 2015, s. 65). Vedení tepla se stejně jako u radiace mění v závislosti na 

velikosti povrchu těla, na jiných vnějších fyzikálních vlivech a vlastnostech okolí, 

jako je například vítr, vlhký vzduch (má větší tepelnou vodivost, dochází tedy 

k větším ztrátám), a naproti tomu oděv dokáţe tyto tepelné ztráty velmi sníţit (Beneš, 

Jirák a Vítek, 2015, s. 87; Pokorný, 2011, s. 481). Nutno ještě zmínit, ţe velký 

význam, díky přenosu tepla mechanismem proudění, má pro distribuci tepla v těle 

krevní oběh (Rosina et al.; 2013, s. 61-62). 

 Evaporací (vypařováním vody), ke které dochází během dýchání a pocení a tvoří 

zhruba 25 % tepelných ztrát (Beneš, Jirák a Vítek, 2015, s. 87-88). Evaporace je 

jediným moţným mechanismem výdeje tepla, pokud je teplota prostředí vyšší neţ TT 

(Rokyta, 2015, s. 636). Tento mechanismus funguje na principu změny skupenství, na 

niţ je vyuţita tepelná energie – pot z povrchu kůţe se změní na páru za odebrání 

urĉitého mnoţství tepla (Pokorný, 2011, s. 481). V lidském těle se tedy odpařuje 

jednak pot, ale i voda z povrchu sliznic a plic. Tak zvané perspiratio insensibilis 

neboli odpařování tekutiny z plic není podmíněno termoregulaĉním chováním, ale 

bere zhruba 25 % energie bazálního metabolismu a denně se takto vylouĉí dle 

Bernáškové (2016, s. 201) zhruba 450–800 ml tekutiny. Naproti tomu odpařování 

potu, tak zvané perspiratio insensibilis, je termoregulaĉní mechanismus těla a při něm 

jsme schopni ztratit dle Pokorného (2011, s. 481) a Rosiny et al. (2013, s. 63) 

v případě potřeby 1,7 l aţ 2 l potu za hodinu. 

 

Jak uţ je zmíněno výše, tepelným ztrátám můţeme velmi efektivně předcházet díky 

termoregulaĉnímu chování, které je u ĉlověka velmi rozvinuto. Termoregulaĉní chování je 

takové, které ovlivňuje TT, a u ĉlověka je to jedno z nejúĉinnějších opatření, které zabraňuje 

tělesným tepelným ztrátám. Patří sem například jiţ dříve zmíněné oblékání, ale také topení, 

ukrývání v závětří, v budovách a mnoho dalších (Bernášková, 2016, s. 203). 

Také naše kůţe, podkoţí a podkoţní tuk představují významnou izolaci jádra našeho těla od 

okolního prostředí, a tím velmi přispívají k minimalizaci tepelných ztrát (Pokorný, 2011,  

s. 477). 
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2.1.1.3 Hypotalamické termoregulační reflexy  

Při nutnosti regulovat tělesnou teplotu se nejdříve spouští mechanismus vazomotorické 

regulace – změna intenzity průtoku krve v kůţi (Langmaier et al., 2009, s. 171). Aĉkoliv se 

můţe zdát, ţe cévy v kůţi mají hlavně výţivovou funkci, není tomu tak. Díky jejich rozloţení 

je jejich primární funkcí právě termoregulace (Pokorný, 2011, 478). V případě nutnosti můţe 

být, při snaze o zamezení velkých tepelných ztrát, průměr kapilár zmenšen aţ 10krát, coţ 

vede k omezení průtoku krve pouze na několik mililitrů za minutu, a naopak při nutnosti 

velkého výdeje tepla se průměr kapilár můţe zvětšit aţ 100krát, a umoţnit tak průtok aţ 

několika litrů krve za hodinu (Pokorný, 2011, 478; Kurz, 2008, s. 629-630). V akrálních 

oblastech těla, jako jsou například rty, brada, ušní boltce, ruce a jiné, jsou také vytvořené 

arterio-venózní anastomózy, díky kterým můţe ĉást krve kapiláry zcela obejít. Tím se jednak 

zabrání tepelným ztrátám, ale také se tyto ĉásti těla udrţí dostateĉně teplé i ve velmi chladném 

prostředí, ĉímţ se zabrání poškození dané tkáně. (Pokorný, 2011, s. 478). 

Pokud ke kompenzaci odchylky v TT nestaĉí mechanismy změny teploty povrchu těla, 

nastupuje změna ve svalové aktivitě, ĉímţ nastává změna v mnoţství uvolňovaného tepla. 

Pokud se přesto dále TT zvyšuje, dochází k aktivaci ĉinnosti potních ţláz (Pokorný, 2011,  

s. 482; Langmaier et al., 2009, s. 171). 

Dle Rokyty (2015, s. 634-635) můţeme hypotalamické termoregulaĉní reflexy dělit na reflexy 

sniţující nebo zvyšující TT jádra.  

Hypotalamické termoregulaĉní reflexy sniţující TT jádra jsou tyto: 

 Vazodilatace cév, ke které dochází podráţděním receptorů v předním jádru 

hypotalamu vysokou TT. Tím se zvýší přestup tepla jednak z jádra do slupky zhruba 

8krát, ale zvýší se i odvod tepla do zevního prostředí, a to hlavně vedením, prouděním 

a sáláním (Bernášková, 2016, s. 202; Jirák, 2015, s. 79).   

 Pocení, ke kterému dochází při aklimatizaci na vyšší teploty. U ĉlověka existují 

apokrinní neboli pachové potní ţlázy a ĉetnější ekrinní (pravé) potní ţlázy. Tyto ţlázy 

produkují pot, který je sloţen převáţně z vody, ale také z iontů, kyseliny mléĉné  

a moĉoviny (Bernášková, 2016, s. 201; Pokorný, 2011, 478).  

 Sníţení tepelné produkce, ke které dochází ve chvíli, kdy se nám podaří sníţit 

metabolismus - například sníţením tělesné aktivity nebo sníţenou chutí k jídlu při 

vysokých teplotách a jiné (Bernášková, 2016, s. 202). 
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Naproti tomu mezi hypotalamické termoregulaĉní reflexy zvyšující TT jádra patří: 

 Vazokonstrikce cév v periferii, ke které dochází při nutnosti udrţení TT. Staţením 

periferních cév se sníţí výdej tepla z jádra do kůţe, tím se omezí ztráty slupkou 

(Schlader a Charkoudian, 2018, s. 25). 

 Piloerekce neboli husí kůţe má u ĉlověka chladící význam spíše minimální oproti 

jiným ţivoĉichům. Jedná se o stah hladké svaloviny, která je napojena na jednotlivé 

chlupy. Mezi jednotlivými vztyĉenými chlupy se u zvířat udrţuje vzduch, který 

funguje jako izolace (Rokyta, 2015, s. 634). 

 Zvýšení produkce tepla převáţně díky zvýšení svalové ĉinnosti, ale pokud je to 

nepostaĉující, můţe dojít k uvolnění tepla z hnědého tuku ĉi ke zvýšení výdeje 

tyroxinu při dlouhodobém vystavení chladu (viz výše fakultativní termogeneze) 

(Bernášková, 2016, s. 203; Rhoades a Bell, 2013, s 567-568). 

2.1.2 Měření tělesné teploty 

Měření TT spoleĉně se sledováním ostatních fyziologických funkcí nám můţe mnoho 

napovědět o celkovém stavu klienta, a díky tomu můţeme vĉas rozpoznat rozliĉné patologie. 

Zvýšená TT nás můţe upozornit na různé infekce, nebo naproti tomu nízká teplota můţe 

přispět ke komplikovanému a prodlouţenému hojení ran a tak dále. Je tedy důleţité TT 

v klinické praxi sledovat, hodnotit a udrţovat ji pokud moţno ve fyziologickém rozmezí. 

Všeobecná sestra/porodní asistentka v klinické praxi by měla sledovat barvu kůţe a měřit TT 

v pravidelných intervalech dle ordinace lékaře v závislosti na individuálních potřebách klienta 

a zvyklostech pracoviště. Na běţných odděleních je to většinou 2 aţ 3krát denně, na 

intenzivních jednotkách ĉastěji (Vytejĉková et al., 2013, s. 16).   

V případě operaĉního výkonu by TT měla být měřena zhruba hodinu pře odjezdem na OS, 

těsně před úvodem do anestezie (pokud je TT před operací niţší neţ 36,0 °C, je třeba pacienta 

před zahájením anestezie zahřát) a dále minimálně kaţdých 30 minut v průběhu celého 

výkonu. Na dospávacím pokoji měříme TT á 1 hodinu a v případě výskytu hypotermie 

kaţdých 15 minut (Dostálová a Dostál, 2015, s. 12). 

K tomu, aby všeobecná sestra/porodní asistentka mohla provést správné měření, potřebuje 

kalibrovaný teploměr a dostateĉné znalosti k jeho správnému pouţívání. 

Existuje několik typů klinických teploměrů, které můţeme pouţít na měření TT. Nejĉastěji se 

v dnešní době vyuţívají elektronické/digitální teploměry nebo skleněné lékařské teploměry 
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bezrtuťové (Kotoukidis, Stainton a Hughson, 2017, s. 401-402). Přístroj je vybírán podle 

dostupnosti na pracovišti a preferovaného místa měření, které by mělo být vţdy zapsáno  

ve zdravotnické dokumentaci. TT můţeme měřit neinvazivně, a to tympanálně, orálně, 

rektálně, axilárně, tříselně, vaginálně nebo na kůţi, anebo invazivně v jícnu, pulmonální 

arterii nebo v moĉovém měchýři (Vytejĉková et al., 2013, s. 15 a 17). 

2.1.2.1 Neinvazivní metody měření tělesné teploty 

Tympanálně je TT měřena pomocí bubínkového teploměru s jednorázovým hygienickým 

krytem, který měří teplotu bubínkové membrány. Měření provádíme vloţením senzoru do 

ušního kanálu na 2-5 s a naměřenou TT odeĉteme z digitálního displeje (Vytejĉková et al., 

2013, s. 23). V Americe je toto nejrozšířenější způsob měření teploty. Výhodou měření 

pomocí bubínkového teploměru je jednoduchost měření a moţnost měření TT skoro 

v jakékoliv poloze bez pomoci klienta. Měření neovlivňuje jídlo, pití ani kouření a tato 

metoda je pouţitelná i u lidí s tachypnoí (Kotoukidis, Stainton a Hughson, 2017, s. 402). 

Naproti tomu můţe být nevýhodou nekomfortnost pro pacienta ĉi moţnost poškození 

bubínkové membrány, kdyţ je sonda vloţena příliš daleko (Sims, Patton, Williamson  

a Ryan-Wenger, 2018, s. 136). Měření můţe ovlivňovat přítomnost ušního mazu, popřípadě 

hnisu a jiné neĉistoty v ušním kanálku. Měřit je třeba přesně podle platného doporuĉení 

(obrázek techniky měření viz příloha C), protoţe pokud se nedodrţuje správný postup, můţe 

se naměřená TT lišit aţ o 2 °C, jak dokázali ve své studii Davie a Amoore (2010, s. 47). 

Kontraindikací tympanálního měření jsou záněty a sekrece z ucha a stavy po operaci ĉi úrazu 

v této oblasti. Tato metoda není příliš doporuĉována u dětí do 3 let (Kotoukidis, Stainton  

a Hughson, 2017, s. 402; Leifer, 2004, s. 580-581). 

Orálně je teplota měřena elektronickým teploměrem, který je umístěn pod pacientův jazyk 

směrem k jedné straně do tepelné kapsy vedle linguae frenulum. Výhodou této metody je 

relativní komfort pro klienta. Velkou nevýhodou ale naproti tomu je, ţe naměřené teploty jsou 

ĉasto zkresleny nesprávným místem měření, poţitím teplého/studeného jídla nebo tekutin 

před měřením, kouřením (15-30 minut před měřením) nebo dýcháním kyslíku přes masku 

(Kotoukidis, Stainton a Hughson, 2017, s. 402; Quatrara, Coffman, Jenkins, Mann, McGough, 

Conaway a Burns, 2007, s. 107). Tuto metodu téţ nemůţeme zvolit u ĉlověka, který nedokáţe 

komfortně dýchat pouze nosem, nedokáţe zavřít pusu, má infekci ĉi je po zákroku v oblasti 

úst a u dětí (Vytejĉková et al., 2013, s. 23). U nás se tento typ měření v klinické praxi příliš 

nepouţívá na rozdíl od Anglie ĉi USA, aĉkoliv například dle meta-analýzy Ryan-Wenger, 

Sims, Patton a Williamson (2018, s. 116) dosahujeme nejpřesnějších hodnot právě orálním ĉi 
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rektálním měřením TT. V této studii autoři dokonce uvádí, ţe pouze tyto dvě metody 

z dostupných neinvazivních metod měření TT by se měly vyuţívat v klinické praxi. 

Rektálně se TT ve zdravotnických zařízeních měří pouze výjimeĉně, a to spíše novorozencům 

a kojencům. U větších dětí a dospělých se tento způsob tolik nevyuţívá, protoţe je pro 

měřenou osobu znaĉně nepříjemný. Nevýhodou je moţnost poranění, potřísnění stolicí, 

moţné zkreslení naměřené hodnoty při nesprávné hloubce zavedení teploměru a riziko 

přenosu infekce (Leifer, 2004, s. 580). Naproti těmto nevýhodám je však dle meta-analýzy 

Ryan-Wenger, Sims, Patton a Williamson (2018, s. 116) dosahováno rektálně nejpřesnějších 

hodnot spolu s orálním měřením. Pro rektální měření téţ svědĉí studie autorů Aadal, Fog  

a Pedersen (2016, s. 766), která porovnává rektální a tympanální měření TT. 

Axilární měření tělesné teploty je velmi ĉasto vyuţívanou metodou měření teploty. Je vhodná 

u spolupracujících pacientů. Velkou výhodou je neinvazivnost a bezpeĉnost (Sims, Patton, 

Williamson a Ryan-Wenger, 2018, s. 136). Nevýhodou je delší doba měření a moţná 

nepřesnost měření způsobená nedostateĉnou dobou měření ĉi špatným umístěním teploměru 

(Kotoukidis, Stainton a Hughson, 2017, s. 403). Axilární měření se můţe nahradit měřením 

v třísle. Tato metoda se však příliš nevyuţívá (Vytejĉková et al., 2013, s. 21). 

V průběhu operace je moţné tradiĉní techniky měření teploty vyměnit za měření pomocí 

teplotních ĉidel, která jsou většinou napojena na monitory fyziologických funkcí. Toto měření 

můţe být invazivní i neinvazivní. Neinvazivně je TT měřena pomocí ĉidel umístěných na ĉele 

ĉi v podpaţí (Mixa a Kaplanová, 2016, s. 324).  

2.1.2.2 Invazivní metody měření tělesné teploty: 

Invazivní měření TT, tedy měření, při kterém je uţ zasahováno do integrity ĉlověka, je 

nejĉastěji vyuţíváno v případech, kdy potřebujeme co nejpřesněji znát TT jádra a monitorovat 

její změny. K invazivnímu monitorování TT se můţe přistoupit buď na operaĉních sálech při 

dlouhých výkonech, nebo na jednotkách resuscitaĉní a intenzivní péĉe (Vytejĉková et al., 

2013, s. 17; Valchanov, Webb a Sturgess, 2011, s. 157). 

Jak bylo výše zmíněno, TT lze měřit invazivně pomocí teplotních ĉidel zavedených nejĉastěji 

do distální ĉásti jícnu, rekta, moĉového měchýře ĉi arteria pulmonalis (Jindrová, Střítesný, 

Kunstýř et al., 2016, s. 70; Vytejĉková et al., 2013, s. 17). 
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2.1.3 Hodnocení tělesné teploty 

Podle hodnoty naměřené TT posuzujeme, zda se jedná o hodnotu fyziologickou ĉi sníţenou, 

nebo vyšší neţ by za normálních podmínek měla být. Vyboĉení nás můţe upozornit na 

nějakou patologii ĉi abnormalitu, proto je třeba TT spolu s dalšími fyziologickými funkcemi 

sledovat (Kotoukidis, Stainton a Hughson, 2017, s. 404). 

2.1.3.1 Normotermie  

Normotermie neboli fyziologická hodnota TT. Tedy rozpětí teploty, které je optimální pro 

správné fungování našeho organismu. Většinou je jednotně udáváno v rozsahu 36,0-36,9 °C 

(Vytejĉková et al., 2013, s. 15). Musíme ale přihlédnout i ke zvolenému místu měření, protoţe 

například při měření v ústech se za fyziologickou hodnotu bere i teplota 37,2 °C, v rectu  

a tympanálně můţeme naměřit TT 37,5 °C a stále se můţe jednat o fyziologický stav 

(Kotoukidis, Stainton a Hughson, 2017, s. 404; Mixa a Kaplanová, 2016, s. 321). 

2.1.3.2 Hypertermie 

Pokud TT přesáhne hodnotu 37,0 °C, můţe nás to upozornit na stavy spojené s přehřátím 

organismu, kdy se naše tělo v extrémní situaci nezvládá ochlazovat pomocí termoregulaĉních 

mechanismů, například po namáhavé fyzické aktivitě, v horkém prostředí, nebo se můţe 

jednat o obranou reakci organismu na infekci (Bernášková, 2016, s. 204). 

Podle výšky TT hypertermii dělíme na subfebrilii, tak zvanou zvýšenou teplotu v rozmezí 

37,0-38,0 °C, a při překroĉení teploty nad 38,0 stupňů hovoříme o febrilii – horeĉce.  

Vystoupá-li teplota nad 40,0 °C, mluvíme o vysoké horeĉce neboli hyperpyrexii (Beneš, 

Kymplová a Vítek, 2015, s. 71; Vytejĉková et al., 2013, s. 15). 

Působením patologického agens (pyrogenů) dochází ke změně nastavení centra termoregulace 

na vyšší ţádoucí teplotu. Prvními příznaky hypertermie jsou proto chlad, bledost, zimnice, 

tachykardie a jiné. Kdyţ dojde k vyrovnání teploty, nastává fáze horeĉky. Spontánně ĉi 

důsledkem antipyretik dochází k útlumu pyrogenů a opět se nastartují obranné mechanismy  

a tělo zaĉíná teplotu sniţovat. Zvýšená teplota má pozitivní vliv na boj proti infekci, protoţe 

zpomaluje mnoţení některých patologických agens a naopak zrychluje tvorbu protilátek. 

