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Zespó³ ciasnoty wewn¹trzbrzusznej-Abdominal compartment syndrome (ACS) wystêpuje u krytycznie chorych z powodów chirurgicznych, jak
równie¿ internistycznych. Jest obarczony wysok¹ miertelnoci¹, zatem
wymaga czujnoci diagnostycznej i
agresywnego leczenia. Wszyscy chorzy o podwy¿szonym ryzyku wyst¹pienia ACS powinni mieæ oznaczane cinienie wewn¹trzbrzuszne, które jest
zbli¿one do cinienia w pêcherzu moczowym. Przyjêt¹ obecnie graniczn¹
wartoci¹ nadcinienia wewn¹trzbrzusznego jest 12 mmHg, a zespo³u
ciasnoty wewn¹trzbrzusznej  20
mmHg, o ile towarzyszy mu niewydolnoæ narz¹dów jamy brzusznej lub
klatki piersiowej. Z³otym standardem
szybkiego i definitywnego leczenia
ACS jest odbarczenie chirurgiczne
przez otwarcie jamy brzusznej i pozostawienie jej na otwarto do momentu
obni¿enia cinienia wewn¹trzbrzusznego. Bardzo pomocne s¹ opatrunki z
u¿yciem odsysania treci p³ynnej z
jamy brzusznej. Metody ma³o inwazyjne odbarczenia s¹ cenn¹ altrenatyw¹
przy ni¿szych wartociach cinienia
wewn¹trzbrzusznego oraz u chorych
onkologicznych.

Abdominal compartment syndrome
(ACS) occurs in critically ill patients for
surgical, as well as medical reasons.
It implies significant mortality. Therefore diagnostic vigilance and
agressive treatment are necessary. All
patients at elevated risk of ACS should
have their intraabdominal pressure
monitored, which is best measured in
the urinary bladder. The currently
adopted borderline of intra-abdominal
hypertension is 12 mmHg and of ACS
- 20 mmHg, if it is accompanied by abdominal or thoracic organ insufficiency. The gold standard of quick and
definitive treatment of ACS is surgical
decompression by opening the abdomen and leaving it open until
intraabdominal pressure decreases.
Dressings with aspiration of abdominal fluid seem the most helpful, although prospective studies are necessary. The methods of non-operation
decompression are a good alternative,
when intraabdominal pressure is lower
and in oncological patients.

Wprowadzenie
Nadcinienie wewn¹trzbrzuszne (IAH 
intra-abdominal hypertension), które w skrajnej postaci przyjmuje postaæ zespo³u ciasnoty wewn¹trzbrzusznej, zosta³o opisano po
raz pierwszy w literaturze chirurgicznej przed
ponad stu laty. Jednak dopiero badania z
ostatnich lat przyczyni³y siê do lepszego
poznania tego skrytego zabójcy krytycznie chorych i sformu³owania nowoczesnych
wytycznych diagnostycznych i terapeutycznych [2].
Choæ zespó³ ciasnoty wewn¹trzbrzusznej (ACS  abdominal compartment syndrome) najczêciej opisywano u chorych z
masywnym krwotokiem brzusznym lub
miednicznym, mo¿e on stanowiæ powik³anie takich schorzeñ jak ostre zapalenie
trzustki czy niewydolnoæ w¹troby. ACS
mo¿e wyst¹piæ tak¿e przy braku pierwotnej
patologii brzusznej czy miednicznej. Okrela siê go wówczas jako wtórny ACS, który
rozwija siê w nastêpstwie wstrz¹su i inten-

sywnej resuscytacji p³ynowej, zwykle u chorych wymagaj¹cych wentylacji mechanicznej [2]. Czynniki ryzyka IAH i ACS zestawiono w tabeli II.
W niniejszej pracy uwzglêdniono wytyczne sklasyfikowane wed³ug zasad medycyny opartej na faktach (EBM  evidencebased medicine). Mocne zalecenia oznaczono cyfr¹ 1, s³abe sugestie  cyfr¹ 2. Jakoæ
dowodów przedstawiono jako: wysoka (stopieñ A), umiarkowana (stopieñ B) lub niska
(stopieñ C). Ograniczona jakoæ dowodów
klinicznych wskazuje na potrzebê przeprowadzenia w przysz³oci dobrze zaplanowanych prospektywnych badañ nad leczeniem
IAH/ACS, co nie jest proste, bior¹c pod
uwagê ostry przebieg choroby i ciê¿ki stan
chorych [2].
Podstawowe pojêcia
W warunkach fizjologicznych cinienie
wewn¹trzbrzuszne (IAP  intra-abdominal
pressure) nie przekracza 5 mmHg, u wiêk401

