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Streszczenie

Płynoterapia jest najbardziej popularną metodą leczenia w medycynie. Leczenie płynami nie jest jednak cał-
kowicie pozbawione powikłań, które związane są zarówno z zastosowaniem niewłaściwego płynu jak i podaniem 
nadmiernej objętości. Dokładna znajomość fizjologii jak i najważniejszych problemów związanych z leczeniem 
płynami mogą ułatwić dobór właściwego płynu, szczególnie w przypadkach ratowania życia. Grupę taką bez 
wątpienia stanowią pacjenci urazowi. Celem pracy było omówienie najważniejszych problemów związanych ze 
zrozumieniem zasad leczenia płynami oraz doboru odpowiedniego płynu. W pracy omówiono podstawy fizjologii 
w aspekcie doboru płynu infuzyjnego u pacjentów urazowych.  Anestezjologia i Ratownictwo 2019; 13: 143-148.
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Abstract

Fluids are drugs, and fluid therapy is the most popular treatment in medicine. Inappropriate administration of 
intravenous fluids may lead to pathological fluid distribution and elimination. Additionally, uncontrolled volume 
excess or infusion of hypotonic fluids increase tissue and cerebral oedema, particularly in patients treated for 
traumatic shock. Additionally, inappropriate electrolyte composition of fluids may affect the acid-base balance 
and contribute towards hyperchloremic acidosis and impaired renal blood flow. This paper discussed the most 
important physiological rules for body fluid distribution and the most important disorders related to inappropriate 
fluid therapy in patients treated for traumatic shock.  Anestezjologia i Ratownictwo 2019; 13: 143-148.
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Płyny to lek, a płynoterapia jest najczęściej stoso-
waną metodą leczenia w medycynie. Leczenie płynami 
stosuje się praktycznie w każdym oddziale oraz w jed-
nostkach pierwszej pomocy medycznej, przy czym 
świadomość wystąpienia powikłań po niewłaściwym 
zastosowaniu płynów jest niewielka i  w  wielu przy-
padkach niedoceniana. Powikłania te mogą rozwinąć 
się zarówno w bezpośrednim okresie po przetoczeniu 

płynów, jak również w okresie późniejszym i mogą być 
związane nie tylko z objętością przetoczonych płynów, 
lecz także z ich składem i właściwościami [1-5]. Zbyt 
duże przeciążenie płynami skutkuje nie tylko desta-
bilizacją układu krążenia, lecz również może sprzyjać 
rozwojowi obrzęków, zaburza gojenie się ran, opóźnia 
możliwość żywienia pacjenta poprzez indukowanym 
obrzękiem jelit późniejszy powrót perystaltyki oraz 




