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Kwalifikacja do zabiegu

W trakcie kwalifikacji pacjenta do zabiegu plano‑
wego należy rozważyć 3 istotne aspekty:
1) wybór odpowiedniego terminu zabiegu
2) odstawienie i/lub włączenie odpowiednich leków 

w okresie okołooperacyjnym
3) możliwe powikłania związane z daną chorobą.

Większość chorób reumatycznych przebiega 
z okresami zaostrzeń i remisji. W czasie zaostrze‑
nia objawy choroby są nasilone, niekiedy bezpo‑
średnio zagrażają życiu pacjenta (np. krwawienie 
do pęcherzyków płucnych w przebiegu układowych 
zapaleń naczyń). Prowadzone jest wówczas inten‑
sywne leczenie immunosupresyjne dużymi daw‑
kami leków. Jeśli więc nie wymaga tego aktualna 
sytuacja kliniczna i nie ma pilnych wskazań do za‑
biegu, to w celu ograniczenia ryzyka okołozabiego‑
wego termin planowej operacji powinno się ustalać 
po uzyskaniu remisji lub małej aktywności choro‑
by podstawowej. W ramach kwalifikacji do zabiegu 
pacjent powinien zostać skonsultowany przez pro‑
wadzącego reumatologa lub immunologa klinicz‑
nego w celu oceny aktywności choroby. Zaleca się 

Wprowadzenie

Pacjenci z chorobami reumatycznymi, w których 
dochodzi do przewlekłego stanu zapalnego o pod‑
łożu autoimmunologicznym lub autozapalnym, 
stanowią bardzo zróżnicowaną grupę chorych. 
Chociaż poszczególne jednostki chorobowe nie 
są częste w  populacji, to jednak chorzy na  za‑
palne choroby reumatyczne łącznie stanowią 
istotną część pacjentów poddawanych zabiegom 
operacyjnym. Dotyczy to szczególnie zabiegów 
ortopedycznych, gdyż w  przebiegu tych chorób 
często dochodzi do uszkodzenia układu ruchu – 
postępującego niszczenia stawów i konieczności 
ich korekty chirurgicznej lub endoprotezoplastyki. 
Z powodu przewlekłego charakteru chorób reuma‑
tycznych, zajęcia wielu narządów oraz skutków 
ubocznych długotrwałego leczenia immunosupre‑
syjnego pacjenci z tej grupy są częściej narażeni 
na powikłania okołozabiegowe. Zasadnicze zna‑
czenie w opiece nad pacjentem z zapalną chorobą 
reumatyczną ma podejście zespołowe, opierające 
się na współpracy lekarza prowadzącego, aneste‑
zjologa, chirurga i fizjoterapeuty.
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ważną innego GKS, p. tab. 1) lub przyjmujący 
dawki większe, ale nie dłużej niż przez 3 tygo‑
dnie – u tych pacjentów dawka stresowa GKS 
nie jest potrzebna; pacjent rano w dniu zabiegu 
powinien przyjąć swoją stałą dawkę GKS. Jeże‑
li nie ma możliwości podania pacjentowi takiej 
dawki w formie doustnej, należy podać dawkę 
równoważną w formie dożylnej

2) grupa dużego ryzyka – pacjenci z klinicznymi 
cechami zespołu Cushinga lub przyjmujący 
≥20 mg prednizonu dziennie przez co najmniej 
3  tygodnie  – dawka stresowa GKS zależy 
od tego, jak obciążający dla organizmu będzie 
zabieg (tab. 2)

