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 Streszczenie  Wstęp. Analiza wartości temperatury ciała nadal pozostaje jednym z elementów postępowania 
diagnostycznego. Szczególną grupę stanowią pacjenci z gorączką o niejasnej przyczynie (FUO – fever of unknown 
origin). 
Cel pracy. Ocena przydatności interpretacji toru gorączkowego w diagnostyce różnicowej FUO.
Materiał i metody. Badanie oparto na prospektywnej analizie wartości temperatury ciała u pacjentów hospitalizowa-
nych z powodu gorączki niejasnego pochodzenia w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych 
Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej WUM. 
Wyniki. W analizie zmienności dobowej temperatury ciała wykazano istotnie częściej najwyższą temperaturę 
w godzianch 18.00–23.00 jedynie w grupie przyczyn infekcyjnych klasycznej FUO.
Wnioski. Analiza toru gorączkowego w grupie pacjentów z klasyczną FUO stanowi jedynie element pomocniczy 
w procesie diagnostycznym. Stwierdzenie maksymalnych wartości temperatury ciała w godzinach 18.00−23.00 
w kolejnych dobach obserwacji może sugerować infekcyjne tło gorączki. 
Słowa kluczowe: tor gorączkowy, gorączka niejasnego pochodzenia. 

 Summary  Background. Evaluation of the body temperature still remains an important diagnostic clue, especially in 
a group of patients with fever of unknown origin (FUO). 
Objectives. The aim of the study was to evaluate the usefulness of the interpretation of the pattern of fever in the 
differential diagnosis FUO.
Material and methods. The prospective analysis of the value of body temperature in the group of patients hospital-
ized because of fever of unknown origin.
Results. The highest body temperature was observed between 6−11 p.m. in the group of infectious causes of 
FUO. 
Conclusions. The analysis of the pattern of fever was only an additional element in the diagnostic process in patients 
with FUO. Measuring the temperature between 6−12 p.m. may be helpful in the identification of patients with 
infectious causes of FUO.
Key words: pattern of fever, fever of unknown origin.
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Ocena przydatności analizy torów gorączkowych w grupie 
pacjentów z klasyczną gorączką niejasnego pochodzenia

Evaluation of the usefulness of the analysis of pattern of fever in the 
patients with classic fever of unknown origin
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp

Gorączka definiowana jest jako zaburzenie 
termoregulacji objawiające się podwyższeniem 
temperatury ciała powyżej > 38°C [1]. Analiza 
wartości temperatury ciała, torów gorączkowych 
nadal pozostaje jednym z elementów postępowa-
nia diagnostycznego. Szczególna grupę stanowią 
pacjenci z gorączką o niejasnej przyczynie (FUO 

– fever of unknown origin), która definiowana jest 
jako: gorączka ≥ 38,3°C utrzymująca się przez 
ponad 3 tygodnie lub nawracająca oraz brak usta-
lenia przyczyny lub ustalenie rozpoznania nie jest 
jednoznaczne pomimo prowadzenia rutynowej 
diagnostyki przez 7 dni (≥ 3 dni w szpitalu lub  
≥ 3 wizyty ambulatoryjne). Według definicji Du-
racka i Streeta (1999 r.), rozróżniamy 4 typy FUO: 
klasyczną, neutropeniczną, szpitalną oraz u pa-
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cjentów zakażonych wirusem HIV. Wśród przyczyn 
klasycznej FUO wyróżniamy przyczyny: infek-
cyjne, autoimmunologiczne, nowotworowe oraz 
tzw. inne. U 5−10% przyczyna gorączki pozostaje 
nieznana [2]. 

Pomiaru temperatury ciała można dokonać: 
pod pachą, w odbycie, w jamie ustnej i w uchu. 
Wartości temperatury ciał mogą różnić się w zależ-
ności od pory dnia, wysiłku fizycznego, pobudze-
nia psychicznego, stresu [1].

Tor gorączkowy to kształt krzywej utworzo-
nej przez połączenie kolejnych punktów pomiaru 
wartości temperatury ciała w trakcie prowadzonej 
obserwacji. W dostępnej literaturze medycznej 
znane są opisy torów gorączkowych charaktery-
stycznych dla poszczególnych jednostek choro-
bowych. Wśród nich należy wymienić: gorączkę 
ciągłą (w zapaleniu płuc, durze brzusznym), zwal-
niającą (w gruźlicy, odoskrzelowym zapaleniu płuc, 
rzs), trawiącą (w posocznicy, gruźlicy z rozpadem, 
odmiedniczkowym zapaleniu nerek) [1].

Cel pracy

Celem pracy była ocena przydatności inter-
pretacji toru gorączkowego, zmienności wartości 
temperatury ciała w ciągu doby w diagnostyce róż-
nicowej wśród pacjentów z gorączką o nieznanej 
przyczynie. 

Materiał i metody

Badanie zostało oparte na prospektywnej ana-
lizie wartości temperatury ciała przeprowadzonej 

u 73 pacjentów hospitalizowanych z powodu 
klasycznej gorączki niejasnego pochodzenia w Od-
dziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Meta-
bolicznych Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bada-
nych podzielono na 3 grupy w zależności od przy-
czyny gorączki: grupa przyczyn infekcyjnych, auto-
immunologicznych oraz nowotworowych. Analizie 
poddano wartości temperatury ciała mierzone 
czterokrotnie w ciągu doby w trakcie prowadzonej 
hospitalizacji. Pomiary były przeprowadzane za 
pomocą termometru czołowego na podczerwień 
CE 1434 firmy Tech-Med oraz jednoczasowo przy 
użyciu termometru lekarskiego szklanego CRW 
23A rtęciowego. Następnie stworzono wykresy to-
rów gorączkowych dla poszczególnych grup przy-
czyn FUO. 