Kvůli tomuto mechanismu se antipyretika nenasazují hned při zvýšené teplotě, ale aţ kdyţ je 

teplota příliš vysoká nebo velmi vyĉerpává postiţeného (Bernášková, 2016, s. 204; 

Vytejĉková et al., 2013, s. 15; Silbernagl a Lang, 2012, s. 24). 
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2.1.3.3 Hypotermie 

Hypotermie neboli podchlazení je v obecném slova smyslu většinou definováno jako pokles 

teploty jádra pod 35,0 °C (Higginson, 2018, s. 1222; Bernášková, 2016, s. 204). Existují ale 

definice, ţe hypotermie je pokles TT jiţ pod 36,0 °C (Watson, 2018, s. 44; Zakiyanov  

a Štumar, 2018, s. 334). Při nadměrných tepelných ztrátách tělo zaĉíná reagovat obrannými 

mechanismy, jako je třes, periferní vazokonstrikce nebo tachykardie. Do 34 °C mluvíme o tak 

zvaném mírném podchlazení, kdy postiţený pociťuje chlad, můţe hyperventilovat, třást se  

a bude mít bledá a studená akra. Při dalším sniţováním TT pod 32,2 °C dochází postupně ke 

zpomalování dýchání, poruchám vědomí a poruchám srdeĉního rytmu. Pod 30 °C je postiţený 

paralyzován a upadá do bezvědomí, pod 27 °C jiţ nereaguje na ţádné podměty a při poklesu 

TT pod 22 °C postiţený umírá na podchlazení (Zakiyanov a Štumar, 2018, s. 335; 

Bernášková, 2016, s. 204). 

Hypotermii taktéţ můţeme rozdělit na neţádoucí nebo terapeutickou. V medicíně se vyuţívá 

tak zvané řízené hypotermie převáţně u operací srdce a mozku, kvůli sníţení bazálního 

metabolismu, a tedy i niţší spotřebě kyslíku tkáněmi (Bersten, Handy et al., 2019, s. 985; 

Bernášková, 2016, s. 204). 

2.1.3.4 Perioperační nežádoucí hypotermie 

O perioperaĉní neţádoucí hypotermii se u nás i ve světě jiţ nějakou dobu mluví a je brána 

jako signifikantní a běţný problém, na který je třeba myslet a přijmout veškerá opatření k jeho 

předcházení. Perioperaĉní hypotermie je definována jako pokles TT pod 36,0 °C nebo pokles 

TT v průběhu operaĉního výkonu o více jak 0,5 °C (Vural, Çelik, Deveci a Yasak, 2018,  

s. 300; Pyszková et al., 2014, s. 267). Ve většině studií se vyskytuje u více jak 50 % 

operovaných. Například v turecké studii autorů Vural, Çelik, Deveci a Yasak (2018, s. 302) se 

hypotermie vyskytovala u 74 % pacientů, shodně vyšla i australská studie autorů Mehta  

a Barclay (2014, s. 550). V ĉeské studii Pyszková et al. (2014, s. 267) neţádoucí hypotermii 

popisuje u 63 % sledovaných pacientů. Tento jev je tedy stále velmi ĉastý a příĉiny toho jsou 

například dle Dostálové a Dostála (2015, s. 10-11) a McConachie (2014, s. 291-292) tyto: 

 Stálé vystavení velmi nízkým teplotám a klimatizaci na OS spolu s nutnou nahotou  

v průběhu operaĉního výkonu. 

 Větší krevní ztráty v průběhu výkonu, které vedou k centralizaci krevního oběhu. 

 Intravenózní podání neohřátých infuzních roztoků. 
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 Z důvodu anestezie dochází ke sníţení bazálního metabolismu, některá anestetika mají 

vasodilataĉní úĉinky (například propofol a morfin) a některá přímo úĉinkují na 

hypotalamus, kde ovlivňují obranné termoregulaĉní reflexy jako teplotní práh pocení, 

vazokonstrikci (fyziologicky dochází k vazokonstrikci při sníţení TT o 0,2 °C, při 

pouţití urĉitých anestetik se tento obranný mechanismus aktivuje při poklesu TT 

teprve o 2-5 °C) a třes. 

 Velký únik tepla z otevřených tělních prostor. 

 

Riziko neţádoucí perioperaĉní hypotermie (IPH – inadvertent perioperative hypothermia) je 

také ovlivněno věkem pacienta, jeho BMI, fyzickým stavem a přidruţenými nemocemi  

a závisí také na délce a typu anestezie, rozsahu operace ĉi teplotě na daném operaĉním sále 

(Guedes Lopes, Sousa Magalhães, Abreu De Sousa a Batista De Araújo, 2015, s. 148). 

K velkým ztrátám tepla téţ můţe docházet vlivem chladnějšího prostředí, a to nejen na OS, 

ale i před operací na pokoji pacienta, v průběhu transportu i překladu na OS (Dostálová  

a Dostál, 2015, s. 11). 

Problém IPH nespoĉívá jen v psychicky nepříjemném pocitu chladu, ale způsobuje i řadu 

závaţných neţádoucích úĉinků a komplikací. Bersten, Handy et al. (2019, s. 986-989)  

a McConachie (2014, s. 292) popisují například tyto: 

 Hypotermie sniţuje schopnost odbourání anestetik, a tedy dochází k opoţděnému 

probouzení z celkové anestezie (CA). 

 Hypotermie utlumuje funkci většiny orgánů. Zvyšuje se tedy riziko srdeĉní arytmie, 

dochází ke sníţení renální funkce a jiné. 

 V průběhu opětovného ohřívání dochází k dilataci cév, která vede k hemodynamické 

nestabilitě a hypotenzi. Tyto příznaky mohou být někdy nesprávně zaměňovány za 

symptomy vnitřního krvácení. 

 Při postupném ohřívání a třesu je spotřeba kyslíku zvýšena zhruba o 140 %. 

 V průběhu IPH dochází ke sníţení toku krve podkoţím a sniţuje se schopnost buněĉné 

imunity, proto se velmi zvyšuje riziko vzniku infekce. Ve své studii autoři Melling, 

Ali, Scott a Leaper (2001, s. 879) dokonce přicházejí k závěru, ţe udrţení perioperaĉní 

normotermie můţe být alternativou k profylaktickému podání antibiotik, která mohou 

být v mnoha případech kontraindikována ĉi vyvolat neţádoucí úĉinky. 

 Hypotermie téţ indukuje defekty funkce a poĉtu trombocytů, potlaĉuje některé 

enzymy koagulaĉní kaskády, a tím způsobuje vyšší krvácení. I malé podchlazení 
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zvyšuje ztrátu krve a riziko potřeby transfuze. Někdy normalizace koagulace můţe 

vyţadovat i normalizaci teploty, stejně jako náhradu koagulaĉních faktorů. 

 

Jiţ v roce 2000 popsal ve svém vědeckém ĉlánku Sessler (2000, s. 580-585) 3 typické fáze 

IPH v průběhu operace v celkové anestezii. 

1. fáze: rychlý pokles teploty jádra: Během 1 hodiny dochází k nejprudšímu poklesu TT 

zhruba o 1 aţ o 1,5 °C. 

2. fáze: pomalý lineární pokles TT: Během dalších 2 hodin dochází stále k tepelným 

ztrátám, které se však zpomalují. Během těchto dvou hodin dochází k dalšímu 

ochlazení zhruba o 1 °C. 

3. fáze: plató – ustálení teploty: Nastává rovnováha mezi tepelným příjmem a výdejem  

a k dalšímu rapidnímu ochlazovaní pacienta jiţ nedochází. 

 

Schopnost organismu vyrovnat se s IPH za pomoci vlastních obranných mechanismů nastává 

aţ po opětovném sníţení anestetika působícího na hypotalamus. Tento proces můţe trvat od  

2 do 5 hodin (Nevtípilová, 2017, s. 28; Sessler, 2000, s. 580-585). 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe je velmi důleţité IPH předcházet, a to i u relativně krátkých 

výkonů. Měly by být tedy přijaté kroky, které povedou k udrţení TT. Standardními 

preventivními opatřeními by mělo být dle McConachie (2014, s. 292): UPV s ohříváním  

a zvlhĉováním, ohřívaná intravenózní infuzní terapie, vyuţívání aktivního perioperaĉního 

zahřívání v kombinaci s pasivním tepelným izolováním ĉástí těla pacienta, které nepotřebují 

být odhaleny pro průběh operace a jiné. Ve světě jiţ existují směrnice vypracované na základě 

výzkumů, které obsahují doporuĉení jak zabránit vzniku IPH (viz příloha D a E) (Duff, 

Walker, Edward, Williams a Sutherland-Fraser, 2014, s. 17). 

2.1.4 Možnosti zahřívání 

Ideální prevencí IPH je pouţití některých z metod ohřevu pacienta. V dnešní době máme 

mnoho moţností jak zabránit ztrátám tepla nebo pacienta dokonce aktivně zahřát. Ve světě se 

ĉasto pouţívají metody tak zvaného předehřívaní v předoperaĉní fázi a v průběhu operace 

můţeme vyuţít různé metody zahřívání, ať uţ aktivního, anebo pasivního (Watson, 2018,  

s. 43; Connelly, Cramer, Demott, Piperno, Coyne, Winfield a Swanberg, 2017, s. 199). 
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2.1.4.1 „Prewarming“ neboli předehřívání před operačním výkonem 

Hooper et al. (2010, s. 350) definuje předehřívání jako zahřívání periferních tkání nebo 

pokoţky pacienta před zaĉátkem anestezie. Dle Dostálové a Dostála (2015, s. 13) se jedná  

o efektivní metodu prevence zvláště u výkonů trvajících do 1 hodiny. U delších výkonů se 

doporuĉuje v kombinaci s dalšími metodami intraoperaĉního ohřevu. 

K předehřívání pacienta můţeme pouţít například tyto metody: předehřívaní infuzních 

roztoků, které jsou podávány pacientům intravenózně před operací (a většinou se pokraĉuje  

i v průběhu operace), předoperaĉní zahřívání s pouţitím speciálních obleků (například Bair 

Paws) nebo přikrývek (například Bair Hugger), do kterých je vháněn teplý vzduch (Haley, 

Min, Collins a Hooper 2017, s. 31 - 32). 

Například dle studie autorů Brito Poveda, Clark a Galvão (2013, s. 906) předehřívání pomocí 

teplého vzduchu, který je dle Dostálové a Dostála (2015, s. 13) nejĉastější pouţívanou 

metodou, efektivně redukuje perioperaĉní hypotermii. Jiná studie (Roberson, Dieckmann, 

Rodriguez a Austin, 2013, s. 355) uvádí, ţe předehřívání můţe celkově přispívat ke sníţení 

nepříjemného třesu, zlepšuje celkový komfort pacienta, přispívá ke sníţení krevní ztráty 

v průběhu anestezie, redukuje případy, kdy je třeba pacienta uloţit po operaci na jednotku 

intenzivní péĉe, napomáhá ke sníţení incidence infarktu myokardu v průběhu operace, 

redukuje výskyt pooperaĉních infekcí v místě chirurgického výkonu a tak dále. Dostálová  

a Dostál (2015, s. 13) vidí téţ vedlejší přínos předehřívaní ve vasodilataĉním úĉinku, který téţ 

usnadňuje zavádění periferních kanyl. 

Aĉkoliv se prokázalo, ţe jiţ 10 minut předehřívání napomáhá redukci případů s IPH, je 

pravděpodobné, ţe delší doba předehřívání bude mít za následek lepší výsledky, proto se doba 

předehřívání doporuĉuje mezi 10–60 minutami (Haley, Min, Collins a Hooper 2017, s. 33). 

Autoři Connelly, Cramer, Demott, Piperno, Coyne, Winfield a Swanberg (2015, s. 199) vidí 

jako optimální dobu předehřívání 30 minut před operací. 

2.1.4.2 Aktivní zahřívání v průběhu operace 

Metod a pomůcek k aktivnímu zahřívání pacienta v průběhu operace je v dnešní době mnoho. 

Nejĉastěji se vyuţívá předávání tepla konvekcí a kondukcí pomocí různých přikrývek, 

obleků, podloţek a podobně (Mixa a Kaplanová, 2016, s. 323). Na tomto principu fungují 

v dnešní době nejpouţívanější systémy s cirkulujícím teplým vzduchem nejĉastěji okolo  

42 °C (například Bair Hugger, Warm Air a tak dále). Tato metoda je velmi úĉinná při pokrytí 

co největší plochy těla, proto můţe být metoda nedostateĉná při pouţití u rozsáhlých břišních 
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operací. Další podobná metoda vyuţívá místo vzduchu vodní cirkulaci v matracích ĉi 

speciálním obleĉení. Na trhu je například tak zvaný Kimberly-Clark Patient Warming Systém 

– speciální oblek, který zakrývá záda, hruď a dolní konĉetiny, anebo se dají zahřívat odděleně 

horní a dolní konĉetiny tak zvaným Allon circulating-water garant (Dostálová a Dostál, 2015, 

s. 13). Tyto dvě metody jsou dle španělské studie autorů Guedes Lopes, Sousa Magalhães, 

Abreu De Sousa a Batista De Araújo (2015, s. 154) brány jako nejefektivnější prevence proti 

IPH. Dále je moţné aktivně pacienta zahřívat sálavým teplem, různými elektrickými 

přikrývkami a deĉkami (například Trauma Therm), které se ale v dnešní době jiţ moc 

nedoporuĉují, kombinací systémů pouţívajících teplý vzduch a vodu, podáváním ohřátých 

infuzních roztoků nebo je moţné pouţít samozahřívací přikrývky (například BARRIER Easy 

Warm) (Dostálová a Dostál, 2015, s. 13).  

Deĉky BARRIER Easy Warm jsou jednorázové – pomůcka je tedy individualizovaná a je zde 

sníţeno riziko přenosu infekce na minimum – a jsou uloţené ve vakuově baleném obalu. Tyto 

přikrývky mají 12 uzavřených kapes, které obsahují reaktivní výhřevnou chemickou směs 

(Torossian et al., 2016, s. 549). Produkují teplo exotermickou chemickou reakcí (oxidací), 

která je iniciována vystavením vzduchu po otevření vakuového obalu. Velkou výhodou této 

přikrývky je, ţe se můţe pouţít před operací (ideálně 30 minut před výkonem, aby se deĉka 

pořádně rozehřála), v průběhu operace a i postoperaĉně (Dostálová a Dostál, 2015, s. 13). 

Neprokázalo se, ţe by tyto deĉky způsobovaly podráţdění ĉi poškození kůţe, které by nebylo 

pouze přechodné, ĉi hrozilo nějaké riziko popálení (Torossian et al., 2016, s. 551). Grimmett  

a Gavey (2017, s. 634) uvádí, ţe v případě dodrţování veškerých pokynů výrobce je riziko 

termického poškození minimální, aĉkoliv se nedá zcela vylouĉit, a to hlavně z důvodu selhání 

lidského faktoru. 

2.1.4.3 Pasivní zahřívání v průběhu operace 

Aĉkoliv se metody aktivního zahřívání jeví zatím jako prospěšnější, v boji proti IPH můţeme 

pouţívat i různé metody pasivního zahřívání, jako je pouţití bavlněných přikrývek, zahřátých 

chirurgických roušek, termoizolaĉních přikrývek, které lépe zabraňují tepelným ztrátám, 

zvýšení teploty na OS a tak dále (Mixa a Kaplanová, 2016, s. 323; Guedes Lopes, Sousa 

Magalhães, Abreu De Sousa a Batista De Araújo, 2015, s. 154). 

Bohuţel je jiţ prokázané, ţe pouhé přikrytí pacienta bavlněnou rouškou, třeba i zahřátou, je 

nedostateĉné (Dostálová a Dostál, 2015, s. 13). V ideálním případě by se mělo pouţívat 

předehřívání pacienta a v průběhu operace kombinovat více metod aktivního popřípadě  
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i pasivního zahřívání (Guedes Lopes, Sousa Magalhães, Abreu De Sousa a Batista De Araújo, 

2015, s. 154). 

2.1.5 Současný přístup k péči o TT v perioperačním období 

Základem péĉe o TT je její monitorace. V souĉasné době se v Ĉeské republice k této 

problematice vztahují jen doporuĉení Ĉeské spoleĉnosti anesteziologie, resuscitace  

a intenzivní medicíny, kde je uvedeno pouze toto: „V průběhu anestezie jsou monitorovány 

(kontinuálně nebo v pravidelných přiměřených intervalech podle povahy operačního či 

diagnostického výkonu, sledovaného parametru a stavu pacienta) následující základní 

ukazatele: ……. g) tělesná teplota (u novorozenců a kojenců vždy, u dospělých a dětí u výkonů 

s předpokladem doby trvání nad 30 minut)“ (Ĉerný, Horáĉek, Cvachovec et al., 2017, s. 4). 

Dále by se monitorace TT měla odvíjet nejspíše podle platných směrnic kaţdého daného 

zdravotnického zařízení. Dostálová a Dostál (2015, s. 12) ve svém ĉlánku uvádí, ţe by se TT 

měla měřit vţdy před zahájením anestezie a dále po 30 minutách během operace, 

postoperaĉně v případě normotermie á 1 hodinu a v případě hypotermie á 15 minut.  

V uĉebnicích je povětšinou pouze uvedené, ţe je třeba TT monitorovat předoperaĉně, 

pooperaĉně i během výkonu (Barash, Cullen, Stoelting, Calahan a Stock, 2015 s. 296;  

Málek et al., 2011, s. 116). Škorniĉková a Vaňková (2017, s. 32) vidí v nedostateĉném 

monitorování TT největší problém a příĉinu vysokého procenta výskytu IPH. 