3) grupa pośredniego ryzyka – pacjenci przyjmują‑
cy przewlekle 6–19 mg prednizonu dziennie lub 
którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy otrzymali 
3 lub więcej dostawowych wstrzyknięć GKS – 
ewentualne zastosowanie dawki stresowej GKS 
powinno być poprzedzone oceną wydolności osi 
PNN. W polskich warunkach takie badania są 
przeprowadzane jedynie w ośrodkach specjali‑
stycznych (endokrynologicznych), a dostępność 
leków wykorzystywanych w takich badaniach 
jest ograniczona (np. tetrakozaktyd dostępny 
w ramach importu docelowego), dlatego propo‑
nujemy (zgodnie z ww. zaleceniami, kiedy nie 
ma możliwości wykonania badań) zastosowanie, 
w zależności od stopnia obciążenia organizmu 
zabiegiem, dawki stresowej GKS (tak jak w gru‑
pie dużego ryzyka supresji osi PNN; tab. 2).
Chory przyjmujący GKS powinien być szcze‑

gólnie uważnie monitorowany pod kątem wystą‑
pienia zaburzeń elektrolitowych, hiperglikemii, 
zatrzymania wody oraz powikłań infekcyjnych. 
GKS, szczególnie w większych dawkach (predni‑
zon ≥10 mg /d), znacznie zwiększają ryzyko zaka‑
żenia w okresie okołoozabiegowym,2 a przy tym 
mogą utrudniać ich rozpoznanie (m.in. z powodu 
działania przeciwgorączkowego). Ponadto stoso‑
wanie GKS zwiększa ryzyko przedłużonego goje‑
nia się rany operacyjnej, powstawania krwiaków, 
krwawienia z przewodu pokarmowego i powsta‑
wania wrzodów stresowych.

U osób, u których nie stosuje się dawki stre‑
sowej, należy zawsze brać pod uwagę możliwość 
wystąpienia niewydolności kory nadnerczy. Alar‑
mujące objawy to przede wszystkim hipotensja, 

kontrolę morfologii krwi obwodowej, jonogramu, 
czynności nerek oraz wątroby.

Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia pil‑
nego zabiegu w trakcie zaostrzenia choroby, opieka 
nad pacjentem powinna się odbywać w ścisłej współ‑
pracy całego wyżej wspomnianego zespołu, ponieważ 
ryzyko powikłań wynikających zarówno z operacji, 
jak i samej choroby jest wówczas bardzo duże.

Chorzy na zapalne choroby reumatyczne przyj‑
mują przewlekle leki z różnych grup. Większość 
z nich ma działanie przeciwzapalne i/lub immu‑
nosupresyjne oraz immunomodulujące, co istotnie 
zwiększa ryzyko zakażenia w okresie okołoopera‑
cyjnym.1,2 Nie ma polskich wytycznych postępo‑
wania okołooperacyjnego u takich pacjentów. Nie 
przeprowadzono również dużych badań klinicz‑
nych, które dostarczyłyby odpowiednich danych 
do ustalenia odpowiedniej strategii doboru leków 
przed zabiegiem i po zabiegu. Poniżej proponujemy 
postępowanie w przypadku przyjmowania leków 
z poszczególnych grup na podstawie dostępnego 
piśmiennictwa, głównie wytycznych American 
College of Rheumatology i American Association 
of Hip and Knee Surgeons dotyczących postępo‑
wania okołozabiegowego podczas całkowitej alo‑
plastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego.3

Glikokortykosteroidy

Przewlekłe przyjmowanie glikokortykosteroidów 
(GKS) może prowadzić do zahamowania osi pod‑
wzgórzowo‑przysadkowo‑nadnerczowej (PPN). 
W takiej sytuacji u pacjenta poddawanego zabiego‑
wi operacyjnemu bez odpowiedniego przygotowania 
(podania tzw. dawki stresowej GKS) może dojść 
do  rozwoju objawów przełomu nadnerczowego  – 
stanu bezpośrednio zagrażającego życiu. Ponadto 
stosowanie GKS, szczególnie w większych dawkach, 
wiąże się z takimi powikłaniami jak hiperglikemia, 
nadciśnienie tętnicze, zatrzymanie wody, gorsze 
gojenie ran i większa częstość zakażeń.4 Istotne 
zatem wydaje się oszacowanie ryzyka supresji osi 
PNN i odpowiednie dostosowanie postępowania 
okołooperacyjnego. W dostępnych zaleceniach4,5 pa‑
cjentów przewlekle przyjmujących GKS podzielono 
na 3 grupy w zależności od ryzyka supresji osi PPN:
1) grupa małego ryzyka – pacjenci przyjmujący 