Wyniki

W analizie uwzględniono 73 przypadki klinicz-
nych hospitalizacji z powodu gorączki niejasnego 
pochodzenia. Na podstawie przeprowadzonych 
pomiarów temperatury ciała stworzono  następują-
ce tory gorączkowe: średnie wartości temperatury 
ciała oraz maksymalne dla grupy pacjentów z cho-
robami infekcyjnymi (ryc. 1), średnie wartości tem-
peratury ciała oraz maksymalne dla grupy pacjen-
tów z chorobami nowotworowymi (ryc. 2), średnie 
wartości temperatury ciała oraz maksymalne dla 
grupy pacjentów z chorobami autoimmunologicz-
nymi (ryc. 3).

W grupie infekcyjnej w pierwszych dobach 
hospitalizacji obserwowano częściej wartości tem-
peratury ciała ≥ 38,3°C. Natomiast wśród chorych 

Rycina 1. Tor gorączkowy (uśrednione oraz maksymalne wartości temperatury ciała) w grupie pacjentów z przyczyna-
mi infekcyjnymi FUO



R. Krupa i wsp. � Analiza torów gorączkowych w grupie pacjentów z klasyczną gorączką niejasnego pochodzenia174
Fa

m
ily

 M
ed

ic
in

e 
&

 P
ri

m
ar

y 
C

ar
e 

Re
vi

ew
 2

01
2,

 1
4,

 2

z przyczynami autoimmunologicznymi gorączki 
temperaturę ≥ 38,3°C obserwowano równieczęsto 
w kolejnych tygodniach obserwacji (ryc. 4).

Przy użyciu testu Kruskala-Wallisa wykazano 
istotne różnice statystyczne (p < 0,05) w grupie 
przyczyn infekcyjnych w zakresie zmienności do-
bowej temperatury ciała – istotnie częściej najwyż-
szą temperaturę ciała obserwowano w godzianch 
popołudniowo-wieczornych (18.00−23.00). Nie 
wykazano podobnej istotności statystycznej w po-
zostałych grupach pacjentów. 

Dyskusja

W badaniu stworzono wzorce „gorączkowa-
nia” dla poszczególnych grup przyczyn FUO, 
a nie dla poszczególnych jednostek chorobowych. 
W dostępnej literaturze medycznej nie znale-
ziono podobnej analizy. Grupa badaczy z Turcji 
zaobserwowała, iż wyższe wartości temperatury 
ciała w pierwszych 2 tygodniach hospitalizacji 
występowały częściej w grupie infekcyjnej w po-
równaniu do pozostałych grup przyczyn FUO [3]. 
Znane są z piśmiennictwa opisy wzorów gorącz-

Rycina 2. Tor gorączkowy (uśrednione oraz maksymalne wartości temperatury ciała) w grupie pacjentów z przyczyna-
mi nowotworowymi FUO

Rycina 3. Tor gorączkowy (uśrednione oraz maksymalne wartości temperatury ciała) w grupie pacjentów z przyczyna-
mi autoimmunologicznymi



R. Krupa i wsp. � Analiza torów gorączkowych w grupie pacjentów z klasyczną gorączką niejasnego pochodzenia 175

Fa
m

ily
 M

ed
ic

in
e 

&
 P

ri
m

ar
y 

C
ar

e 
Re

vi
ew

 2
01

2,
 1

4,
 2

ki w poszczególnych jednostkach chorobowych. 
W przeprowadzonym badaniu odnotowywano 
dwukrotne wzrosty temperatury ciała w ciągu 
doby w przebiegu choroby Stilla, podobnie jak 
w innych opublikowanych badaniach [4]. Oczy-
wiście wzory torów gorączkowych stanowią obraz 
całej badanej grupy, a więc poszczególne jed-
nostki chorobowe mogą mieć odmienny przebieg 
toru gorączkowego. Na przykład tor gorączkowy 
w gruźlicy prosówkowej charakteryzuje się naj-
wyższym pułapem gorączki w godzinach po-
rannych, co obserwowano w naszym badaniu 
oraz opisywano dotychczas w piśmiennictwie 
[5]. Pewną wskazówkę może stanowić dla leka-
rza klinicysty stwierdzenie w kolejnych dobach 
wysokich wartości temperatury ciała w godzinach 
wieczornych, co może wskazywać na tło infekcyj-

ne gorączki. Wymaga to jednak dalszych badań. 
Analiza wartości temperatury ciała pozostaje je-
dynie elementem pomocniczym w procesie dia-
gnostycznym FUO. 

Wnioski

1. Analiza toru gorączkowego w grupie pacjentów 
z klasyczną gorączką nieznanego pochodzenia 
stanowi jedynie element pomocniczy w proce-
sie diagnostycznym. 

2. Stwierdzenie maksymalnych wartości tempera-
tury ciała w godzinach 18.00−23.00 w kolej-
nych dobach obserwacji może sugerować infek-
cyjne tło gorączki. 
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Rycina 4. Częstość występowania temperatur maksymalnych (>38,3°C) w poszczególnych grupach pacjentów  
w poszczególnych pomiarach
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