Americká spoleĉnost anesteziologů udává potřebu monitorace TT u kaţdého pacienta 

dostávajícího anestezii, u kterého jsou oĉekávány, zamýšleny anebo pozorovány klinicky 

významné změny (American Society of Anesthesiologist, 2015, s. 3). Více se však této 

problematice věnuje Americká spoleĉnost sdruţující anesteziologické sestry ASPAN 

(American Society of PeriAnesthesia Nursing), která v roce 2010 publikovala druhé vydání 

doporuĉení, zabývající se pouze podporou perioperaĉní normotermie. V těchto „guideline“ 

(Hooper et al. 2010, s. 346-365) najdeme přesně definované důleţité termíny. Jsou zde 

vyjmenovány a seřazeny podle důleţitosti rizikové faktory IPH. Velmi podrobně se zde 

věnují teplotnímu managementu, moţnostem měření TT a výhodám a nevýhodám 

jednotlivých metod měření. Zabývají se zde předoperaĉní péĉí, kde se úzce věnují technikám 

„prewarming“ a samozřejmě zde rozebírají péĉi o TT v průběhu operace, vĉetně moţností 

zahřívání, které hodnotí dle efektivity s ohledem na nejnovější poznatky, a neopomíjejí ani 

pooperaĉní dobu. Nejdůleţitější body jsou shrnuty ve třech přehledných algoritmech (viz 

příloha D )  – preoperaĉní, perioperaĉní a postoperaĉní. 
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2.2 Císařský řez (sectio caesarea) 

Císařský řez (s.c.) je jedna z nejĉastějších chirurgických operací 21. století. Tento výkon patří 

mezi porodnické operace, kdy je plod extrahován z dělohy přes dutinu břišní a je zde nutná 

dobrá spolupráce mezi porodníkem a anesteziologem. Zmínky o této operaci nalezneme jiţ 

v řecké mytologii nebo například v Eposu o Gilgamešovi (Mezopotámie). Ţidé se o tomto 

výkonu jiţ na ţivé ţeně zmiňují ve své lékařské knize Mišnajoth, která byla napsána roku 140 

našeho letopoĉtu. Svůj první dokazatelný původ má ale nejspíše v římském zákoníku „Lex 

Caesarea“, který vznikl v éře krále Numa Pompiliuse v 7. století před Kristem. Zde je 

napsáno, ţe ţádná mrtvá ţena ĉekající dítě nesmí být pochována dříve, neţ se dítě z jejího 

lůna vyjme (Zharkin a Semikhova, 2018, s. 148; Roztoĉil et al., 2017, s. 449 - 450; Magowan, 

Owen, Thomson et al., 2014, s. 381; Kirchnerová, Mrozek, Oborná a Kantor, 2013, s. 238).  

V Ĉeské republice bylo v roce 2016 císařským řezem porozeno 24,9 % dětí (Marešová  

a Fiala, 2018, s. 349). Operace můţe být buď plánovaná, anebo akutní. Císařský řez můţeme 

téţ dělit dle ĉasu, a to zda se provádí v průběhu těhotenství anebo jiţ v první ĉi druhé době 

porodní. Indikace k s.c. můţeme dělit na indikace mateřské, ze strany plodu anebo 

kombinované. Indikací můţe být například hrozící hypoxie plodu, kefalopelvický nepoměr, 

cervikokorporální dystokie, různé vrozené vývojové vady (VVV) matky nebo plodu, stav po 

s.c., placenta praevia, abrupce placenty, neúspěšná indukce, nepravidelnosti polohy, postavení 

anebo naléhání plodu, výhřez pupeĉníku, víceĉetné těhotenství, aktuální onemocnění ţeny, 

psychosociální indikace a mnoho dalších. Vlastní kategorii tvoří tak zvaný císařský řez na 

přání (Marešová a Fiala, 2018, s. 350; Naeem, Anwer a Sajjad, 2018, s. 1339; Roztoĉil et al., 

2017, s. 500; Binder et al., 2011, s. 266). 

Při jakékoliv operaci ve vyšším stádiu těhotenství, a stejně tak při s.c., se doporuĉuje ţenu 

uloţit na operaĉní stůl, který je nakloněn zhruba o 15° doleva, aby se zabránilo aortokavální 

kompresi (Magowan, Owen, Thomson et al., 2014, s. 383). Při s.c. se v dnešní době volí 

v naprosté většině laparotomie suprapubická neboli Pfannenstielův řez. Existuje několik 

popsaných metod císařského řezu. Některé se pouţívají více, jiné se jiţ téměř nevyskytují, 

záleţí na operátorovi, aktuálních podmínkách a potřebách. Mezi metody s.c. řadíme například 

s.c. corporalis classica (jiţ se moc neprovádí), s.c. supracervicalis transperitonealis, s.c. sec 

Misgav Ladach (snaha o jednoduchost a co nejmenší traumatizaci tkání), s.c. extraperitonealis 

(dříve při infekci v dutině děloţní, dnes při moţnosti antibiotické léĉby ztrácí tato operace na 

významu), s.c. radicalis (spoleĉně s císařským řezem se rovnou odstraňuje ĉást a nebo celá 

děloha) a s.c. minor (Roztoĉil et al., 2017, s. 502 – 504; Binder et al., 2011 s. 266 - 267).  
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Jako kaţdá operace, i císařský řez nese s sebou jistá rizika a moţné komplikace spojené 

s anestezií ĉi samotným chirurgickým zákrokem. K anesteziologickým komplikacím můţeme 

zařadit aspiraci ţaludeĉního obsahu, poruchy ventilace, tromboembolické komplikace ĉi 

komplikace spojené s epidurální nebo subarachnoideální anestezií, jako je krvácení, 

hypotenze nebo postpunkĉní cefalea (Malvasi, Tinelli a Renzo, 2017, s. 309-313). 

K chirurgickým komplikacím můţeme zařadit krvácení například z důvodu poranění dělohy 

nebo moĉového měchýře, děloţní atonie, kvůli poruchám placentace, kvůli poranění jiných 

okolních struktur a jiné (Roztoĉil, 2017, s. 505). Nejběţnější ranou pooperaĉní komplikací je 

infekce, ať uţ infekce v operaĉní ráně, nebo zánět dutiny děloţní, ĉi zánět v moĉovém ústrojí, 

dále mohou nastat různé gastrointestinální potíţe, tromboembolické komplikace a tak dále 

(Goyal a Sharma, 2015, s. 20). Dále je téţ třeba zmínit, ţe v průběhu císařského řezu můţe 

dojít k poranění novorozence a dle Roztoĉila et al. (2017, s. 507) patří k pozdním 

neonatologickým komplikacím císařského řezu i rozvoj koţních alergických onemocnění ĉi 

astmatu u dítěte. Císařský řez s sebou nese i další rizikové faktory, jako je riziko dehiscence 

nebo ruptury dělohy, v dalším těhotenství vyšší riziko poruchy placentace (s moţnou nutností 

provedení hysterektomie) a vyšší riziko opětovného porodu císařským řezem (Goyal  

a Sharma, 2015, s. 20). 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe aĉkoliv se s.c. provádí jiţ staletí a patří mezi rutinní operace, 

stále s sebou nese jistá rizika, a proto by měl veškerý zdravotnický personál dělat vše, co je 

v jeho silách, aby těmto komplikacím předcházel a co nejvíce je minimalizoval. Ať uţ se 

jedná o sterilizaci operaĉních nástrojů, aseptický přístup, co nejmenší invazivitu nebo právě 

péĉi o zachování normotermie v průběhu celého operaĉního výkonu. 

2.2.1 Anestezie v průběhu císařského řezu 

V dnešní době je za normálních okolností u s.c. upřednostňována regionální anestezie. Pouţití 

regionální anestezie je bezpeĉnější pro matku z hlediska niţšího rizika aspirace a niţšího 

rizika trombembolických komplikací. Dále umoţňuje brzký kontakt matky s dítětem, 

popřípadě moţnost otce u porodu a tak dále (Kirchnerová, Mrozek, Oborná a Kantor, 2013,  

s. 238). V roce 2011 byla dle Bláhy, Noskové,  Klozové, Seidlové, Štouraĉe a Pařízka (2014, 

s. 29) regionální anestezie pouţita u 53 % císařských řezů, coţ je ale stále oproti okolním 

vyspělým zemím, kde poměr regionální anestezie dosahuje 85 %, velmi nízké ĉíslo. 

Například dle egyptské studie (Abdallah, Elzayyat, Abdelhaq a Gado, 2014, s. 155) je 

kombinovaná epidurální a spinální anestezie bezpeĉnější pro novorozence, a to s ohledem na 

hodnoty Apgar skóre a acidobazické rovnováhy. CA by měla být pouţívána ideálně pouze 
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v případě, kdy je regionální anestezie kontraindikována (Kirchnerová, Mrozek, Oborná  

a Kantor, 2013, s. 238). Mezi výhody CA totiţ patří rychlý zaĉátek anestezie, kontrolovaná 

ventilace, a tím pádem i lepší okysliĉení plodu, niţší stupeň hypotenze oproti neuroaxiální 

anestesii, proto se pouţívá u hemodynamicky nestabilních pacientů (Dinić et al., 2015, s. 73). 

Mezi kontraindikace neuroaxiální blokády můţeme zařadit například masivní krvácení, 

významnou koagulopatii matky, alergii na lokální anestetika, sepsi, nedostateĉný ĉas k podání 

regionální anestezie, nesouhlas rodiĉky a jiné (Bláha, Nosková, Klozová, Seidlová, Štouraĉ  

a Pařízek, 2014, s. 29).  

V průběhu CA je nutné zajistit adekvátní uteroplacentární perfuzi a dostateĉné okysliĉení 

matky a potaţmo i plodu, ĉímţ i sníţíme děloţní atonii na minimum a minimalizuje se 

přestup anestetických léĉiv k plodu (Dinić et al., 2015, s. 73). Po antacidové profylaxi, 

prevenci aortokavální komprese a 100% kyslíkové preoxygenaci provádíme tak zvaný 

bleskový úvod do anestezie za úĉelem zabránění regurgitace a aspirace ţaludeĉního obsahu 

(Dinić et al., 2015, s. 73). Běţným problémem CA v průběhu s.c. je ze zaĉátku velmi mělká 

anestezie. Jednak kvůli tomu, ţe benzodiazepiny a opioidy se podávají aţ po přestřiţení 

pupeĉníku (Kirchnerová, Mrozek, Oborná a Kantor, 2013, s. 238), ale také proto, ţe nestálá 

anestetika jako isoflurane a sevofluran, která mimo jiné ovlivňují hypotalamické 

termoregulaĉní obranné mechanismy a napomáhají vzniku IPH, mohou téţ způsobit děloţní 

atonii a potenciální krvácení. Proto jsou pouţita v nízkých koncentracích (Sessler, 2016, s. 2; 

Dinić et al., 2015, s. 73). 

Neuroaxiální anestezie u s.c. můţe být pouţita subarachnoideální (SAB), epidurální anestezie 

(EDA) ĉi kombinovaná. Nejĉastěji se pouţívá SAB, a to díky její větší spolehlivosti, 

jednoduchosti a nízkému poĉtu punkĉních komplikací (Bláha, Nosková, Klozová, Seidlová, 

Štouraĉ a Pařízek, 2014, s. 30). Nevýhodou spinální anestezie je velké riziko hypotenze, která 

má nepříznivý vliv na uteroplacentární perfuzi (Dinić et al., 2015, s. 74). Jako prevenci je 

dobré podat před regionální anestezií ideálně koloid, popřípadě krystaloid, v mnoţství  

5-10ml/kg, ale stále je třeba myslet na riziko IPH, protoţe dle Kirchnerové, Mrozka, Oborné a 

Kantora (2013, s. 238) intravenózním podáním 1000 ml infuzní terapie o pokojové teplotě 

sníţíme TT daného ĉlověka o 0,25 °C. Naopak výhodou je niţší riziko nezdařené SAB, dobrá 

analgezie během operace, rychlý nástup úĉinku a niţší riziko postpunkĉní bolesti hlavy 

(Bláha, Nosková, Klozová, Seidlová, Štouraĉ a Pařízek, 2014, s. 30). 
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Pokud je u s.c. pouţita EDA, nejĉastěji se jedná o ţeny, kterým byl zaveden epidurální katétr 

za úĉelem porodnické analgezie, a po konverzi na operaĉní porod je tento vstup vyuţit 

k EDA. Výhodou EDA je mírnější pokles krevního tlaku z důvodu pomalejšího nástupu 

anestezie, moţnost přidání anestetik v případě prodlouţení operace a lepší analgezie 

v pooperaĉním období (Dinić et al., 2015, s. 74; Bláha, Nosková, Klozová, Seidlová, Štouraĉ 

a Pařízek, 2014, s. 30-34).  

Kombinovaná subarachnoideální-epidurální anestezie nám umoţňuje vyuţít rychlého 

spinálního bloku a také titraci anestetik a postoperaĉní analgezii díky epidurálnímu katetru 

(Dinić et al., 2015, s. 74-75). Dle Bláhy, Noskové, Klozové, Seidlové, Štouraĉe a Pařízka 

(2014, s. 36) se u nás kombinovaná regionální anestezie velmi nepouţívá, a to nejspíše 

převáţně z finanĉních důvodů.  

Celkově pouţitím neuroaxiální anestezie dochází k potlaĉení pocitu chladu a sníţení 

teplotního prahu pro vazokonstrikci a třesu zhruba o 0,6 °C (Dostálová a Dostál, 2015, s. 11). 

2.2.2 Perioperační péče o ženu 

Perioperaĉní sestra v ĈR je taková sestra, která absolvuje vzdělání a splní všechny podmínky 

dle nařízení vlády ĉ. 31/2010 Sb. Hlavním cílem perioperaĉní sestry/porodní asistentky je 

zabezpeĉit, aby jednotlivec dostal v průběhu celého perioperaĉního procesu holistickou, 

klinicky efektivní a na důkazech zaloţenou péĉi a podporu (Kotoukidis, Stainton a Hughson, 

2017, s. 1239). Kompetence perioperaĉní sestry v Ĉeské republice jsou dané vyhláškou 

424/2004 Sb. 

Perioperaĉní péĉe je rozdělena do tří fází: předoperaĉní, intraoperaĉní a postoperaĉní. 

Předoperaĉní fáze zaĉíná 1 hodinu před výkonem (Dostálová a Dostál, 2015, s. 13). 

V kompetencích perioperaĉní sestry v předoperaĉním období je edukace ţeny v oblastech 

kompetentních pro perioperaĉní sestru, příprava ţeny na operaĉní výkon, kompletní přijetí 

ţeny na OS (identifikace, odloţení veškerých šperků, zubů a tak dále), uloţení ţeny do 

správné polohy na operaĉní stůl, první krok pooperaĉního bezpeĉnostního protokolu, uloţení 

neutrální elektrody, antisepse operaĉního pole a sterilní zarouškování (Wichsová et al., 2013, 

s. 133-137). Jak nám ale převáţně zahraniĉní literatura napovídá, i v této fázi nesmíme 

zapomínat na péĉi o TT. Je třeba zhodnotit stav vzhledem k IPH (zhodnotit rizika IPH, změřit 

TT a jiné), na základě výsledků pozorování a zhodnocení provést jednotlivé kroky prevence 

IPH (implementovat pasivní metody ohřevu, zváţit předehřívání pacienta, dohlédnout na 

správnou teplotu na OS a tak dále) a těsně před předáním na OS opětovně zkontrolovat TT, 
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protoţe pokud se nejedná o akutní výkon, tak by měl být pacient před zahájením anestezie 

vţdy normotermický (Hooper et al. 2010, s. 352 - 353). Dle Dostálové a Dostála (2015, s. 13) 

by měla být kaţdá pacientka informována o niţší teplotě na OS a vyzvána k tomu, aby 

jakýkoliv teplotní diskomfort hlásila, a také doporuĉují, aby se do péĉe o TT v předoperaĉním 

období zapojila i rodina pouţitím vlastních pomůcek – teplé ponoţky, rukavice a podobně. 

V intraoperaĉní fázi se jednotlivé povinnosti dělí mezi instrumentující a obíhající sestru. 

Nejdříve se spoleĉně vyplňuje 2. krok perioperaĉního bezpeĉnostního procesu a poté 

instrumentující sestra instrumentuje v průběhu celého výkonu, sleduje průběh operaĉního 

výkonu, dohlíţí na sterilitu operaĉního pole, provádí poĉetní kontrolu nástrojů a veškerého 

materiálu. Obíhající sestra je k ruce komukoliv z operaĉní skupiny, stará se o odebraný 

materiál, stará se o sesterskou dokumentaci a spoleĉně s instrumentářkou na konci provádí 

poĉetní kontrolu nástrojů a materiálu (Wichsová et al., 2013, s. 138). V průběhu celého 

výkonu by měly perioperaĉní sestry ţenu sledovat, zda se u ní neobjevují nějaké symptomy 

IPH (třes, bledá studená kůţe a tak dále) a pouţívat pasivní metody zahřívání (Hooper et al., 

2010, s. 353). Pokud existuje podezření na IPH a nebo císařský řez trvá déle jak 30 minut, 

měla by se ţeně TT zaĉít monitorovat, a v případě hypotermie zaĉít aktivně ţenu zahřívat 

(Dostálová a Dostál, 2015, s. 14-15). Hooper et al. (2010, s. 354) uvádí, ţe aktivně zahřívat by 

se v průběhu operace měli všichni pacienti, u kterých se předpokládá anestezie delší neţ  

30 minut. 

Po ukonĉení operace se provádí 3. krok perioperaĉní bezpeĉnostní procedury a poté je ţena 

předána na dospávací pokoj (Wichsová et al., 2013, s. 137 - 138). Jako pooperaĉní období je 

definováno prvních 24 hodin po operaci. V tomto období je doporuĉené měřit TT á 1 hodinu 

u normotermických pacientů, u pacientů s IPH kaţdých 15 minut (Dostálová a Dostál, 2015, 

s. 15). U normotermických pacientů bychom měli zajistit pasivní zahřívání, dostateĉnou 

teplotu na dospávací jednotce a podobně. Pacienti s IPH by se měli dále aktivně zahřívat, 

dokud se nedosáhne normotermie a odeznění pocitu chladu (Hooper et al. 2010, s. 355). 

Za prevenci perioperaĉní hypotermie má odpovědnost kaţdý ĉlen perioperaĉního týmu. 

Perioperaĉní sestry jsou na tom pravém místě, aby zastávaly hlavní roli v zavádění strategií 

pro sniţování perioperaĉních tepelných ztrát, jeţ jsou spojené s mnoţstvím neţádoucích 

následků, vyuţívaly svůj vliv na zvýšení povědomí o IPH mezi ĉleny operaĉního 

multidisciplinárního týmu a musí bojovat za proaktivní přístup k managementu TT u ţen 

podstupujích operaĉní výkon císařský řez (Munday, 2017, s. 41). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Design práce 

Tato diplomová práce má teoreticko-výzkumný charakter. Hlavním cílem praktické ĉásti této 

práce bylo zjistit, zda se u klientek podstupujících císařský řez v perioperaĉním období 

vyskytují změny tělesné teploty. Dílĉími cíli bylo porovnat tělesnou teplotu v perioperaĉním 

období u aktivně zahřívaných a nezahřívaných klientek podstupujících operaĉní výkon 

císařský řez. Dále zjistit vliv aktivního zahřívání klientek při operaĉním výkonu císařský řez 

na vznik případných pooperaĉních komplikací souvisejících s neţádoucí hypotermií. 