5 mg prednizonu dziennie (lub dawkę równo‑
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W  przeprowadzonych badaniach klinicznych 
odstawienie tych leków nie wiązało się z  istot‑
nym zmniejszeniem częstości powikłań infekcyj‑
nych po zabiegach, natomiast zwiększało ryzyko 
zaostrzenia choroby.

W praktyce, ze względu na sposób dawkowania 
tych leków (większość przyjmowana codziennie 
w postaci tabletek lub kapsułek), dopuszcza się 
pominięcie 1–3  dawek w  przypadku nudności, 
wymiotów, ścisłej diety „0” tuż przed zabiegiem 
lub po zabiegu. Należy jednak dążyć do tego, aby 
przerwa w stosowaniu leku była jak najkrótsza.

Według amerykańskich zaleceń3 wyjątek stano‑
wią przypadki łagodnego tocznia rumieniowatego 
układowego (SLE), tj. bez zajęcia życiowo ważnych 
narządów, w których zaleca się odstawienie leków 
z tej grupy na tydzień przed zabiegiem i wznowie‑
nie ich stosowania 3–5 dni po zabiegu.

która nie daje się wyrównać standardowymi 
metodami (spłycenie znieczulenia, płynoterapia, 
leki o działaniu kurczącym naczynia), niewyja‑
śnione nudności czy wymioty (przyczyną mogą 
być leki stosowane w znieczuleniu), hipotensja 
ortostatyczna, utrzymujące się zaburzenia elek‑
trolitowe (hiponatremia, hiperkaliemia). Wówczas 
niezwłocznie należy podać ratunkową dawkę hy‑
drokortyzonu, tj. 100 mg i.v., a następnie dawkę 
50 mg co 8 h przez 24 h.

Niebiologiczne leki modyfikujące 
przebieg choroby

Do tej grupy zalicza się syntetyczne leki immuno‑
supresyjne i immunomodulujące, zazwyczaj stoso‑
wane przewlekle w celu uzyskania i podtrzymania 
remisji choroby podstawowej lub utrzymania jej 
aktywności na niskim poziomie. Leki z tej grupy 
(z wyjątkiem cyklofosfamidu) nie wymagają od‑
stawienia przed zabiegiem operacyjnym (tab. 3). 

Tabela 2.   Dawka stresowa glikokortykosteroidów w zależności od stopnia obciążenia organizmu zabiegiem

Stopień obciążenia 
organizmu

Przykłady Zalecana dawka GKS

mały zabieg stomatologiczny, biopsja nerki lub wątroby, plastyka 
przepukliny pachwinowej, kolonoskopia, łyżeczkowanie jamy 
macicy, zabiegi okulistyczne

utrzymaj dotychczasową dawkę – nie ma konieczności podawania 
dawki stresowej

umiarkowany pomostowanie naczyniowe w obrębie kończyny dolnej, 
jednostronna aloplastyka stawu kolanowego lub biodrowego, 
cholecystektomia, histerektomia

w dniu zabiegu podaj rano dotychczasową dawkę (p.o. lub i.v.) oraz
50 mg hydrokortyzonu i.v. tuż przed zabiegiem
+ 25 mg i.v. co 8 h przez 24 h od zabiegu, następnie powrót 
do dotychczasowej dawki

duży rozległe zabiegi kardiochirurgiczne/torakochirurgiczne, rozległe 
zabiegi w obrębie jamy brzusznej (np. totalna 
proktokolektomia), poród (zarówno cesarskim cięciem, jak 
i drogą pochwową), urazy

w dniu zabiegu podaj rano dotychczasową dawkę (p.o. lub i.v.) oraz
100 mg hydrokortyzonu i.v. tuż przed zabiegiem
+ 50 mg i.v. co 8 h przez 24 h, następnie codziennie redukcja 
dobowej dawki o połowę, aż do dawki stosowanej przed zabiegiem