Posledním dílĉím cílem bylo zjistit vliv vybraných faktorů (typ anestezie, typ výkonu, délka 

operace a teplota na operaĉním sále) na vznik neţádoucí hypotermie při operaĉním výkonu 

císařský řez. 

3.2 Výzkumné otázky a hypotézy 

Výzkumné otázky a hypotézy vychází z vymezených cílů práce a ze studia odborné literatury. 

Výzkumná otázka č. 1: Jaké jsou změny tělesné teploty u ţen podstupujících operaĉní výkon 

císařský řez a jaký vliv má pouţití aktivního zahřívaní během s.c. na vznik perioperaĉní 

hypotermie? 

V rámci výzkumné otázky ĉ. 1 byly stanoveny tyto hypotézy:  

H0 č. 1: U nezahřívaných ţen, které podstupují operaĉní výkon císařský řez, nedochází ke 

statisticky významné změně tělesné teploty před operací a na konci operace. 

HA č. 1: U nezahřívaných ţen, které podstupují operaĉní výkon císařský řez, dochází ke 

statisticky významné změně tělesné teploty před operací a na konci operace. 

H0 č. 2: U aktivně zahřívaných ţen, které podstupují operaĉní výkon císařský řez, nedochází 

ke statisticky významné změně tělesné teploty před operací a na konci operace. 

HA č. 2: U aktivně zahřívaných ţen, které podstupují operaĉní výkon císařský řez, dochází ke 

statisticky významné změně tělesné teploty před operací a na konci operace. 

H0 č. 3: U aktivně zahřívaných ţen a nezahřívaných ţen nedochází ke statisticky 

významnému rozdílu ve změně tělesné teploty v průběhu operace císařský řez.  

HA č. 3: U aktivně zahřívaných ţen a nezahřívaných ţen dochází ke statisticky významnému 

rozdílu ve změně tělesné teploty v průběhu operace císařský řez. 
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Výzkumná otázka č. 2: Jaký vliv má pouţití jedné metody aktivního zahřívání na rozvoj 

sledovaných známek hypotermie a na vznik pooperaĉních komplikací souvisejících  

s neţádoucí hypotermií? 

Výzkumná otázka č. 3: Jaký vztah měly vybrané sledované faktory (typ anestezie, akutnost 

výkonu, délka operace a teplota na operaĉním sále) na změnu tělesné teploty během operace  

u klientek nezahřívaných i aktivně zahřívaných podstupujících operaĉní výkon císařský řez? 

V rámci výzkumné otázky ĉ. 3 byly stanoveny tyto další hypotézy:  

H0 č. 4: Není statisticky významný vztah mezi délkou operace a změnou TT u nezahřívaných 

ţen během císařského řezu. 

HA č. 4: Je statisticky významný vztah mezi délkou operace a změnou TT u nezahřívaných 

ţen během císařského řezu. 

H0 č. 5: Není statisticky významný vztah mezi délkou operace a změnou TT u aktivně 

zahřívaných ţen během císařského řezu. 

HA č. 5: Je statisticky významný vztah mezi délkou operace a změnou TT u aktivně 

zahřívaných ţen během císařského řezu. 

H0 č. 6:  Není statisticky významný vztah mezi teplotou na operaĉním sále a změnou TT  

u nezahřívaných ţen během císařského řezu. 

HA č. 6: Je statisticky významný vztah mezi teplotou na operaĉním sále a změnou TT  

u nezahřívaných ţen během císařského řezu. 

H0 č. 7:  Není statisticky významný vztah mezi teplotou na operaĉním sále a změnou TT  

u aktivně zahřívaných ţen během císařského řezu. 

HA č. 7: Je statisticky významný vztah mezi teplotou na operaĉním sále a změnou TT  

u aktivně zahřívaných ţen během císařského řezu. 
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3.3 Operacionalizace pojmů 

Aktivně zahřívané klientky jsou v této diplomové práci ţeny, které byly v průběhu operace 

císařský řez aktivně zahřívány pomocí jednorázových roušek BARRIER Easy Warm se 

souĉasným pouţitím břišních roušek namáĉených v teplém fyziologickém roztoku. 

Nezahřívané klientky jsou v této diplomové práci ţeny, u kterých nebylo pouţito ţádné 

metody aktivního zahřívání, pouze u nich byly pouţity břišní roušky namáĉené v teplém 

fyziologickém roztoku během císařského řezu, protoţe například podle Doleţala et al. (2007, 

s. 24) během s.c. nesmí být pouţity studené břišní roušky. 

Perioperační nežádoucí hypotermie je v této práci brána jako výskyt tělesné teploty pod  

36,0 °C, anebo sníţení tělesné teploty během císařského řezu o více jak 0,5 °C s koneĉnou 

tělesnou teplotou méně neţ 36,5 °C. 

Tělesná teplota těsně před operací je v této diplomové práci TT ţeny naměřená maximálně  

10 minut před úvodem do anestezie. 

Změna tělesné teploty během císařského řezu je v této práci chápána jako rozdíl tělesných 

teplot změřených před operací a na konci operace u ţeny podstupující operaĉní výkon 

císařský řez. 

3.4 Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumný soubor tvořilo 72 ţen, které podstoupily operaĉní výkon císařský řez s minimální 

délkou anestezie alespoň 30 minut, u kterých byla těsně před operací naměřena TT v rozmezí 

36,0 °C – 37,5 °C a nebylo u nich indikováno aktivní zahřívání během operace – jednorázové 

samozahřívací roušky BARRIER EasyWarm jsou v tomto zařízení pouţívané, pokud jejich 

pouţití při operaci lékař předem indikuje. Z teoretické ĉásti vyplývá, ţe by aktivní zahřívání 

mělo být pouţito ideálně u kaţdé ţeny. Tento výzkum se tedy zaměřuje na ţeny, u kterých by 

v tomto zdravotnickém zařízení nebylo indikováno aktivní zahřívání během císařského řezu. 

Z celkových 72 ţen bylo aktivně zahříváno v průběhu operace pomocí jednorázových roušek 

BARRIER EasyWarm 33 klientek. 39 ţen bylo nezahřívaných, pouze u nich byly pouţity 

teplé břišní roušky, jak jasně doporuĉuje například Doleţal et al. (2007, s. 24), aby během s.c. 

nebyly pouţívány studené břišní roušky. Dvě ţeny byly vyřazeny z výzkumného souboru 

kvůli TT před operací vyšší neţ 37,5 °C a 2 ţeny byly vyřazeny kvůli TT těsně před operací 

niţší neţ 36,0 °C. Měřena byla kaţdá druhá ţena, které se prováděl císařský řez v mé 

přítomnosti na OS a která splňovala výše zmíněné podmínky pro zařazení do výzkumu. 
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Tělesná teplota byla ţenám měřena v průběhu císařského řezu a bezprostředně po něm ve 

vybrané nemocnici Středoĉeského kraje na gynekologicko-porodnickém oddělení od  

15. května 2018 do 30. listopadu 2018.  

Tabulka 1 – Popis výzkumného vzorku 

 

Císařský řez byl proveden ţenám různého věku. Z tabulky ĉ. 1 vyplývá, ţe průměrný věk ţen 

ve výzkumném vzorku je 32 let. Nejstarší ţeně bylo 40 let a nejmladší 20 let. Průměrná délka 

gravidity byla 38 týdnů a 4 dny. Nejdříve bylo těhotenství ukonĉeno ve 32. týdnu a 4 dnech  

a nejdéle těhotenství trvalo 41 týdnů a 6 dnů. V průměru ţeny ztratily 505 ml krve. Medián 

byl 500 ml. Krevní ztráta se pohybovala v rozmezí 350 ml aţ 800 ml. Císařský řez v průměru 

trval 44 minut. Nejkratší operace zařazená do výzkumu trvala 30 minut, naproti tomu nejdelší 

císařský řez trval 77 minut (Tabulka ĉ. 1).  

Celkově převaţovalo pouţití subarachnoideální anestezie oproti celkové ĉi epidurální 

anestezii, a to jak u nezahřívaných, tak i u aktivně zahřívaných ţen. Ze 72 operací bylo  

31 plánovaných a 41 akutních. Nejĉastější indikací (u jedné ţeny mohlo existovat i více 

indikací) k ukonĉení těhotenství císařským řezem, a to ve 30 případech, byl stav po jiţ 

provedeném císařském řezu. Ve 14 případech se císařský řez dělal z důvodu poruchy 

v postavení plodu a 10krát se udělal císařský řez z důvodu hrozící hypoxie plodu. Dále se 

4krát ukonĉovalo těhotenství císařským řezem z důvodu akcelerace preeklampsie ĉi HELLP 

syndromu, 3krát se vyskytla porucha naléhání plodu, 2krát se v našem souboru císařský řez 

prováděl z důvodu nepostupujícího porodu, parciální abrupce placenty a dvojĉat v polohách 

nesluĉitelných s vaginálním porodem a 1krát se císařský řez prováděl z psychiatrické 

indikace, ortopedické indikace, neúspěšné indukce a kvůli vrozené vývojové vadě dělohy. 

Z tohoto souboru 45 ţen neudávalo ţádné přidruţené onemocnění. Gestaĉní diabetes mellitus 

byl prokázán u 9 ţen, 7 ţen uvádělo trombofilní mutace různého druhu, gestaĉní hypertenze 

byla diagnostikována u 5 ţen, preeklampsie u 4 ţen, HELLP syndrom byl diagnostikován  

2 ţenám. Vrozené vývojové vady dělohy udávaly 2 ţeny, 1 ţena byla léĉena kvůli hepatopatii 

a u 1 ţeny byla prokázána poĉínající amnionitýda. 

Počet 

žen
Průměr Medián Modus 

Četnost 

modu
Minimum Maximum 

Rok narození 72 1987 1987 Vícenás. 6 1978 1998

Délka gravidity 72  38+4  39+1  39+1 9  32+4  41+6

Krevní ztráta (ml) 72 505 500 500 42 350 800

Délka operace (min.) 72 44 45 45 13 30 77
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3.5 Metodika výzkumu 

Tělesná teplota byla měřena klientkám, které podstoupily operaĉní výkon císařský řez  

a podepsaly informovaný souhlas s podáním anestezie ve vybrané nemocnici Středoĉeského 

kraje na gynekologicko-porodnickém oddělení od 15. května 2018 do 30. listopadu 2018. 

Všechna měření a pouţití jednorázových samozahřívacích roušek byla na daném pracovišti 

souĉástí standardního ošetřování nemocných, a proto po dohodě s pracovištěm nebyl třeba 

souhlas etické komise ani informovaný souhlas ţen se zařazením do studie. 

Tělesná teplota byla měřena bezkontaktním lékařským teploměrem firmy Beurer, který se 

běţně na daném pracovišti pouţívá a je pravidelně kontrolován technickým oddělením dané 

nemocnice. TT byla ţenám měřena na ĉele dle pokynů návodu, a to těsně před operací, po  

15 minutách v průběhu operace a 60 a 120 minut po operaci. Veškeré naměřené teploty byly 

zaznamenány do záznamového protokolu vlastní tvorby, který je souĉástí přílohy F. Do 

protokolu byly téţ zaznamenány tyto údaje: indikace císařského řezu, přidruţená onemocnění 

ţeny, BMI, krevní ztráta, typ výkonu a anestezie, známky hypotermie ĉi hypertermie, 

pooperaĉní komplikace a zda byla ţena v průběhu operace aktivně zahřívána.  

Po operaci, před převozem na dospávací pokoj s monitorovanými lůţky, bylo téţ sledováno, 

zda se u operované ţeny vyskytnou nějaké známky IPH, jako je třes, studená a bledá kůţe ĉi 

tachykardie. Dále 14 dní po ukonĉení hospitalizace byla zkontrolována dokumentace dané 

ţeny, zda se u ţeny nevyskytla nějaká pooperaĉní komplikace, na jejíţ vznik by mohla mít 

vliv IPH během operace. 

Pilotáţ proběhla v prvních 14 dnech výzkumu. Poté se udělalo několik drobných úprav 

v záznamovém protokolu pro usnadnění zaznamenávání naměřených údajů a větší 

přehlednost. Do výzkumu byla zařazena kaţdá druhá ţena, které se prováděl císařský řez 

v mé přítomnosti na OS. V měsících ĉerven, srpen a říjen byly měřené ţeny aktivně zahřívány 

pomocí jednorázové samozahřívací roušky BARRIER EasyWarm a v měsících ĉervenec, září 

a listopad byly ţeny bez tohoto aktivního zahřívání. 

Aktivně zahřívané klientky byly v průběhu operace zakryty jednorázovou samozahřívací 

rouškou BARRIER EasyWarm, která je na pracovišti indikována ve výjimeĉných případech 

průběhu s.c., například z důvodu velmi nízkého BMI, z důvodu váţného přidruţeného 

onemocnění ĉi při verbalizaci ţenou o nedostateĉném zajištění teplotního komfortu před 

operací. Ve výzkumu jsou zařazeny ţeny, které tuto indikaci neměly, tedy by v tomto zařízení 

zahřívány nebyly. 
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Tato rouška se skládá ze dvou ĉástí spojených suchým zipem, při operaci byla rouška 

rozdělena na dvě ĉásti. Vrchní ĉást zakrývala ţeně horní konĉetiny a hruď a spodní ĉást byla 

ţeně dána přes dolní konĉetiny, přesně dle pokynů výrobce (obrázek viz příloha G). Přes tento 

systém potom bylo sterilně zarouškováno. Po ukonĉení operace se samozahřívací rouška opět 

spojila, a pokud nebyla v průběhu operace zneĉištěna biologickým materiálem, byla dána 

ţeně přes deku na dospávací pokoj s monitorovanými lůţky. Samozahřívací přikrývka byla 

ţeně odebrána, aţ kdyţ o to sama poţádala. To však u ţádné ţeny nebylo dříve neţ za  

2 hodiny po operaci. Nezahřívané ţeny byly v průběhu operace kryty pouze rouškováním. Ve 

všech případech byly pouţívány břišní roušky namáĉené v horkém fyziologickém roztoku, 

protoţe, jak uvádí Doleţal et al. (2007, s. 24), během s.c. nesmí být pouţity studené břišní 

roušky. 

Získaná data byla vyhodnocována prostřednictvím absolutních a relativních ĉetností  

a deskriptivní statistiky. K posouzení normality dat byl pouţíván Kolmogorov-Smirnovův  

a Shapiro-Wilkův test. Pro zhodnocení změny TT byl pouţit neparametrický Wilcoxonův 

párový test a pro porovnání změny TT mezi skupinami nezahřívaných ţen a aktivně 

zahřívaných byl pouţit Mann-Whitneyův U Test. K posouzení závislosti změny TT 

s jednotlivými zkoumanými faktory byl pouţit Spearmanův korelaĉní koeficient. Data byla 

zpracovávána a vyhodnocována v programech Microsoft Office Excel 2016 a v softwaru 

Statistica. 
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3.6 Interpretace výsledků 

V této kapitole jsou interpretovány a názorně zpracovány informace získané tímto výzkumem. 

3.6.1 VO č. 1: Tělesná teplota ženy v průběhu císařského řezu 

Tato kapitola se zabývá odpovědí na výzkumnou otázku ĉ. 1, která zní: Jaké jsou změny 

tělesné teploty u ţen podstupující operaĉní výkon císařský řez a jaký vliv má pouţití 

aktivního zahřívaní během s.c. na vznik perioperaĉní hypotermie. 

Z tabulek ĉ. 2 a 3 plyne, ţe TT byla ţenám měřena před operací, po 15 minutách během 

operace a 60 a 120 minut po operaci. Tabulka ĉ. 2 popisuje tělesné teploty u nezahřívaných 

ţen a tabulka ĉ. 3 uvádí naměřené TT u aktivně zahřívaných ţen během operace. 

Tabulka 2 – Tělesné teploty v průběhu císařského řezu u nezahřívaných žen 

 
 

V tabulce ĉ. 2 je znázorněna TT nezahřívaných ţen. Před operací a pak po 15 a 30 minutách 

v průběhu operace bylo měřeno 39 ţen. Déle jak 45 minut trval s.c. u 20 nezahřívaných ţen. 

V 60. minutě byla tělesná teplota měřena 5 ţenám a pouze jedna ţena, která nebyla aktivně 

zahřívána, měla císařský řez delší neţ 75 minut. Průměrné tělesné teploty se pohybovaly od 

36,86 °C (TT před s.c.) aţ po 35,4 (TT jedné ţeny v 75. minutě). 

Medián, tedy prostřední hodnota, která dělí soubor na dvě stejné ĉásti, se pohybuje od 36,9 °C 

aţ po 35,4 °C. Tato hodnota výrazně klesá od zaĉátku operace aţ po 45. minutu. Dále je 

z tabulky ĉ. 2 ĉitelný výrazný propad v 75. minutě, ten však musí být brán s rezervou, 

s ohledem na nízké mnoţství zkoumaných hodnot v této minutě. Po operaci je sledováno 

opětovné mírné zvyšování TT (Tabulka ĉ. 2). 

Čas měření
Počet 

měřených žen

Průměr 

(°C)

Medián 

(°C)

Modus 

(°C)

Četnost 

modu

Minimum 

(°C)

Maximum 

(°C)
Rozptyl

Sm. 

odch.

TT před s.c. 39 36,86 36,9 36,5 5 36,2 37,6 0,165 0,406

15 min. 39 36,53 36,5 36,8 6 35,2 37,7 0,231 0,481

30 min. 39 36,27 36,2 36,5 5 35,3 37,5 0,254 0,504

45 min. 20 36,06 35,9 35,7 4 35,5 37,0 0,215 0,464

60 min. 5 36,10 36,1 Vícenás. 1 35,4 36,9 0,385 0,620

75 min. 1 35,40 35,4 35,4 1 35,4 35,4

TT 60 min. po s.c. 39 36,31 36,3 36,5 5 35,4 37,4 0,274 0,524

TT 120 min. po s.c. 39 36,49 36,5 36,5 5 35,2 37,6 0,266 0,516
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Modus, nejvíce zastoupená hodnota, se pohybuje od 36,8 °C (v 15. minutě operace) aţ po 

35,4 °C (v 75. minutě operace). V 60. a 120. minutě po operaci se nejĉastější TT shoduje. 

V těchto minutách byla vţdy pětkrát naměřena TT 36,5 °C (Tabulka ĉ. 2). 

Minimální teplota u nezahřívaných ţen byla naměřena v 15. minutě operace a po  

120 minutách po operaci, a to 35,2 °C. Obě tyto teploty byly naměřeny pouze u jedné a té 

samé ţeny. Naproti tomu nejvyšší TT 37,7°C byla naměřena opět v 15. minutě operace. Dále 

z tabulky ĉ. 2 plyne, ţe u nezahřívaných ţen byla vţdy v průběhu operace a po skonĉení 

operace naměřena alespoň jedna TT, která spadá pod hranici perioperaĉní hypotermie. 

Co se týĉe odchýlení hodnot od průměru, tedy o hodnocení tak zvaného rozptylu, dle tabulky 

ĉ. 2 byl největší rozptyl v 60. minutě operace (0,385) a nejmenší před operací (0,165). 

Tabulka 3 – Tělesné teploty v průběhu císařského řezu u aktivně zahřívaných žen 

 
 

V tabulce ĉ. 3 jsou zaznamenány naměřené hodnoty TT u aktivně zahřívaných ţen během 

císařského řezu. Opět z tabulky vyplývá, ţe všech 33 zahřívaných ţen mělo operaci dlouhou 

alespoň 30 minut. Více jak 45 minut trvala operace u 17 ţen. Déle jak 60 minut trval císařský 

řez u 2 ţen a stejně jako u nezahřívaných ţen, 1 ţeně trvala operace déle jak 75 minut.  

Průměrná tělesná teplota u aktivně zahřívaných klientek byla bez větších výkyvů od 36,4 °C 

(75. minuta operace) po 36,75 °C (120 minut po operaci). Medián se podobně jako průměr 

pohyboval od 36,4 °C (75. minuta operace) po 36,8 °C (120 minut po operaci). Je zajímavé, 

ţe navzdory aktivnímu zahřívaní se TT pod 36,0 °C vyskytla alespoň jednou od zaĉátku 

operace aţ do 45. minuty operace. Maximální tělesná teplota 37,5 °C byla naměřena před 

operací. Rozptyl dle tabulky ĉ. 3 byl nejmenší 120 minut po operaci (0,046) a naopak největší  

v 60. minutě operace (0,500). 

Čas měření
Počet 

měřených žen

Průměr 

(°C)

Medián 

(°C)

Modus 

(°C)

Četnost 

modu

Minimum 

(°C)

Maximum 

(°C)
Rozptyl

Sm. 

odch.

TT před s.c. 33 36,59 36,6 Vícenás. 6 36,0 37,5 0,105 0,324

15 min. 33 36,61 36,7 36,7 8 35,8 37,3 0,088 0,297

30 min. 33 36,57 36,5 Vícenás. 6 35,5 37,2 0,135 0,367

45 min. 17 36,55 36,5 Vícenás. 3 35,9 37,3 0,130 0,361

60 min. 2 36,70 36,7 Vícenás. 1 36,2 37,2 0,500 0,707

75 min. 1 36,40 36,4 36,4 1 36,4 36,4

TT 60 min. po s.c. 33 36,69 36,7 36,8 8 36,0 37,3 0,093 0,305

TT 120 min. po s.c. 33 36,75 36,8 36,8 6 36,4 37,1 0,046 0,215
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Obrázek 1 – Trend tělesné teploty v závislosti na délce operace 

 

Porovnání průměrných hodnot TT naměřených v perioperaĉním období u nezahřívaných  

a aktivně zahřívaných ţen názorně zobrazuje obrázek ĉ. 1. Aĉkoliv průměrná TT byla  

u nezahřívaných klientek před zaĉátkem vyšší, na grafu je jasně vidět, ţe jiţ po 15 minutách 

operace, TT u nezahřívaných ţen výrazně klesá a tento trend dále pokraĉuje aţ do 45. minuty. 

Po 45. minutě je graf třeba brát s urĉitou rezervou, s ohledem na malý poĉet ţen s císařským 

řezem trvající déle neţ 45 minut v obou sledovaných skupinách. Je třeba ale zmínit, ţe kromě 

75. minuty, která je zastoupena u nezahřívaných ţen pouze jednou respondentkou, průměrná 

TT neklesá pod hranici 36,0 °C, aĉkoliv ve 45 minutě se i tato průměrná hodnota této hranici 

zásadně přibliţuje. Oproti průměrné TT nezahřívaných ţen se TT u aktivně zahřívaných ţen 

drţí po celou dobu lehce nad 36,5 °C. Z obrázku ĉ. 1 téţ plyne, ţe po ukonĉení operace  

a přeloţení ţeny na dospávací pokoj s monitorovanými lůţky se TT opět zvyšuje. 

Tabulka 4 – Výskyt IPH během císařského řezu 

  

Nezahřívané 

ženy absolutní 

četnost 

Nezahřívané 

ženy relativní 

četnost 

Zahřívané ženy 

absolutní četnost 

Zahřívané ženy 

relativní četnost 

Žena s IPH 22 56,41% 6 18,18% 

Žena bez IPH 17 43,59% 27 81,82% 

Celkem 39 100,00% 33 100,00% 

 

Z měření tělesné teploty během operace v rámci tohoto výzkumu vychází, ţe během 

císařského řezu z 39 (100 %) nezahřívaných ţen trpělo IPH 22 (56,41 %) ţen a z 33 (100 %) 
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aktivně zahřívaných ţen se IPH objevila u 6 (18,18 %) aktivně zahřívaných ţen (Tabulka  

ĉ. 4). Je tedy jasně vidět, ţe pouţitím aktivního zahřívání pomocí roušek BARRIER 

EasyWarm dochází ke sníţení výskytu IPH u císařského řezu, ne však k naprosté eliminaci. 

3.6.1.1 Změna TT během císařského řezu u nezahřívaných žen 

Dále v rámci výzkumné otázky ĉ. 1 bylo dotazováno, zda se u nezahřívaných ţen během 

císařského významně změnila TT.  

Nejdříve byla porovnávána TT na zaĉátku operace s TT na konci operace u ţen, které nebyly 

aktivně zahřívány, bez ohledu na délku operace (Obrázek ĉ. 2). 

Krabicový graf - Nezahřívané ženy

Medián; Krabice: 25%-75%; Svorka: Rozsah neodleh.

 Medián 

 25%-75% 

 Rozsah neodleh. 

 Odlehlé

 Extrémy

TT před s.c.

TT na konci operace

35,2

35,4

35,6

35,8

36,0

36,2

36,4

36,6

36,8

37,0

37,2

37,4

37,6

37,8

 

Obrázek 2 – Změna TT u nezahřívaných ţen 

 

Z obrázku ĉ. 2 vyplývá, ţe před operací se ¾ naměřených hodnot pohybují nad teplotou  

36,5 °C, ale na konci operace se naopak ¾ naměřených hodnot vyskytují pod touto hranicí. 

Z krabicového grafu je vidět, ţe i medián se během operace velmi sníţil. Můţeme tedy říci, ţe 

se TT u nezahřívaných klientek během operace výrazně sníţila. Zda se však jedná  

o statisticky významný rozdíl, je třeba dále ověřit. Byly stanoveny tedy tyto hypotézy:  
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H0 č. 1: U nezahřívaných klientek, které podstupují operaĉní výkon císařský řez, nedochází 

ke statisticky významné změně tělesné teploty před operací a na konci operace. 

HA č. 1: U nezahřívaných klientek, které podstupují operaĉní výkon císařský řez, dochází ke 

statisticky významné změně tělesné teploty před operací a na konci operace. 

Pro vhodný výběr testu je třeba zjistit, zda se jedná o data s normálním rozloţením. Naměřené 

TT před operací a na konci operace jsme tedy podrobili testům, které hodnotí normální 

rozloţení dat. Pouţili jsme Kolmogorov-Smirnovův test a Shapiro-Wilkův test. 

Histogram - Nezahřívané ženy, TT před s.c.
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TT před s.c.:   D = 0,1229; p < n.s.; Lilliefors-p < 0,2; SW-W = 0,9526; p = 0,1009 

Obrázek 3 – TT před s.c. u nezahřívaných ţen 

 

Na obrázku ĉ. 3 je vidět rozloţení hodnot TT před operací. Je tedy poloţena pracovní nulová 

hypotéza, ţe TT před operací u nezahřívaných ţen má normální rozloţení. Hladina 

významnosti je stanovena 0,05. Jak vychází z obrázku ĉ. 3, p hodnota u obou testů je větší neţ 

0,05 (Shapiro-Wilkův test: p = 0,1009; Kolmogorov-Smirnovův test: p < n.s.; Lilliefors-p < 

0,2), jedná se tedy o data s normálním rozdělením, aĉkoliv data nevypadají zcela symetricky 

rozloţena. 
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Dále stejným způsobem jsou testovány hodnoty na konci operace, které jsou znázorněny na 

obrázku ĉ. 4. Zde vychází p hodnoty u Shapiro-Wilkova testu p = 0,5766  

a Kolmogorov-Smirnovova testu p < n.s.; Lilliefors-p < 0,1. Oba testy jsou tedy vyšší neţ 

hladina významnosti 0,05, a proto se znovu jedná o data s normálním rozloţením, ale data na 

obrázku ĉ. 4 se opět nejeví jako symetrická. 

Histogram - Nezahřívané ženy, TT na konci operace
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TT na konci operace:   D = 0,1332; p < n.s.; Lilliefors-p < 0,1;  SW-W = 0,9664; p = 0,2901 

Obrázek 4 – TT na konci s.c. u nezahřívaných ţen 

 

Dále je testována statistická hypotéza H0 ĉ. 1: U nezahřívaných klientek, které podstupují 

operaĉní výkon císařský řez, nedochází ke statisticky významné změně tělesné teploty před 

operací a na konci operace. Volíme hladinu významnosti 0,05. 

Aĉkoliv z výše uvedeného vyplývá (Obrázky ĉ. 3 a ĉ. 4), ţe se jedná o data s normálním 

rozloţením, vzhledem k velikosti testovaného souboru a asymetrii dat volíme pro testování 

hypotéz neparametrický test. Dále se jedná o data závislá, tudíţ pro ověření hypotézy 

pouţíváme neparametrický test pro porovnávání dvou závislých vzorků – konkrétně 

Wilcoxonův párový test, který je vypoĉítán pomocí softwaru Statistica. 
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Tabulka 5 – Změna TT u nezahřívaných žen během císařského řezu 

 

Testováno bylo 39 ţen, které nebyly v průběhu operace aktivně zahřívány. Tabulka ĉ. 5 

ukazuje poĉet platných hodnot 37, a to z důvodu toho, ţe u dvou ţen byla TT před zaĉátkem 

operace a na konci operace stejná. Wilcoxonův párový test vychází p = 0,000001. Vzhledem 

k tomu, ţe tato hodnota je výrazně niţší neţ zvolená hladina významnosti 0,05, testovaná 

nulová hypotéza byla zamítnuta a byla přijata HA. U nezahřívaných ţen dochází tedy 

k signifikantní změně TT během císařského řezu. 

  

Dvojice 

proměnných

Počet 

platných
T Z p - hodnota

TT před s.c. & TT 

na konci operace
37 19,50000 5,008647 0,000001

Wilcoxonův párový test (nezahřívané ţeny)

Oznaĉené testy jsou významné na hladině p <,05000
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3.6.1.2 Změna TT během císařského řezu u aktivně zahřívaných žen 

Dále je pokraĉováno v zodpovídání výzkumné otázky ĉ. 1. V této podkapitole je hodnocena 

změna TT během s.c. u aktivně zahřívaných ţen opět bez ohledu na délku operace. 

Krabicový graf - Zahřívané ženy

Medián; Krabice: 25%-75%; Svorka: Rozsah neodleh.
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Obrázek 5 – Změna TT u aktivně zahřívaných ţen 

 

Obrázek ĉ. 5 ukazuje krabicový graf znázorňující srovnání TT před a na konci operace  

u aktivně zahřívaných ţen. Z krabicového grafu vyplývá, ţe TT před a po operaci u 

zahřívaných ţen bude s výrazně menšími rozdíly neţ u ţen nezahřívaných. V grafu u obou 

hodnocených proměnných se vyskytuje vţdy 1 odlehlý bod. Před operací byla jedné ţeně 

naměřena výrazně vyšší TT, a to 37,5 °C, coţ byla ještě hraniĉní TT pro zařazení do tohoto 

výzkumu, proto jsme tuto ţenu z našeho výzkumu nevyřadili. Ţeně byla měřena TT 

obvyklým způsobem a nic nenasvědĉovalo ţádnému jinému pochybení. Oproti tomu je 

moţno vidět, ţe na konci operace byla jedné ţeně naměřena výrazně niţší TT (35,5 °C) neţ 

ostatním. Opět byla ţeně tato teplota naměřena obvyklým způsobem, stejným teploměrem, ve 

správně době. Tyto odlehlé body spíše nasvědĉují, ţe testovaný vzorek není dostateĉně velký. 

Pro zjištění, zda se jedná o statisticky významnou změnu TT, jsou stanoveny tyto hypotézy: 
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H0 č. 2: U aktivně zahřívaných ţen, které podstupují operaĉní výkon císařský řez, nedochází 

ke statisticky významné změně tělesné teploty před operací a na konci operace. 

HA č. 2: U aktivně zahřívaných ţen, které podstupují operaĉní výkon císařský řez, dochází ke 

statisticky významné změně tělesné teploty před operací a na konci operace. 

Pro vhodný výběr testu je třeba ověřit normalitu dat. K tomuto zjištění je opět pouţit 

Kolmogorov-Smirnovův a Shapiro-Wilkův test.  

Histogram - Zahřívané ženy, TT před s.c.
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TT před s.c.:   D = 0,1109; p < n.s.; Lilliefors-p < 1; SW-W = 0,9685; p = 0,4410 

Obrázek 6 – TT před s.c. u aktivně zahřívaných ţen 

 

Obrázek ĉ. 6 znázorňuje rozloţení naměřených hodnot TT před operací u aktivně zahřívaných 

ţen. Je stanovena pracovní nulová hypotéza, ţe TT před operací u aktivně zahřívaných ţen 

má normální rozloţení. Jak z histogramu vyplývá (Obrázek ĉ. 6), p hodnota u obou testů je 

opět výrazně vyšší neţ 0,05 (Shapiro-Wilkův test: p = 0,4410, Kolmogorov-Smirnovův:  

p < n.s.; Lilliefors-p < 1). Jde tedy o data s normálním rozdělením, ale opět se data 

nezobrazují zcela symetricky a hodnoty mezi 37,2 – 37,4 °C nejsou v našem vzorku vůbec 

zastoupeny. 
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Histogram - Zahřívané ženy, TT na konci operace
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TT na konci operace:   D = 0,1174; p < n.s.; Lilliefors-p < 1; SW-W = 0,9733; p = 0,5766 

Obrázek 7 – TT na konci operace u aktivně zahřívaných ţen 

Stejných výsledků je dosaţeno i u testování naměřených TT na konci operace. Tyto hodnoty 

znázorňuje obrázek ĉ. 9. I zde vychází, ţe se jedná o data s normálním rozloţením, coţ 

dokazují testy normality, které vychází: Shapiro-Wilkův test p = 0,5766  

a Kolmogorov-Smirnovův p < n.s.; Lilliefors-p < 1. Opět se tedy jedná o data s normálním 

rozloţením, ale opět z grafu vyplývá jistá asymetrie dat a neúplné zastoupení všech hodnot, 

způsobené malým vzorkem. 

Jedná se tedy o data závislá a s normálním rozloţením, ale s jistými prvky nehomogenity  

a asymetrie. Pro ověření hypotézy H0 ĉ. 2, ţe u aktivně zahřívaných klientek, které podstupují 

operaĉní výkon císařský řez, nedochází ke statisticky významné změně tělesné teploty před 

operací a na konci operace, je opět pouţit neparametrický test pro porovnávání dvou 

závislých vzorků Wilcoxonův párový test, který je vypoĉítán pomocí softwaru Statistica. 
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Tabulka 6 – Změna TT u aktivně zahřívaných žen během císařského řezu 

 

Testováno bylo 33 aktivně zahřívaných ţen během operace. Tabulka ĉ. 6 ukazuje 32 platných 

dvojic, a to z toho důvodu, ţe byla opět u jedné ţeny naměřena stejná TT před a po operaci. 

Wilcoxonův párový test vychází p = 0,985081. Tato hodnota je výrazně vyšší neţ zvolená 

hladina významnosti 0,05. Testovanou nulovou hypotézu ĉ. 2 tedy přijímáme a zamítáme  

HA ĉ. 2. U zahřívaných ţen nedochází ke statisticky významné změně teploty. 

3.6.1.3 Rozdíl změny TT u nezahřívaných a aktivně zahřívaných žen 

Tato podkapitola se zabývá testováním posledních hypotéz, které byly stanoveny v rámci 

výzkumné otázky ĉ. 1. Hypotézy jsou formulovány takto: 

H0 č. 3: U aktivně zahřívaných ţen a nezahřívaných ţen nedochází ke statisticky 

významnému rozdílu ve změně tělesné teploty v průběhu operace císařský řez.  

HA č. 3: U aktivně zahřívaných ţen a nezahřívaných ţen dochází ke statisticky významnému 

rozdílu ve změně tělesné teploty v průběhu operace císařský řez. 

Změnu TT v průběhu operace chápeme jako výsledný rozdíl TT před zaĉátkem operace a na 

konci operace. 

Tabulka 7 – Změna TT během s.c. u nezahřívaných i aktivně zahřívaných žen 

 

Z tabulky ĉ. 7 vyplývá, ţe průměrná změna TT u 39 nezahřívaných ţen byla -0,71 °C, medián 

se rovná -0,7 °C a nejĉastěji se nezahřívaným ţenám během s.c. TT sníţila o -0,8 °C. Celkově 

se změna TT u nezahřívaných ţen během s.c. pohybovala od -1,7 °C aţ po 0,6 °C.  Naproti 

tomu u 33 aktivně zahřívaných ţen se TT v průběhu operace v celkovém průměru nijak 

nezměnila. Nejĉastěji se jim TT zvýšila o 0,2 °C, a to přesně v 5 případech. Nejvíce klesla TT 

aktivně zahřívané ţeny o -1,0 °C a nejvíce naopak TT stoupla o 0,9 °C. 