Tabela 1.   Równoważne dawki glikokortykosteroidów

Nazwa Hydrokortyzon Prednizon Prednizolon Metyloprednizolon Deksametazon Betametazon Deflazakorta

dostępna postać p.o., i.v. p.o. p.o. p.o., i.v, i.m., i.a. p.o., i.v. i.a., i.m. p.o.

dawka równoważna (mg) 20 5 5 4 0,75 0,6–0,75 6–7,5

siła działania przeciwzapalnego 
w porównaniu z hydrokortyzonem

– 4 4 5 25 25 3,5

okres biologicznej aktywności (h) 8–12 18–36 12–36 18–36 36–54 >50 <12
a Lek niedostępny w Polsce, ale niektórzy pacjenci sprowadzają preparat (Calcort) z zagranicy.
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Leki biologiczne i inhibitory kinaz 
JAK

Leki biologiczne stosowane w chorobach reuma‑
tycznych to najczęściej substancje białkowe (prze‑
ciwciała lub fragmenty przeciwciał) skierowane 
przeciwko cytokinom zapalnym lub komórkom 
biorącym udział w procesie zapalnym. Nie ma 
danych o ich wpływie na ryzyko okołooperacyjne, 
biorąc jednak pod uwagę mechanizm działania, 
pośrednie dowody o wpływie na układ odporno‑
ściowy oraz zwiększone ryzyko zakażeń wykaza‑
ne w badaniach klinicznych z randomizacją oraz 
rejestrach, sugeruje się odstawienie tych leków 
przed zabiegiem operacyjnym. Wytyczne amery‑
kańskie3 i brytyjskie6 zalecają odstawienie leku 
w zależności od czasu jego działania i schematu 
dawkowania – na przykład jeśli lek podaje się co 
4 tygodnie, to zabieg powinno się przeprowadzić 
po upływie co najmniej 4 tygodni od ostatniej daw‑
ki leku, czyli w 5. tygodniu.

W  przypadku inhibitorów kinaz JAK (tofa‑
cytynib, baricytynib) zaleca się ich odstawienie 
na 7 dni przed operacją, ze względu na mo żliwe 
zwiększenie ryzyka zakrzepowo‑zatorowego 
w czasie ich stosowania. Szczegółowe dane poda‑
no w tabeli 4.

U znacznego odsetka chorych, zwłaszcza na 
reumatoidalne zapalenie stawów, stosuje się le‑
czenie skojarzone lekiem niebiologicznym, najczę‑
ściej metotreksatem, łącznie z  lekiem biologicz‑
nym, a często również z GKS. W postępowaniu 
okołooperacyjnym należy odstawić lek biologiczny, 
a pozostałe dwa utrzymać.

Zaleca się wznowienie podawania leków nie 
wcześniej niż po 14 dniach od operacji, a jeżeli 
występują powikłania infekcyjne (opóźnione go‑
jenie rany, zakażenie miejsca operowanego, zaka‑
żenie ogólnoustrojowe) – po pełnym opanowaniu 
powikłań.

Inne leki

Chorzy na choroby reumatyczne często przyjmują 
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSLPZ) z po‑
wodu bólu. Nie ma jednoznacznych danych z ba‑
dań klinicznych ani wytycznych co do konieczności 
odstawienia tych leków przed zabiegiem operacyj‑

Tabela 4.   Czas od podania ostatniej dawki leku do planowanego terminu 
zabiegu

Lek Mechanizm działania Minimalny czas od przyjęcia 
ostatniej dawki leku 
do zabiegu

abatacepta anty‑CD80 i CD86 
(blokowanie aktywacji 
limfocytów T)

4 tyg.

adalimumab anty‑TNFα 2 tyg.

anakinra antagonista receptora IL‑1 1 doba

belimumab inhibitor BAFF 4 tyg.

certolizumab anty‑TNFα 2 lub 4 tyg.b

etanercept anty‑TNFα 1 tydz.

golimumab anty‑TNFα 1 mies.

infliksymab anty‑TNFα 4 lub 6, lub 8 tyg.b

rytuksymab anty‑CD20 (limfocyty B) 6 mies.

sarilumaba antagonista receptora IL‑6 2 tyg.

sekukinumab anty‑IL‑17A 4 tyg.

tocylizumab anty‑IL‑6 1 lub 4 tyg.b

ustekinumab anty‑IL‑12 i anty‑IL‑23 12 tyg.

baricytynib inhibitor JAK 7 dni

tofacytynib inhibitor JAK 7 dni
a niedostępne w Polsce
b w zależności od schematu dawkowania

Tabela 3.   Stosowanie niebiologicznych leków modyfikujących przebieg 
choroby w okresie okołooperacyjnym

Nazwa leku Dawkowanie Postępowanie 
okołooperacyjne

metotreksat p.o. lub s.c. 1 ×/tydz. kontynuuj

leflunomid p.o. 1 × dz. kontynuuj

sulfasalazyna p.o. 1–2 × dz. kontynuuj

hydroksychlorochina, 
chlorochina

p.o. 1–2 × dz. kontynuuj

mykofenolan mofetylu p.o. 2 × dz. kontynuuj

azatiopryna p.o. 1–2 × dz. kontynuuj

cyklosporyna p.o. 2 × dz. kontynuuj

takrolimus p.o. lub i.v. 2 × dz. kontynuuj

cyklofosfamid lek stosowany w celu indukcji 
remisji, i.v. 1 × na 3–4 tyg.a 
lub p.o. 1 × dz.

przerwij stosowanie 
w okresie okołooperacyjnym 
(co najmniej 3 tyg. przed 
zabiegiema)

a  Po 10–14 dniach od podania cyklofosfamidu w dużej dawce (tzw. puls) występuje 
przejściowa supresja szpiku objawiająca się leukopenią i małopłytkowością; morfologia krwi 
wraca do normy w ciągu 3–4 tyg. od podania leku.
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SLE) lub pierwotna (bez związku z inną chorobą). 
Pacjenci z objawowym APS w większości powin‑
ni przewlekle przyjmować leki przeciwkrzepliwe. 
W praktyce są to leki z grupy antagonistów wi‑
taminy K (VKA; warfaryna lub acenokumarol). 
W  świetle aktualnych badań doustne antyko‑
agulanty niebędące antagonistami witaminy K 
(NOAC) są (poza szczególnymi przypadkami) 
przeciwwskazane w tej grupie chorych. W okre‑
sie okołooperacyjnym ze względu na duże ryzyko 
powikłań zakrzepowo‑zatorowych konieczne jest 
przejście z VKA na heparynę drobnocząsteczkową 
w dawkach terapeutycznych. Należy postępować 
zgodnie z takimi samymi zasadami jak w popula‑
cji ogólnej leczonej tymi lekami.

U chorych z APS okres bez leczenia przeciw‑
krzepliwego powinien być jak najkrótszy. Na każ‑
dym etapie opieki okołozabiegowej należy dbać 
o  ograniczenie czynników ryzyka zakrzepicy 
(np. przedłużające się przymusowe ułożenie, ucisk 
aparatury czy opatrunku utrudniający odpływ 
krwi z kończyny), a po zabiegu pacjent powinien 
być jak najszybciej uruchomiony. Pewna grupa 
chorych z rozpoznanym APS nie otrzymuje lecze‑
nia przeciwkrzepliwego, ale przyjmuje przewlekle 
kwas acetylosalicylowy w małej dawce. Sugeruje‑
my nie odstawiać tego leku, chyba że planowany 
zabieg wiąże się z dużym ryzykiem krwawienia 
lub ewentualne krwawienie mogłoby być zgubne 
w skutkach (np. operacje w obrębie ośrodkowego 
układu nerwowego).