Dvojice 

proměnných

Počet 

platných
T Z p - hodnota

TT před s.c. & TT 

na konci operace
32 263,0000 0,018699 0,985081

Wilcoxonův párový test (aktivně zahřívané ţeny)

Oznaĉené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná

Počet 

měřených 

žen

Průměr 

(°C)

Medián 

(°C)

Modus 

(°C)

Četnost 

modu

Minimu

m (°C)

Maximum 

(°C)
Rozptyl

Sm. 

odch.

Nezahřívané ženy: 

Rozdíl TT
39 -0,71 -0,7 -0,8 5 -1,7 0,6 0,277 0,527

Zahřívané ženy: 

Rozdíl TT
33 0,00 0,1 0,2 5 -1,0 0,9 0,263 0,513
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Krabicový graf - rozdíl TT

Medián; Krabice: 25%-75%; Svorka: Rozsah neodleh.
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Obrázek 8 – Změna TT u nezahřívaných i zahřívaných ţen 

 

Na obrázku ĉ. 8 je znázorněn rozdíl tělesných teplot mezi nezahřívanými a aktivně 

zahřívanými ţenami. Z krabicového grafu vyplývá, ţe celkově nezahřívané ţeny během 

operace TT spíše ztrácely a jen méně jak ¼ měla vyšší TT na konci operace neţ na zaĉátku. 

Naproti tomu aktivně zahřívané ţeny zhruba v polovině případů ztratily TT, ale nikdy ne  

o tolik jako nezahřívané ţeny, a téţ zhruba v polovině případů se ohřály. Krabicový graf také 

zobrazuje jeden odlehlý bod u nezahřívaných ţen, jenţ znázorňuje ţenu, která se na rozdíl od 

ostatních nezahřívaných ţen velmi zahřála. Data byla zkontrolována, zda nedošlo k nějaké 

chybě, ale ţádná odchylka zjištěna nebyla. Opět to nejspíše ukazuje na menší mnoţství 

měřených hodnot. 

Z obrázku ĉ. 8 vyplývá, ţe jistý rozdíl ve změně TT během s.c. mezi oběma skupinami je, ale 

dále je to třeba statisticky ověřit. 
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Následovně je ověřeno rozloţení dat. Je stanovena nulová hypotéza, ţe změny TT  

u nezahřívaných/aktivně zahřívaných ţen jsou v normálním rozloţení. Pro ověření normality 

dat je opět vyuţit Kolmogorov-Smirnovův a Shapiro-Wilkův test. 

Histogram z Nezahřívané ženy: Rozdíl TT
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Nezah. ţeny: Rozdíl TT: D = 0,0884; p < n.s.; Lilliefors-p < 1; SW-W = 0,9792; p = 0,6759 

Obrázek 9 – Změna TT u nezahřívaných ţen 

 

Obrázek ĉ. 9 ukazuje výsledné změny TT a jejich rozloţení u nezahřívaných ţen. Testy 

normality vychází větší neţ 0,05 (Shapiro-Wilkův test: p = 0,6759; Kolmogorov-Smirnovův 

test: p < n.s.; Lilliefors-p < 1). Dle testů se tedy jedná o data s normálním rozloţením. 
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Histogram z Zahřívané ženy: Rozdíl TT
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Zah. ţeny: Rozdíl TT:   D = 0,104; p < n.s.; Lilliefors-p < 1; SW-W = 0,9709; p = 0,5064 

Obrázek 10 – Změna TT u aktivně zahřívaných ţen 

 

Obrázek ĉ. 10 zobrazuje rozdělení hodnot změn TT u zahřívaných ţen. Shapiro-Wilkův test 

vychází p = 0,5064 a Kolmogorov-Smirnovův test p < n.s.; Lilliefors-p < 1. Opět jde o data 

s normálním rozloţením, ale vzhledem k výskytu odlehlého bodu na obrázku ĉ. 8  

a s ohledem na mnoţství dat je opět dále volen neparametrický test. 

Vzhledem k výše uvedenému a k faktu, ţe se jedná o nezávislé proměnné, k ověření našich 

hypotéz je pouţit neparametrický test pro porovnání dvou nezávislých vzorků  

Mann-Whitneyův U Test. K výpoĉtu je vyuţit software Statistica. 

Tabulka 8 – Rozdíl změn TT mezi nezahřívanými a zahřívanými ženami 

 

Z výše uvedené tabulky ĉ. 8 vyplývá, ţe Mann-Whitneyův U Test pro nezávislé vzorky se 

rovná p = 0,000002. Je to tedy méně neţ zvolená hladina významnosti 0,05. Zamítnuta je tedy 

Proměnná

Sčt poř.  

Nezahřívané 

ženy

Sčt poř. 

Zahřívané 

ženy

U Z
p - 

hodnota

Z 

upravené

p -

hodnota

Počet 

platných  

Nezahřívané 

ženy

Počet 

platných  

Zahřívané 

ženy

2*1 str. 

přesné p

Rozdíl TT 998,5000 1629,500 218,5000 -4,79753 0,000002 -4,80511 0,000002 39 33 0,000000

Mann-Whitneyův U Test (w/ oprava na spojitost) (spoleĉné)

Oznaĉené testy jsou významné na hladině p <,05000
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nulová hypotéza a je přijata hypotéza alternativní. Rozdíl ve změně tělesné teploty během s.c. 

u zahřívaných a nezahřívaných ţen je statisticky významný. 

3.6.1.4 Shrnutí VO č. 1  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe v tomto výzkumu trpělo IPH během s.c. 56,41 % 

nezahřívaných ţen a 18,18 % aktivně zahřívaných ţen. Bylo prokázáno, ţe u skupiny 

nezahřívaných ţen dochází k signifikantní změně TT během s.c. (Wilcoxonův párový test: 

p = 0,000001). Tedy byla vyvrácena H0 ĉ. 1 a přijata HA ĉ. 1. Naproti tomu u zahřívaných ţen 

se rozdíl v TT před a na konci operace neprokázal (Wilcoxonův párový test: p = 0,985081). 

Tedy byla přijata H0 ĉ. 2 a vyvrácena HA ĉ. 2. Pro splnění dílĉího cíle byly dále mezi sebou 

porovnávány změny TT nezahřívaných a aktivně zahřívaných ţen. Mann-Whitneyův U Test 

(p = 0,000002) potvrdil, ţe existuje statisticky významný rozdíl ve změně TT  

u nezahřívaných a aktivně zahřívaných ţen během s.c. Dle těchto výsledků byla zamítnuta  

H0 ĉ. 3 a přijata HA ĉ. 3. 

3.6.2 VO č. 2: Vliv IPH na vznik případných pooperačních komplikací 

Tato kapitola je věnována výzkumné otázce ĉ. 2, která zní: Jaký vliv má pouţití jedné metody 

aktivního zahřívání na rozvoj sledovaných známek hypotermie a na vznik pooperaĉních 

komplikací souvisejících s neţádoucí hypotermií?  

Před převozem na dospávací pokoj s monitorovanými lůţky bylo sledováno, zda ţena 

nevykazuje nějaké známky IPH jako třes, studenou a bledou kůţi ĉi tachykardii. 

Tabulka 9 – Známky hypotermie 

 

Jak uţ je výše zmíněno, IPH se vyskytla u 22 (56,41 %) nezahřívaných ţen (Tabulka ĉ. 4). 

Z tabulky ĉ. 9 dále vyplývá, ţe u 11 z těchto 22 dvou ţen byly pozorovány různé známky 

hypotermie před převozem na dospávací pokoj. Nejĉastěji se jednalo o kombinaci třesu a 

studené, bledé kůţe. Dvakrát byl dokonce třes zaznamenán u nezahřívaných ţen, které dle 

nastavených parametrů nezařazujeme do skupiny ţen, které trpěly IPH. U aktivně zahřívaných 

ţen byl pozorován pouze třes, a to u 2 ţen, u kterých se IPH prokázala i podle naměřených 

Známky hypotermie

Nezahřívané ženy s 

IPH (22 z 39) 

absolutní četnost

Nezahřívané ženy 

bez klasifikace IPH 

(17 z 39) absolutní 

četnost

Aktivně zahřívané 

ženy s IPH (6 z 

33) absolutní 

četnost

Aktivně zahřívané 

ženy bez klasifikace 

IPH (27 z 33) 

absolutní četnost

Třes 9 2 1 0

Studená, bledá kůže 9 0 2 0

Tachykardie 1 0 0 0

Celkové množství 

žen v dané skupině
11 2 2 0
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tělesných teplot. U aktivně zahřívaných ţen, které dle naměřených TT netrpěly IPH, nebyla 

ţádná známka hypotermie zaznamenána (tabulka ĉ. 9).  

Tabulka 10 – Pooperační komplikace 

 

Nejvíce sledovaným parametrem pooperaĉních komplikací, k jehoţ rozvoji můţe výrazně 

přispět IPH, bylo v této studii komplikované hojení operaĉní rány. V tomto výzkumu se tato 

komplikace vyskytla u 3 ţen, které všechny trpěly IPH během operace, jak ukazuje tabulka  

ĉ. 10. Dvě z nich nebyly aktivně zahřívány, 1 byla. Jedné ţeně, nezahřívané v průběhu 

operace, která dle naměřených hodnot IPH perioperaĉně netrpěla, se po operaci udělal 

podkoţní hematom. 1 ţena bez aktivního zahřívání s IPH během s.c. trpěla po operaci 

postpunkĉní cefaleou, coţ je spíše řazeno mezi komplikace subarachnoideální anestezie 

(Tabulka ĉ. 10). 

3.6.3 VO č. 3: Vliv vybraných faktorů na změnu TT během císařského řezu 

Tato kapitola se zabývá 3. výzkumnou otázku, která je formulována takto: Jaký vztah měly 

vybrané sledované faktory na změnu tělesné teploty během operace u klientek aktivně 

zahřívaných i nezahřívaných podstupujících operaĉní výkon císařský řez? 

Spolu s měřením TT u jednotlivých ţen byly do záznamového protokolu zaznamenávány ještě 

informace o typu anestezie, akutnosti výkonu, délce operace, krevní ztrátě ĉi teplotě na 

operaĉním sále. Dále je zjišťováno, zda tyto faktory měly vliv na výslednou změnu TT dané 

klientky. 

  

Pooperační 

komplikace

Nezahřívané ženy s 

IPH (22 z 39) 

absolutní četnost

Nezahřívané ženy 

bez klasifikace IPH 

(17 z 39) absolutní 

četnost

Aktivně zahřívané 

ženy s IPH (6 z 

33) absolutní 

četnost

Aktivně zahřívané 

ženy bez klasifikace 

IPH (27 z 33) 

absolutní četnost

Komplikované 

hojení rány
2 0 1 0

Podkožní hematom 0 1 0 0

Postpunkční cefalea 1 0 0 0
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3.6.3.1 Vliv anestezie na změnu TT ženy během císařského řezu 

Cílem zkoumání je zjistit, zda na změnu TT ţeny během s.c. měla statisticky významný vliv 

volba anestezie. Otázka zní, zda u ţeny v celkové anestezii nebo naproti tomu při pouţití 

neuroaxiální anestezie dochází k rozdílu ve změně TT během s.c.  

 

Obrázek 11 – Druhy pouţité anestezie při císařském řezu 

 

Na obrázku ĉ. 11 je znázorněno pouţití celkové nebo subarachnoideální ĉi epidurální 

anestezie. Nejĉastěji se císařský řez prováděl v subarachnoideální anestezii. U nezahřívaných 

ţen byla SAB pouţita v 79 % (31 ţen) a ve 21 % (8 ţen) byla pouţita CA. U zahřívaných ţen 

byla pouţita SAB v 55 % (18 ţen) a CA ve 39 % (13 ţen). U aktivně zahřívaných ţen byla ve 

2 (6 %) případech pouţita epidurální anestezie. Vzhledem k podobným úĉinkům SAB a EDA 

na vznik případné IPH je moţno tyto dva soubory slouĉit dohromady. Obě tyto metody jsou 

řazeny mezi tak zvané neuroaxiální anestezie a na regulaci TT působí velmi podobně. 

Celkově pouţitím neuroaxiální anestezie dochází k potlaĉení pocitu chladu a sniţuje se 

teplotní práh pro vazokonstrikci a třes zhruba o 0,6 °C (Dostálová a Dostál, 2015, s. 11). 

Pro eliminaci rozdílů ve změně TT u zahřívaných a nezahřívaných ţen je třeba zvlášť rozdělit 

soubor nezahřívaných ţen s celkovou anestezií a soubor nezahřívaných ţen se SAB a stejně 

tak rozdělit ţeny aktivně zahřívané. Bohuţel jsou však pak tyto soubory pro statistické 

testování, zda se jedná o statisticky významný rozdíl mezi pouţitím CA ĉi SAB na změnu TT, 

velmi malé a toto testování by nemělo správnou výpovědní hodnotu. 

Srovnání změn TT během s.c. u nezahřívaných ţen při celkové a nebo subarachnoideální 

anestezii je zobrazeno na obrázku ĉ. 12. 
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Krabicový graf vlivu typu anestezie na změnu TT
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Obrázek 12 – Změna TT v závislosti na typu pouţité anestezie u nezahřívaných ţen 

 

Z krabicového grafu (Obrázek ĉ. 12) vyplývá, ţe rozdíl ve změně TT během celkové 

anestezie a SAB nebude asi nijak velmi výrazný, aĉkoliv medián je o něco výše poloţen u ţen 

se SAB. Jak ukazuje obrázek ĉ. 11, v souboru nezahřívaných ţen byla skupina s celkovou 

anestezií zastoupena pouze 8 ţenami. Z  důvodu malého poĉtu hodnot se v krabicovém grafu 

zobrazují odlehlé body (Obrázek ĉ. 12), a to jak u ţen s CA tak i se SAB. 
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Krabicová graf vlivu typu anestezie na změnu TT
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Obrázek 13 – Změna TT v závislosti na typu pouţité anestezie u zahřívaných ţen 

 

Obrázek ĉ. 13 znázorňuje vliv anestezie na změnu TT během s.c. u nezahřívaných ţen. Jak je 

výše popsáno, v soboru ţen se SAB jsou zahrnuty i dvě ţeny s EDA. Z grafu vyplývá, ţe 

tento rozdíl je celkově minimální. U aktivně zahřívaných ţen je celkový rozsah změny TT 

menší, a to od -0,7 °C do 0,7 °C, medián je však poloţen o něco níţe neţ u ţen se SAB. U ţen 

se SAB však docházelo ještě k větším výkyvům teploty, a to jak v zahřátí tak i ztrátě. To však 

můţe být způsobeno větším zastoupením (viz Obrázek ĉ. 11). 
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3.6.3.2 Vliv typu výkonu na změnu TT ženy během císařského řezu 

V rámci 3. výzkumné otázky je dále dotazováno, zda má na změnu TT vliv typ výkonu. To, 

zda se jedná o operaci plánovanou ĉi akutní.  

Nezahřívané ženy                        Aktivně zahřívané ženy 

 

Obrázek 14 – Poměr akutních a plánovaných operací 

 

Na obrázku ĉ. 14 je zobrazeno zastoupení akutních a plánovaných císařských řezů s ohledem 

na zahřívání ĉi nezahřívání ţen během operace. Celkově se více jednalo o akutní císařské 

řezy. Akutních výkonů u 39ĉlenné skupiny ţen bez aktivního zahřívání bylo 21 (54 %), 

plánovaných 18 (46 %); z 33 zahřívaných ţen bylo akutně operováno 20 (61 %) a plánovaně 

13 (39 %).  
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Krabicový graf změny TT v závislosti na akutnosti operace
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Obrázek 15 – Změna TT v závislosti na akutnosti výkonu u nezahřívaných ţen 

 

Obrázek ĉ. 15 znázorňuje rozdíl TT u nezahřívaných ţen v závislosti na tom, zda se jednalo  

o císařský řez akutní ĉi plánovaný. Z krabicového grafu vyplývá, ţe u obou skupin se hodnoty 

změny TT pohybují ve velmi podobné hladině. U ţen s akutním císařským řezem je medián 

poloţen o 0,2 °C níţe. Dolní kvartil je u obou skupin stejný. Taktéţ je u obou skupin opět 

ukázán jeden odlehlý bod, který ukazuje na malé mnoţství dat v obou souborech. 

Dále se pokraĉuje v porovnání změn TT u akutních a plánovaných císařských řezů u aktivně 

zahřívaných ţen (Obrázek ĉ. 16). 
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Krabicový grav změny TT v závislosti na akutnosti výkonu
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Obrázek 16 – Změna TT v závislosti na akutnosti výkonu u zahřívaných ţen 

 

Z obrázku ĉ. 16 vyplývá, ţe opět jsou oba soubory rozloţeny ve velmi podobné hodnotové 

hladině, tedy nějaký výrazný rozdíl není patrný. Dále z grafu vyplývá, ţe u akutních 

císařských řezů zahřívaných ţen došlo i k největšímu vychladnutí, ale naproti tomu  

i k největšímu zahřátí. Medián je u akutních operací poloţen výše o více jak 0,3 °C. Dolní  

i horní kvartil je poloţen téţ výše u akutních operací. 

Stejně jako u hodnocení vlivu anestezie na změnu TT, i zde, u hodnocení vlivu typu výkonu 

na změnu TT, statistické testy nejsou prováděny z důvodu malého mnoţství hodnot 

v jednotlivých zkoumaných skupinách. 
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3.6.3.3 Vliv délky operace na změnu TT ženy během císařského řezu 

Dále v rámci výzkumné otázky ĉ. 3 je zkoumán vliv délky operace na změnu TT. 

Tabulka 11 – Délka operace 

 

Tabulka ĉ. 11 ukazuje popis délky císařského řezu u aktivně zahřívaných a nezahřívaných 

ţen. Z této tabulky vyplývá, ţe délky operace u obou skupin byly vcelku podobné. Průměrná 

délka operace se liší zhruba o 1 minutu. Medián je u obou skupin stejný, 45 minut, stejně jako 

minimální délka operace, která byla 30 minut, coţ byl i nejniţší moţný ĉas pro zařazení do 

výzkumu. Nejdelší operace trvala 77 minut a ţena v jejím průběhu nebyla aktivně zahřívána. 

Naproti tomu nejdelší operace zahřívané ţeny trvala pouze o 2 minuty méně, a to 75 minut. 

Pro zjištění vlivu délky operace na změnu TT jsou zvlášť testovány ţeny nezahřívané  

a aktivně zahřívané a jsou stanoveny tyto hypotézy: 

H0 č. 4: Není statisticky významný vztah mezi délkou operace a změnou TT u nezahřívaných 

ţen během císařského řezu. 