Rzadkim, ale niezwykle niebezpiecznym i sta‑
nowiącym bezpośrednie zagrożenie życia powikła‑
niem jest tzw. katastrofalny zespół antyfosfolipi‑
dowy. Przebiega z rozsianą zakrzepicą drobnych 
naczyń i postępującą niewydolnością wielonarzą‑
dową. Zazwyczaj ma ostry przebieg, a czynnikiem 
wyzwalającym może być przerwanie leczenia prze‑
ciwkrzepliwego, zakażenie lub sam zabieg opera‑
cyjny.

W trakcie zabiegu

Istotnym aspektem jest wybór metody znieczule‑
nia. Ze względu na możliwe trudności z intubacją 
często znieczulenie regionalne wydaje się lepszym 
rozwiązaniem. Należy jednak wziąć pod uwagę 
wszystkie czynniki, takie jak przewidywany czas 

nym. Ze względu jednak na potencjalne działanie 
przeciwpłytkowe, możliwe działanie upośledzają‑
ce czynność nerek oraz częste równoczesne sto‑
sowanie GKS, sugerujemy odstawienie NSLPZ 
na co najmniej 3 dni przed zabiegiem związanym 
z dużym ryzykiem krwawienia lub gdy ewentual‑
ne nasilone krwawienie może być zgubne w skut‑
kach (np. operacje w obrębie ośrodkowego układu 
nerwowego).7 Wyjątek stanowi ibuprofen, który 
ze względu na krótki okres półtrwania wystarczy 
odstawić na 24 h przed zabiegiem.8 W przypad‑
ku małych zabiegów wydaje się, że odstawianie 
NSLPZ nie jest konieczne.

Na szczególną uwagę zasługuje leczenie prze‑
ciwkrzepliwe w okresie okołooperacyjnym. Choro‑
by przebiegające z przewlekłym stanem zapalnym 
cechują się zwiększonym ryzykiem zakrzepowo‑

‑zatorowym, a  niektóre choroby reumatyczne 
przebiegają z trombofilią (zespół antyfosfolipidowy 
w SLE, p. niżej). Profilaktykę przeciwzakrzepową 
należy stosować zgodnie z ogólnie przyjętymi za‑
sadami w danej sytuacji klinicznej.

Identyfikacja możliwych powikłań

U chorych na choroby reumatyczne zwiększone 
jest ryzyko zdarzeń sercowo‑naczyniowych. Na‑
leży je oszacować u każdego pacjenta, biorąc pod 
uwagę czas trwania choroby, stosowane leki oraz 
przebyte zdarzenia sercowo‑naczyniowe. Ocena 
ryzyka powikłań sercowo‑naczyniowych zostanie 
przedstawiona w osobnym artykule. Należy jed‑
nak pamiętać, aby u pacjentów z tej grupy wyko‑
nać EKG przed zabiegiem i monitorować ich pod 
kątem wystąpienia powikłań sercowo‑naczynio‑
wych w okresie pooperacyjnym.

Poszczególne choroby reumatyczne wiążą się 
z określonymi obciążeniami, które mogą być istot‑
ne z punktu widzenia chirurga lub anestezjologa. 
Najważniejsze z nich wymieniono w tabeli 5.