HA č. 4: Je statisticky významný vztah mezi délkou operace a změnou TT u nezahřívaných 

ţen během císařského řezu. 

H0 č. 5: Není statisticky významný vztah mezi délkou operace a změnou TT u aktivně 

zahřívaných ţen během císařského řezu. 

HA č. 5: Je statisticky významný vztah mezi délkou operace a změnou TT u aktivně 

zahřívaných ţen během císařského řezu. 

Počet 

měřených žen

Průměr 

(min.)

Medián 

(min.)

Modus 

(min)

Četnost 

modu

Minimum 

(min.)

Maximum 

(min.)
Rozptyl

Sm. 

odch.

Délka operace 

Nezahřívané ženy
39 44,25641 45 40 6 30 77 108,143 10,399

Délka operace 

Zahřívané ženy
33 42,96970 45 45 8 30 75 96,155 9,806
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Bodový graf - Vliv délky operace na změnu TT
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Délka operace (min.):Rozdíl TT (°C): r = -0,1499; p = 0,3623 

Obrázek 17 – Vliv délky operace na změnu TT u nezahřívaných ţen 

 

Obrázek ĉ. 17 graficky znázorňuje vztah délky operace na změnu TT u nezahřívaných ţen. 

Vizuálně z bodového grafu výrazný vztah není a ani se nepotvrzuje dle Pearsonova 

korelaĉního koeficientu, kdy r = -0,1499 a p = 0,3623 (Obrázek ĉ. 17). 

Vzhledem k malému poĉtu dat je zvolen k testování hypotéz Spearmanův korelaĉní 

koeficient, a to z důvodu jeho rezistence k odlehlým bodům. V takto malém souboru má lepší 

výpovědní hodnotu. 

Tabulka 12 – Vliv délky operace na změnu TT u nezahřívaných žen 

 

Z tabulky ĉ. 12, ve které je obsaţen detailní výsledek Spearmanovy korelace, vyplývá, ţe 

Spearmanův korelaĉní koeficient se r = -0,152051 a p = 0,355458. P je tedy podstatně vyšší 

neţ stanovená hladina významnosti 0,05, a proto H0 ĉ. 4 přijímáme a zamítáme HA ĉ. 4. 

Dvojice proměnných
Počet 

platných

Spearman 

R
t(N-2) p - hodnota

Délka operace (min.) & 

Změna TT (°C)
39 -0,152051 -0,935772 0,355458

Spearmanovy korelace (Nezahřívané ţeny)

ChD vynechány párově

Oznaĉ. korelace jsou významné na hl. p <,05000
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Bodový graf - Vliv dílky operace na změnu TT
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Délka operace (min.):Změna TT (°C):   r = -0,0025; p = 0,9891 

Obrázek 18 – Vliv délky operace na změnu TT u aktivně zahřívaných ţen 

 

Obrázek ĉ. 18 znázorňuje bodový graf vztahu mezi délkou operace a změnou TT u aktivně 

zahřívaných ţen. Vizuálně jiţ na první pohled z grafu vyplývá, ţe tento vztah je ještě slabší 

neţ u nezahřívaných ţen. Výsledky Pearsonova korelaĉního koeficientu (r = -0,0025;  

p = 0,9891) tuto domněnku potvrzují (Obrázek ĉ.18) a stejně tak to dokazuje i výsledek 

Spearmanova korelaĉního koeficientu (r = -0,045840; p = 0,80030) uvedený v tabulce ĉ. 13. 

Vztah změny TT na délce operace u zahřívaných ţen proto není statisticky významný. 

Přijímáme tedy H0 ĉ. 5 a zamítáme HA ĉ. 5. 

Tabulka 13 – Vliv délky operace na změnu TT u zahřívaných žen 

 

 
 

Dvojice proměnných
Počet 

platných

Spearman 

R
t(N-2) p - hodnota

Délka operace (min.) & 

Změna TT (°C)
33 -0,045840 -0,255493 0,800030

Spearmanovy korelace (Zahřívané ţeny)

ChD vynechány párově

Oznaĉ. korelace jsou významné na hl. p <,05000
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3.6.3.4 Vliv teploty na OS na změnu TT ženy během císařského řezu 

Posledním sledovaným faktorem ve výzkumné otázce ĉ. 3, který by mohl mít vliv na TT 

během operace, je teplota na operaĉním sále. 

Tabulka 14 – Teplota na operačním sále 

 

V tabulce ĉ. 14 je uveden popis zaznamenaných teplot na OS v průběhu sledovaných 

císařských řezů. Z tabulky ĉ. 14 vyplývá, ţe průměrná teplota u císařských řezů 

nezahřívaných i aktivně zahřívaných ţen je velmi podobná. U nezahřívaných ţen byla 

v průměru teplota na OS 23,13 °C, střední hodnota 23,0 °C. Minimální teplota na OS, která 

byla zaznamenána, byla 21,1 °C a maximální teplota u císařských řezů nezahřívaných ţen 

byla naměřena 25,7 °C. U s.c. aktivně zahřívaných ţen byla průměrná teplota na OS 23,59 °C, 

medián se rovnal 23,5°C a nejĉastěji byla naměřena teplota na OS 24,0 °C, a to celkem 7krát. 

Minimální teplota zaznamenána v průběhu s.c. u aktivně zahřívaných ţen byla 21,5 °C a 

nejvyšší 26,0 °C. 

Pro zjištění vlivu teploty na OS na změnu TT ţeny v průběhu s.c. jsou stanoveny tyto 

hypotézy: 

H0 č. 6:  Není statisticky významný vztah mezi teplotou na operaĉním sále a změnou TT  

u nezahřívaných ţen během císařského řezu. 

HA č. 6: Je statisticky významný vztah mezi teplotou na operaĉním sále a změnou TT  

u nezahřívaných ţen během císařského řezu. 

H0 č. 7:  Není statisticky významný vztah mezi teplotou na operaĉním sále a změnou TT  

u aktivně zahřívaných ţen během císařského řezu. 

HA č. 7: Je statisticky významný vztah mezi teplotou na operaĉním sále a změnou TT  

u aktivně zahřívaných ţen během císařského řezu. 

Opět je pracováno s hladinou významnosti 0,05. 

 

Počet 

měřených žen

Průměr 

(°C)

Medián 

(°C)

Modus 

(°C)

Četnost 

modu

Minimum 

(°C)

Maximum 

(°C)
Rozptyl Sm. odch.

Teplota na OS  

Nezahřívané ženy
39 23,13 23,0 Vícenás. 4 21,1 25,7 1,289 1,135

Teplota na OS  

Zahřívané ženy
33 23,59 23,5 24,00 7 21,5 26,0 1,188 1,090
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Pro testování těchto hypotéz je opět volen, z důvodu malého mnoţství dat, Spearmanův 

korelaĉní koeficient a obě skupiny jsou testovány zvlášť.  

Bodový graf - Vliv teploty na OS na změnu TT
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Teplota na OS (°C):Rozdíl TT (°C):   r = 0,4033; p = 0,0109 

Obrázek 19 – Vliv teploty na OS na změnu TT u nezahřívaných ţen 

 

Obrázek ĉ. 19 znázorňuje bodový graf závislosti teploty na OS na změnu TT u nezahřívaných 

ţen během operace. Z grafu vyplývá jistá tendence lineární závislosti, která nám říká, ţe ĉím 

je teplota na OS vyšší, tím méně nezahřívané ţeny ztrácí TT během s.c. Tuto teorii nám 

potvrzuje i Pearsonův korelaĉní koeficient, který vychází r = 0,4033; p = 0,0109, ale stejně 

tak vychází i Spearmanův korelaĉní koeficient, kde r = 0,448138 a p = 0,004223 (Tabulka  

ĉ. 15). Zamítáme tedy H0 ĉ. 6 a přijímáme HA ĉ. 6. 

Tabulka 15 – Vliv teploty na OS na změnu TT u nezahřívaných žen 

 

Dvojice proměnných
Počet 

platných

Spearman 

R
t(N-2) p - hodnota

Teplota na OS (°C) 

& Rozdíl TT (°C)
39 0,448138 3,049242 0,004223

Spearmanovy korelace (Nezahřívané ţeny)

ChD vynechány párově

Oznaĉ. korelace jsou významné na hl. p <,05000
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Bodový graf - Vliv teploty na OS na změnu TT
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Teplota na OS (°C):Změna TT (°C):   r = 0,4033; p = 0,0199 

Obrázek 20 – Vliv teploty na OS na změnu TT u aktivně zahřívaných ţen 

 

Obrázek ĉ. 20 názorně ukazuje vztah teploty na OS a změny TT během operace u zahřívaných 

klientek. I zde se zdá být tento vztah velmi silný. Pearsonův korelaĉní koeficient vychází  

r = 0,4033; p = 0,0199, tedy velmi podobně jako u nezahřívaných ţen (Obrázek ĉ. 20). Pro 

testování našich hypotéz je však zásadní Spearmanův korelaĉní koeficient, který vychází  

r = 0,472857 a p = 0,005453 (Tabulka ĉ. 16). Potvrzuje tedy, ţe vztah mezi teplotou na OS  

a změnou TT aktivně zahřívané ţeny je statisticky významný. Zamítáme tedy H0 ĉ. 7  

a přijímáme HA ĉ. 7. 

Tabulka 16 – Vliv teploty na OS na změnu TT u zahřívaných žen 

 

 

Dvojice proměnných
Počet 

platných

Spearman 

R
t(N-2) p - hodnota

Teplota na OS (°C) 

& Rozdíl TT (°C)
33 0,472857 2,987897 0,005453

Spearmanovy korelace (Zahřívané ţeny)

ChD vynechány párově

Oznaĉ. korelace jsou významné na hl. p <,05000
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3.6.3.5 Shrnutí VO č. 3 

Výzkumnou otázkou ĉ. 3 je zodpovídán poslední dílĉí cíl, který zněl: Zjistit vliv vybraných 

faktorů na vznik neţádoucí hypotermie při operaĉním výkonu císařský řez. Mezi sledované 

faktory patřil typ anestezie, typ výkonu, délka operace a teplota na operaĉním sále. Rozdíl ve 

změně TT v závislosti na typu anestezie se nepotvrdil ani u jedné skupiny, stejně tak závislost 

na akutnosti výkonu. Dále bylo zkoumáno, zda existuje vztah mezi změnou TT během 

operace a délkou výkonu. Tento vztah se téţ nepotvrdil jako statisticky významný ani u jedné 

zkoumané skupiny (nezahřívané ţeny - Spearmanův korelaĉní koeficient: r = -0,152051  

a p = 0,355458; zahřívané ţeny - Spearmanův korelaĉní koeficient: r = -0,045840,  

p = 0,80030). Byly tedy přijaté nulové hypotézy ĉ. 4 a ĉ. 5 a zamítnuté alternativní hypotézy  

ĉ. 4 a ĉ. 5. Posledním sledovaným faktorem byla teplota na operaĉním sále.  Zde se statisticky 

významný vztah mezi teplotou na OS a změnou TT potvrdil, a to jak u nezahřívaných ţen 

(Spearmanův korelaĉní koeficient: r = 0,448138 a p = 0,004223), tak i u aktivně zahřívaných 

ţen (Spearmanův korelaĉní koeficient: r = 0,472857 a p = 0,005453). Tedy nulové hypotézy 

ĉ. 6 a ĉ. 7 byly zamítnuty a naproti tomu byly potvrzeny alternativní hypotézy ĉ. 6 a ĉ. 7. 
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4 DISKUZE 

V této diplomové práci jsme se zabývali tématem perioperaĉní neţádoucí hypotermie během 

císařského řezu. Na zaĉátku práce byly stanoveny cíle pro teoretickou i výzkumnou ĉást této 

diplomové práce. V teoretické ĉásti byla definována TT, dále byly popsány moţnosti měření 

TT a principy termoregulace. Dále zde byly popsány moţnosti hodnocení tělesné teploty, byla 

definována neţádoucí perioperaĉní hypotermie a uvedeny moţnosti prevence, tedy metody 

aktivního i pasivního zahřívání, a byl představen souĉasný přístup k péĉi o tělesnou teplotu 

v perioperaĉním období. V další kapitole se tato práce zabývala operací císařský řez 

s důrazem na moţnosti anestezie během císařského řezu, která můţe mít vliv na rozvoj IPH. 

V neposlední řadě byla vymezena role perioperaĉní sestry v péĉi o ţenu v perioperaĉním 

období se zvláštním zaměřením na péĉi o TT ţeny. 

Hlavním cílem praktické ĉásti práce bylo zjistit, zda se u klientek podstupujících operaĉní 

výkon císařský řez vyskytují změny tělesné teploty v perioperaĉním období. Výzkumný 

soubor tvořily ţeny, které podstupovaly operaĉní výkon císařský řez, rozdělené do dvou 

skupin. První skupina byla kontrolní a tvořily ji ţeny, které během operace nebyly nijak 

zahřívané. Naproti tomu druhá skupina ţen byla aktivně zahřívána pomocí jednorázových 

samozahřívacích roušek BARRIEER EasyWarm. 

Všem ţenám byla měřena TT těsně před operací, po 15 minutách v průběhu operace a 60  

a 120 min. po operaci. Veškeré naměřené teploty byly zaznamenány spolu s dalšími 

sledovanými údaji. 

Nasbíraná data byla zpracována, vyhodnocena a níţe jsou uvedeny výsledky v porovnání 

s dosavadními publikovanými výzkumy. Výsledky jsou řazeny dle pořadí výzkumných 

otázek. 

Výzkumná otázka č. 1: Jaké jsou změny tělesné teploty u ţen podstupujících operaĉní výkon 

císařský řez a jaký vliv má pouţití aktivního zahřívaní během s.c. na vznik perioperaĉní 

hypotermie? 

Ve sledovaném souboru ţen trpělo neţádoucí perioperaĉní hypotermií 56,41 % nezahřívaných 

ţen (22 z 39 ţen) a 18,18 % aktivně zahřívaných ţen (6 z 33 ţen) (Tabulka ĉ. 4). Z hodnot 

vyplývá, ţe pouţitím jednorázových samozahřívacích roušek incidence výrazně klesla, ale 

stále není výskyt IPH zcela vylouĉen. 
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Naproti těmto výsledkům můţeme například uvést další ĉeskou studii autorky Pyszková et al. 

(2014, s. 267), kde se IPH vyskytovala u 63 % měřených, coţ je mírně vyšší ĉetnost výskytu. 

Musíme však zohlednit, ţe do studie Pyszkové et al. (2014, s. 269- 271) byli zařazeni 

operovaní z různých oddělení s průměrnou délkou anestezie 88 minut (oproti naší studii, kde 

průměrná délka operování byla 44 minut) a dále autorka ve studii nerozděluje pacienty dle 

zabezpeĉeného teplotního managementu během operace. V další ĉeské studii autorek 

Škorniĉková a Vaňková (2017; s. 31), které se zabývaly výskytem IPH u ţen při 

gynekologické operaci, se IPH vyskytla v 60 % případů. Co se týĉe zahraniĉních studií,  

v turecké studii autorů Vural, Çelik, Deveci a Yasak (2018, s. 302) se hypotermie vyskytovala 

aţ u 74 % pacientů. Tato studie téţ uvádí, ţe pouţitím metod aktivního zahřívání během 

operace můţeme výrazně sníţit riziko rozvoje IPH (2018, s. 304). To, ţe aktivní zahřívání 

sniţuje výskyt IPH uvádí také například meta-analýza autorů Shaw, Steelman, Deberg  

a Schweizer (2017, s. 93). Dále 74 % pacientů trpělo IPH i v australské studii autorů Mehta  

a Barclay (2014, s. 550). Výsledky v těchto dalších studiích ukazují mírně vyšší incidenci 

IPH. Tento rozdíl můţe být způsoben tím, ţe se v ostatních studiích jednalo o výkony s delší 

průměrnou anestezií, nebo i tím, ţe v naší studii se jednalo především o mladé a zdravé ţeny 

s niţším rizikem vzniku IPH, coţ vychází ze specifika operace císařský řez.  

Dále bylo v rámci výzkumné otázky ĉ. 1 zjišťováno, zda je rozdíl TT naměřených před s.c.  

a na konci operace statisticky významný. U nezahřívaných ţen se tento rozdíl potvrdil dle 

Wilcoxonova párového testu, který vyšel p = 0,000001 (Tabulka ĉ. 5). U ţen s aktivním 

zahříváním Wilcoxonův párový test vychází p = 0,985081 (Tabulka ĉ. 6). Zde se tedy 

statisticky významný rozdíl nepotvrdil. Tyto výsledky nám dokazují, ţe u nezahřívaných ţen 

opravdu dochází k signifikantnímu poklesu TT během s.c. na rozdíl od ţen aktivně 

zahřívaných. Nakonec byla ještě porovnána změna TT (rozdíl naměřené tělesné teploty před 

císařským řezem a na konci operace) u nezahřívaných ţen a aktivně zahřívaných. Výsledek 

Mann-Whitneyova U Testu pro nezávislé vzorky (p = 0,000002) dokazuje, ţe rozdíl ve změně 

TT mezi oběma skupinami je signifikantní (Tabulka ĉ. 8). 

Podobnou studii v roce 2016 provedl Torossian et al. (2016, s. 547-553). Ve studii bylo 

měřeno celkem 266 pacientů s délkou operace od 30 do 120 minut. 124 pacientů tvořilo 

kontrolní nezahřívanou skupinu během operace a 122 pacientů bylo zahříváno během operace 

pomocí jednorázových samozahřívacích roušek BARRIEER EasyWarm, stejně jako v tomto 

výzkumu. Rozdíl v této studii byl, ţe pacienti zaĉali být zahříváni pomocí roušky jiţ 30 minut 

před operací. Ve studii Torossiana et al. IPH trpělo 68 % nezahřívaných pacientů a 38 % 
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zahřívaných. S ohledem na vyuţití roušky i k předehřívání pacienta je to zajímavý výsledek, 

protoţe jsou tyto incidence vyšší neţ v naší studii. Opět je to připisováno vyšší délce 

operaĉního výkonu (průměrná délka operace ve výzkumu Torossiana et al. byla 56 min)  

a zařazení rizikovějších pacientů. Naproti tomu je průměrná incidence IPH v této studii niţší 

neţ ve studiích, které jsme popsali výše. Dále mohl být rozdíl v teplotě na OS, který dle 

našeho výzkumu významně ovlivňuje TT během operace, bohuţel ale výzkum Torossiana et 

al. sledoval pouze to, zda se teplota na operaĉním sále pohybuje nad hranicí 20,5 °C. To je 

podle mého názoru stále velmi nízká teplota. 