Zespół antyfosfolipidowy

Zespół antyfosfolipidowy (APS) wiąże się z obec‑
nością przeciwciał antyfosfolipidowych (APLA). 
Manifestuje się zakrzepicą żylną i tętniczą oraz 
niepowodzeniami położniczymi. Może występo‑
wać jako postać wtórna (najczęściej w przebiegu 
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zapaleniach naczyń) oraz unikać w tej grupie cho‑
rych leków nefrotoksycznych. Istotne jest również 
monitorowanie i utrzymywanie odpowiedniego na‑
wodnienia pacjenta, w tym szybkie uzupełnianie 
ewentualnych strat płynów, tak aby nie wywołać 
lub nie zaostrzyć zmian nerkowych.

Opis przypadku 1

34‑letnia kobieta została przyjęta planowo na od‑
dział chirurgii ogólnej w celu wykonania chole‑
cystektomii. Od 8 lat była leczona z powodu SLE 
z zapaleniem stawów, małopłytkowością i nefro‑
patią. Przyjmowała między innymi metylopred‑
nizolon 4 mg rano oraz mykofenolan mofetylu 1 g 
rano i wieczorem. Według immunologa kliniczne‑
go prowadzącego chorą ostatnie zaostrzenie SLE 
wystąpiło przed 8 miesiącami, obecnie pacjentka 
jest w stanie remisji, dawki leków nie były modyfi‑
kowane od 2 miesięcy. W badaniu przedmiotowym 
nie stwierdzono nieprawidłowości. Pacjentka zo‑
stała zakwalifikowana do zabiegu metodą lapa‑
roskopową w znieczuleniu ogólnym. Dzień przed 
zabiegiem przyjęła dotychczas stosowane leki 
bez zmian, w dniu zabiegu rano otrzymała 4 mg 
metyloprednizolonu oraz 1 g mykofenolanu mofe‑
tylu (MMF). Operacja przebiegła bez powikłań. 
Ze względu na nudności wieczorna dawka MMF 
została pominięta. Następnego dnia rano pacjent‑

trwania zabiegu, dyskomfort związany z ułoże‑
niem/zmianami pozycji w trakcie zabiegu, moż‑
liwe zmiany anatomiczne w obrębie kręgosłupa 
czy splotów nerwowych oraz preferencje pacjenta. 
Warto również dostosować rodzaj znieczulenia 
do planowanej analgezji pooperacyjnej.9

U pacjentów przyjmujących GKS należy unikać 
stosowania etomidatu, gdyż hamuje on czynność 
nadnerczy. Jeżeli użycie tego leku jest konieczne, 
pacjent powinien otrzymać dawkę stresową GKS.

Częstym skutkiem ubocznym stosowanego le‑
czenia chorób reumatycznych są zmiany derma‑
tologiczne: cienka, delikatna skóra, drobne owrzo‑
dzenia, wybroczyny. Należy zwrócić szczególną 
uwagę i zachować ostrożność w trakcie układania 
pacjenta, zakładania oraz zabezpieczania dostępów 
naczyniowych i podłączania aparatury zabiegowej 
ze względu na dużo większą łatwość powstawania 
otarć, ran i odleżyn. Dużo większe jest też ryzyko 
złamań z powodu zmniejszonej gęstości mineralnej 
kości (wynikającej m.in. z leczenia GKS i mniej‑
szego obciążania ruchem kośćca), o czym należy 
pamiętać, transportując i przemieszczając pacjenta.

Nie ma potrzeby stosowania dodatkowej profi‑
laktyki antybiotykowej niż taka, która jest zale‑
cana w danym typie zabiegu.10

Należy zwrócić uwagę na dostosowanie dawek 
leków u  chorych na  przewlekłą chorobę nerek 
(częste w toczniu rumieniowatym układowym czy 

Tabela 5.   Wybrane zmiany chorobowe istotne z punktu widzenia opieki okołooperacyjnej