Z výzkumu Torossiana et al. vyplývá, ţe sníţení TT u zahřívaných ţen bylo signifikantně 

menší neţ u kontrolní skupiny. Tento výzkum téţ dokazuje, ţe pouţitím jednorázových 

roušek BARRIEER EasyWarm sniţujeme riziko vzniku IPH během operace. Tyto závěry se 

shodují s výsledky naší studie. 

Výzkumná otázka č. 2: Jaký vliv má pouţití jedné metody aktivního zahřívání na rozvoj 

sledovaných známek hypotermie a na vznik pooperaĉních komplikací souvisejících  

s neţádoucí hypotermií? 

Po skonĉení operace před převozem na dospávací pokoj s monitorovanými lůţky bylo 

sledováno, zda ţena nejeví alespoň jednu ze známek hypotermie, jako je třes, studená a bledá 

kůţe ĉi tachykardie. Alespoň jedna ze sledovaných známek hypotermie se objevila u 33 % 

nezahřívaných ţen (13 z 39 ţen). U aktivně zahřívaných ţen byl pozorován některý ze 

sledovaných faktorů v 6 % případů (2 z 33 ţen). Z uvedeného vyplývá, ţe jiţ pouţití jedné 

metody aktivního zahřívání sniţuje výskyt známek hypotermie během s.c. 

Bindu et al. (2017, s. 306) uvádí, ţe třes po operaci se vyskytuje aţ u 40 % operovaných, coţ 

je více neţ u nezahřívaných ţen v naší studii. Naproti tomu ale systematická studie autorů 

Munday, Hines, Wallace, Chang, Gibbons a Yates (2014, s. 383) uvádí, ţe ţeny jsou při 

císařském řezu velmi náchylné na rozvoj známek IPH. Tato studie dále uvádí, stejně jako se 

prokázalo v naší studii, ţe pouţívání metod aktivního zahřívání sniţuje incidenci IPH. Jako 

úĉinnou prevenci třesu během císařského řezu uvádí pouţívání ohřátých roztoků a nebo výše 

zmíněné vyuţití nějaké metody aktivního zahřívání. Konkrétně se v této studii prokázala 

úĉinnost ohřívání horkým vzduchem, anebo pouţívaní zahřívací matrace (jiné metody tato 

studie nezkoumala). V této studii téţ tvrdí, ţe ideální prevencí IPH je kombinace předehřívání 

ţeny před operací a aktivního zahřívání během operace. 
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Pooperaĉní komplikace byly ve sledovaném souboru zjištěny celkem v 5 případech. Ve  

3 případech se jednalo o komplikované hojení rány u ţen, které během císařského řezu trpěly 

IPH. Z těchto klientek byly 2 nezahřívány a 1 ţena byla aktivně zahřívána. Dále u jedné 

nezahřívané ţeny, která téţ trpěla IPH, se pooperaĉně vyskytla postpunkĉní cefalea 

v závislosti spíše na SAB neţ kvůli nedodrţení teplotního komfortu. U další nezahřívané 

ţeny, která netrpěla perioperaĉní IPH, se vytvořil podkoţní hematom, jehoţ vznik ovšem 

nejspíše neměl souvislost s měřenou TT. Vzhledem k velmi malé incidenci výskytu 

pooperaĉních komplikací v našem vzorku, není moţné formulovat obecné závěry, zda má 

aktivní zahřívání vliv na vznik pooperaĉních komplikací souvisejících s neţádoucí 

hypotermií. 

Aĉkoliv z důvodu malého vzorku nemůţeme tvrdit, ţe aktivní zahřívání během operace 

sniţuje incidenci sekundárního hojení rány z důvodu infekce v ráně, výzkum Moola  

a Lockwood (2011, s. 337) s 1451 operovanými dokazuje, ţe pouţitím horkovzdušného 

aktivního zahřívání redukujeme pravděpodobnost vzniku infekce v operaĉní ráně oproti pouze 

pasivně zahřívaným jedincům. Naproti tomu studie autora Scott (2007, s. 114) jasně říká, ţe 

kdyţ je zahřívání pouţito v kombinaci před, během i po operaci, má větší vliv na sníţení 

vzniku pooperaĉních komplikací, neţ jen pouhé aktivní zahřívání během samotné operace. 

Výzkumná otázka č. 3: Jaký vztah měly vybrané sledované faktory (typ anestezie, typ 

výkonu, délka operace a teplota na operaĉním sále) na změnu tělesné teploty během operace  

u klientek nezahřívaných i aktivně zahřívaných podstupujících operaĉní výkon císařský řez? 

Nejĉastěji byl císařský řez ve zkoumaném souboru proveden v subarachnoideální anestezii.  

U nezahřívaných ţen byla SAB pouţita v 79 % (31 ţen) a ve 21 % (8 ţen) byla pouţita CA.  

U zahřívaných ţen byla pouţita SAB v 55 % (18 ţen) a CA ve 39 % (13 ţen). U aktivně 

zahřívaných ţen byla ve 2 (6 %) případech pouţita epidurální anestezie. V tomto šetření nebyl 

významný rozdíl mezi ţenami s CA nebo se SAB prokázán, a to jak u nezahřívaných ţen, tak 

ani u aktivně zahřívaných (Obrázek ĉ. 12 a 13).  

Vlivu anestezie na případný vznik IPH se věnoval ve svém výzkumu pouze Kongsayreepong 

et al. (2003, s. 832). Uvádí, ţe rizikem pro vznik IPH můţe být pouţití kombinace epidurální 

a celkové anestezie u výkonů, které trvají více jak dvě hodiny. Tyto podmínky však nejspíše 

během císařského řezu nikdy nebudou splněny. Existují i studie, které se věnují konkrétnímu 

typu anestezie, ale ţádná další studie, která by porovnávala vliv různých typů anestezie, 
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nebyla nalezena. Můţeme tedy říci, ţe na vznik IPH nemá vliv, zda se jedná o anestezii 

neuroaxiální ĉi celkovou. 

Dalším zkoumaným faktorem byl vliv typu výkonu. Zda je rozdíl mezi klientkami, které 

podstupují akutní císařský řez, a mezi těmi, které mají výkon plánovaný. Celkově se  

v souboru vyskytovalo více akutních císařských řezů. Konkrétně u 54 % ţen bez zahřívání se 

jednalo o akutní výkon (21 z 39 nezahřívaných ţen), u ţen aktivně zahřívaných byl výkon 

akutní v 61 % (20 z 33 aktivně zahřívaných ţen). Ţádný rozdíl ve změně TT v závislosti na 

typu výkonu se neprokázal, a to v ţádné ze zkoumaných skupin (obrázek ĉ. 15 a 16). Bohuţel 

pro srovnání nebyly nalezeny ţádné jiné výzkumy zabývající se tímto faktorem. Důvodem, 

pro který se tato studie tímto faktorem zabývala, je, ţe se pouţité jednorázové samozahřívací 

roušky BARRIER EasyWarm po otevření nejdříve 30 minut postupně zahřívají, neţ dosáhnou 

cílové teploty. Roušky byly vyjmuty z obalu zhruba 10 minut před operací, a to bylo většinou 

moţné i u akutních výkonů. Tento ĉas bohuţel nebyl přesně urĉen ani zaznamenáván do 

záznamového protokolu, coţ by bývalo mohlo pomoci tento faktor podrobněji analyzovat.  

U jiných metod aktivního zahřívání by typ výkonu tedy neměl sehrávat ţádnou roli, a moţná 

právě proto není k dispozici studie, která by se tímto faktorem zabývala. Kdyby tyto roušky 

byly pouţívané i pro předehřívání ţen, domníváme se, ţe by se mohl projevit rozdíl ve změně 

TT, protoţe u akutních výkonů by toto předehřívání zcela absentovalo. 

Třetím sledovaným faktorem byl vliv délky operace na změnu TT. Zkoumalo se, zda platí 

lineární závislost ztráty TT na délce operace. Sessler (2000, s. 580-585) popsal 3 typické fáze 

teplotní ztráty v průběhu anestezie. Během první hodiny nastává nejprudší pokles TT, a to 

zhruba o 1 aţ o 1,5 °C. Druhou fázi nazval lineární pokles, kdy zhruba během dalších 2 hodin 

dochází stále k tepelným ztrátám, avšak tyto ztráty se postupně sniţují. Poté dochází 

k ustálení TT. 

Císařský řez se jenom v ojedinělých případech dostane do druhé fáze. Jelikoţ v první fázi 

dochází k největším tepelným ztrátám, bylo oĉekáváno, ţe se rozdíl v délce operace 

statisticky projeví na změně TT. Vliv délky operace se však neprokázal jako statisticky 

významný. Lze se domnívat, ţe je to způsobeno jednak malými rozdíly v délce operace (tyto 

rozdíly se pohybovaly řádově v minutách), a také tím, ţe se ukazuje, ţe k největšímu poklesu 

TT dochází v prvních 30 minutách operace, coţ byla minimální stanovená délka operace pro 

zařazení do studie. Také Dostálová a Dostál (2015, s. 11) tvrdí, ţe k největšímu poklesu TT 

dochází v prvních 30 minutách anestezie. Pomine-li se jedna pacientka z našeho výzkumného 
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souboru, u které císařský řez trval více jak 75 minut, docházelo v průměru u nezahřívaných 

ţen k největší tepelné ztrátě dokonce v prvních 15 minutách (Tabulka ĉ. 2). 

Studie Škorniĉkové a Vaňkové (2017; s. 31) netestovala korelaci mezi délkou operace‚ 

a změnou TT, ale také uvádí, ţe k největším tepelným ztrátám docházelo během prvních  

15 minut operace. Z uvedeného vyplývá, ţe i u velmi krátkých výkonů je důleţité peĉovat  

o tělesnou teplotu.  

Posledním sledovaným faktorem, jehoţ vliv na změnu TT byl sledován, byla teplota na 

operaĉním sále. U nezahřívaných ţen byla teplota na OS v průměru 23,13 °C, u aktivně 

zahřívaných ţen to bylo 23,59 °C. Dle Spearmanova korelaĉního koeficientu, který se  

u nezahřívaných ţen rovnal r = 0,448138 a p = 0,004223 (Tabulka ĉ. 15) a u aktivně 

zahřívaných ţen r = 0,472857 a p = 0,005453 (Tabulka ĉ. 16), se ukázalo, ţe v našem 

výzkumu teplota na operaĉním sále měla signifikantní vliv na změnu TT během s.c., a to jak  

u zahřívaných, tak i nezahřívaných ţen. Statisticky významný vliv teploty na OS na vznik 

IPH se prokázal i ve výzkumu Vural, Çelik, Deveci a Yasak (2018, s. 304) ĉi autorky  

De Mattia et al. (2013, s. 803). Autoři Young a Watson (2006, s. 551) doporuĉují, aby teplota 

na operaĉním sále byla minimálně 22,8 °C. Bindu et al. (2017; s. 308) ve své práci uvádí, ţe 

pokud nemá docházet k tepelným ztrátám nahého jedince, musí být teplota okolí minimálně 

v rozmezí 25–30 °C. 

Ve zkoumaném souboru se teplota na OS pohybovala relativně vysoko, protoţe výzkum 

probíhal zejména v letním období a tento operaĉní sál se pouţívá výhradně k císařským 

řezům, tedy není permanentně klimatizován. I přes to se potvrdil vliv tohoto faktoru na změnu 

TT. Lze se domnívat, ţe v mnoha případech v praxi bývá teplota na OS ještě niţší. Například 

ve výše uvedené studii Torossiana et al. (2016, s. 553) se rozlišovala pouze teplota vyšší, 

nebo niţší neţ 20,5 °C, ve studii Pyszkové et al. (2014, s. 269) byla průměrná teplota na OS 

22,0 °C. V takových případech je pravděpodobné, ţe teplota na operaĉním sále hraje o to 

významnější roli při vzniku IPH, coţ se projevilo taky vyšší incidencí neţádoucí perioperaĉní 

hypotermie v jejích studiích. 

 

 

  



78 

 

5 ZÁVĚR 

Závěrem jsou shrnuty dosáhnuté výsledky a naplnění cílů. Také jsou zde uvedené limity práce 

a doporuĉení pro praxi. 

Představená diplomová práce je teoreticko-výzkumného charakteru. V teoretické ĉásti byl 

naplněn předem vytyĉený cíl popsáním problematiky tělesné teploty a neţádoucí perioperaĉní 

hypotermie během operace. Dále se práce zabývala konkrétní operací císařský řez a péĉí  

o ţenu v perioperaĉním období se zvláštním důrazem na péĉi o TT ţeny. 

Hlavním cílem výzkumné ĉásti bylo zjistit, zda se u klientek podstupujících císařský řez 

v perioperaĉním období vyskytují změny tělesné teploty. Tento cíl byl naplněn zodpovězením 

výzkumné otázky ĉ. 1 a otestováním hypotéz v ní zahrnutých. V rámci výzkumné otázky ĉ. 1 

byl téţ naplněn dílĉí cíl, který zněl: Porovnat tělesnou teplotu v perioperaĉním období  

u aktivně zahřívaných a nezahřívaných klientek podstupujících operaĉní výkon císařský řez.  

Ve výzkumu trpělo IPH během s.c. 56,41 % nezahřívaných ţen a 18,18 % aktivně 

zahřívaných ţen.  Bylo dokázáno, ţe u nezahřívaných ţen dochází k signifikantní změně TT 

během s.c., tato změna však u aktivně zahřívaných ţen prokázána nebyla. 

Z výzkumu vyplývá, ţe pouţíváním aktivního zahřívaní pomocí jednorázových roušek 

BARRIER EasyWarm výrazně klesla incidence IPH. 

Mezi nejĉastější pozorované známky hypotermie po císařském řezu patřili třes a studená, 

popřípadě bledá kůţe. Tyto známky se v ĉetnější míře objevovaly u skupiny nezahřívaných 

ţen, ale nejsou zcela vylouĉené ani u ţen aktivně zahřívaných. Dále se ve výzkumném vzorku 

objevily celkem 4krát pooperaĉní komplikace, které by mohly mít spojitost s IPH během 

operace. S ohledem na nízkou ĉetnost pooperaĉních komplikací ve výzkumném vzorku však 

obecný závěr v této oblasti není moţné vyvodit. 

5.1 Limity práce 

Mezi hlavní limity naší práce patří relativně malý výzkumný soubor, který byl dán omezeným 

poĉtem samozahřívacích roušek BARRIER EasyWarm, a další omezení způsobená fyzickými 

a ĉasovými moţnostmi, jelikoţ výzkum vyţadoval, abych u operací byla osobně přítomna.  

Další limit existuje ve volbě metody měření, která byla vybrána i s ohledem na komfortnost 

jak pro výzkumníka, tak pro měřeného. Dá se předpokládat, ţe pouţitím invazivního měření, 
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například v distální ĉásti jícnu, by se dosáhlo přesnějších výsledků. Lze se však domnívat, ţe 

přínos této metody měření by nepřesáhl způsobený diskomfort měřeného. 

Po otevření obalu trvá 30 minut, neţ samozahřívací rouška dosáhne své maximální 

výhřevnosti, a to 42 – 44 °C, přiĉemţ tuto teplotu udrţuje zhruba okolo 10 hodin (Grimmett  

a Gavey, 2017, s. 633; Torossian et al., 2016, s. 549). Vzhledem k tomuto faktu je poslední 

limit vnímán v tom, ţe nebylo přesně nezaznamenáváno, s jakým ĉasovým předstihem před 

zaĉátkem anestezie byla pomůcka otevřena. Je zřejmé, ţe většinou v praxi není moţné otevřít 

samozahřívací deĉku přesně 30 minut před operací a u císařského řezu to platí obzvláště. 

Snaha byla pomůcku rozbalovat se stejným předstihem ve všech případech, přesto nelze 

vylouĉit urĉité ĉasové rozdíly, zvlášť kdyţ se jednalo o akutní císařský řez. Zohlednění 

rozdílných ĉasových intervalů by se dalo povaţovat za další z relevantních faktorů při 

posuzování vlivu těchto roušek na TT ţeny v průběhu operace. 

5.2 Doporučení pro praxi 

Z diplomové práce jasně vyplývá, ţe ţeny podstupující operaĉní výkon císařský řez trpí IPH 

ve více jak 50 % případů, pokud nejsou aktivně zahřívány. V ideálním případě by proto 

s ohledem na nejnovější poznatky měly být pouţity metody aktivního zahřívání v kombinaci 

s předehříváním před operací.  

Další problém vnímáme v absenci spoleĉné směrnice pro ĈR pro péĉi o TT v perioperaĉním 

období, která by jasně stanovovala, jak monitorovat TT a zabezpeĉit normotermii v průběhu 

celé operace.  

V neposlední řadě je třeba dále toto téma šířit do podvědomí všech pracovníků na operaĉních 

sálech a motivovat je, aby dbali na zajištění kvalitní péĉe o teplotní komfort kaţdého pacienta. 

Pro mne osobně je tato práce velkým obohacením a doufám, ţe se stanu řádnou perioperaĉní 

sestrou, která bude dbát nejen na teplotní komfort pacienta, ale zároveň také edukovat  

a podporovat ostatní ĉleny operaĉního týmu v zavedení opatření pro prevenci neţádoucí 

perioperaĉní hypotermie. 
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Příloha A – Teplotní zóny lidského těla podle Aschoffa (Rosina a kol., 2013, s. 60) 
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Příloha B – Mechanismy tepelných ztrát člověka  

(Davis a Cladis, 2017, s. 151; Rokyta, 2015, s. 636) 

 

 

 

 

1 – kondukce, 2 – evaporace, 3 – konvekce, 4 – radiace 
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Příloha C – Měření tělesné teploty bubínkovým teploměrem (Vytejĉková et al., 2013, s. 23) 
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Příloha D – Algoritmy ASPAN (American Society of PeriAnesthesia Nurses) pro prevenci 

perioperační hypotermie (Hooper et al., 2010, s. 263 - 265) 
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Příloha E – Doporučení pro prevenci IPH (Dostálová a Dostál, 2015, s. 14) 

Jedná se o volný překlad autorů Dostálová a Dostál vycházející ještě z prvních doporuĉení 

Americké spoleĉnosti anesteziologických sester ASPAN z roku 2001. 
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Příloha F – Záznamový protokol vlastní tvorby 
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Příloha G – Jednorázové roušky BARRIER EasyWarm a jejich použití  

(Mölnlycke, [cit. 2019-04-18]) 

 

 

 

 