Choroba Istotne zmiany chorobowe Problemy okołooperacyjne

reumatoidalne zapalenie 
stawów

choroba śródmiąższowa płuc, podwichnięcie zęba obrotnika, ograniczona 
ruchomość w stawie skroniowo‑żuchwowym, zmiany w stawie 
pierścienno‑nalewkowym, osteoporoza

trudności w intubacji, trudności w ułożeniu 
i przemieszczaniu pacjenta

toczeń rumieniowaty 
układowy

przewlekła choroba nerek, małopłytkowość, niedokrwistość, leukopenia, 
zespół antyfosfolipidowya, nadciśnienie płucne, powikłania długotrwałej 
kortykoterapii

zaburzenia krzepnięcia, krwiaki i wybroczyny w skórze, 
ryzyko wystąpienia katastrofalnego zespołu 
antyfosfolipidowego

zespół Sjögrena zespół suchego oka duże ryzyko owrzodzeń rogówki

twardzina układowa choroba śródmiąższowa płuc, nadciśnienie płucne, zaburzenia rytmu 
serca, zwłóknienie serca, mikrostomia, refluks żołądkowo‑przełykowy, 
stwardnienie skóry, zwapnienia, objaw Raynauda

trudności w intubacji, zwiększone ryzyko aspiracji, 
trudności z dostępem naczyniowym, niemiarodajne odczyty 
z pulsoksymetru zakładanego na palec, niewydolność serca

zapalenie skórno‑mięśniowe, 
zapalenie wielomięśniowe

choroba śródmiąższowa płuc, nadciśnienie płucne, zaburzenia rytmu 
serca, dysfagia

zwiększone ryzyko aspiracji, osłabienie mięśni 
oddechowych

spondyloartropatie zapalne włóknienie płuc, niedomykalność zastawki aortalnej, ograniczona 
ruchomość kręgosłupa szyjnego, zarośnięcie stawów międzykręgowych

trudności w intubacji, trudności w znieczuleniu podpajęczynów‑
kowym/zewnątrzoponowym, trudności w ułożeniu pacjenta

układowe zapalenia naczyń przewlekła choroba nerek, choroba śródmiąższowa płuc, podgłośniowe 
zwężenie krtani

trudności w intubacji

a Może występować jako samodzielna jednostka chorobowa, p. niżej.
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ka przyjęła już płyny doustnie, czuła się dobrze, 
otrzymała więc zarówno 4 mg metyloprednizlony, 
jak i 1 g MMF.

Opis przypadku 2

65‑letnia kobieta została przyjęta w trybie pilnym 
na oddział ortopedii z powodu przezkrętarzowego 
złamania bliższego końca kości udowej, którego 
doznała w wyniku upadku ze schodka przed do‑
mem. W wywiadzie podała, że leczy się z powodu 
reumatoidalnego zapalenia stawów od około 10 lat. 
Przyjmuje 10 mg prednizonu (dawka zwiększona 
przejściowo przed ok. 4 tyg. ze względu na nasilenie 
bólu stawów) oraz metotreksat 20 mg podskórnie 
raz w tygodniu (ostatnia dawka przed 3 dniami). 
Została zakwalifikowana do zabiegu zespolenia 
dynamicznym stabilizatorem biodrowym (DHS) 
w znieczuleniu podpajęczynówkowym. W dniu za‑
biegu otrzymała 40 mg hydrokortyzonu dożylnie. 
W tym przypadku konieczna była też dawka stre‑
sowa GKS (pacjentka przyjmowała większe dawki 
GKS w ostatnich tygodniach, zabieg i wcześniejszy 
uraz stanowią duże obciążenie dla organizmu), tuż 
przed rozpoczęciem operacji podano więc dodatko‑
we 100 mg hydrokortyzonu, a następnie 50 mg co 
8 h. Na drugi dzień rano podano 100 mg hydrokor‑
tyzonu i.v., kolejnego dnia 50 mg i.v., a następnego 
dnia pacjentka otrzymała 10 mg prednizonu doust‑
nie oraz wstrzyknięcie metotreksatu.
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