szoci krytycznie chorych 5-7 mmHg. Krytyczne IAP, które prowadzi do niewydolnoci narz¹dów wynosi 12 mmHg.
Nadcinienie wewn¹trzbrzuszne (tabela I) prowadziæ mo¿e do niedokrwienia i niewydolnoci narz¹dów jamy brzusznej, a tak¿e klatki piersiowej. Mimo arbitralnie wyznaczonej granicy, krytyczna wartoæ IAP, przy
której dochodzi do dysfunkcji narz¹dowej
jest inna dla ka¿dego pacjenta. Je¿eli wysokiemu cinieniu wewn¹trzbrzusznemu
towarzyszy nowa lub postêpuj¹ca niewydolnoæ jednego lub wiêcej narz¹du, to mówimy o zespole ciasnoty wewn¹trzbrzusznej
(ACS), co przedstawiono w tabeli I. Od wartoci IAP wa¿niejsze jest brzuszne cinienie perfuzyjne (APP  abdominal perfusion
pressure) (tabela I), gdy¿ to ono decyduje o
ukrwieniu narz¹dów jamy brzusznej. Ono
równie¿ w stopniu wy¿szym od IAP okrela
ryzyko niewydolnoci narz¹dowej oraz rokowanie co do prze¿ycia [2].
Postêpowanie
W³aciwe postêpowanie z chorymi z
nadcinieniem wewn¹trzbrzusznym lub ACS
opiera siê na czterech podstawowych zasadach:
- seryjne monitorowanie
- optymalizacja perfuzji tkankowej i funkcji narz¹dów
- wdro¿enie postêpowania niechirurgicznego w celu obni¿enia cinienia wewn¹trzbrzusznego
- pilne chirurgiczne odbarczenie opornego IAH.
Wskazania, sposób i zalecan¹ czêstoæ
pomiaru IAP przedstawiono w tabeli III.
Czu³oæ badania przedmiotowego w
ocenie IAP jest zbyt niska (40-60%), by
mog³o ono zast¹piæ metody instrumentalne.
IAP mo¿na mierzyæ w pêcherzu moczowym,
¿o³¹dku, odbytnicy, macicy czy te¿ ¿yle g³ównej dolnej, jednak to pierwsze wydaje siê
najbardziej koszto-efektywne, bezpieczne i
dok³adne [2]. Istnieje co najmniej kilka metod pomiaru cinienia wewn¹trzpêcherzowego. Najprostsz¹ metod¹ jest uniesienie w
górê cewnika moczowego i pomiar wysokoci poziomu p³ynu ponad spojeniem ³onowym
[5] (rycina 1). Dok³adniejszy pomiar zapewniaj¹ elektryczne przekaniki wbudowane w
cewniki moczowe specjalnej konstrukcji, po³¹czone z uk³adem kroplowym do wype³niania pêcherza moczowego [7] (rycina 2).
Przy jakich wartociach cinienia wewn¹trzbrzusznego nale¿y interweniowaæ?
Ju¿ przy IAP równym 12 mmHg nale¿y podj¹æ intensywne kroki w celu obni¿enia cinienia wewn¹trzbrzusznego, poniewa¿ jego dalszy wzrost wi¹¿e siê ze z³ym rokowaniem [2].
Nale¿y cile monitorowaæ objêtoæ
przetaczanych p³ynów u wszystkich chorych, u których istnieje ryzyko IAH/ACS (zalecenie 1B). U chorych z IAH nale¿y rozwa¿yæ stosowanie hipertonicznych krystaloidów lub koloidów, aby zapobiec progresji
do wtórnego ACS (zalecenie 1C). Mo¿na
rozwa¿yæ diuretyki w po³¹czeniu z koloidami, aby uruchomiæ obrzêk z trzeciej przestrzeni u pacjentów stabilnych hemodynamicznie. Ci¹g³a hemofiltracja/ultrafiltracja
mo¿e byæ w³aciwsza ni¿ przetaczanie du¿ych objêtoci p³ynów infuzyjnych. Te metody obni¿ania IAP wymagaj¹ jednak po402

Tabela I
Definicje i podzia³ nadcinienia wewn¹trzbrzusznego i zespo³u ciasnoty wewn¹trzbrzusznej.
Definitions and classification of intraabdominal hypertension and abdominal compartment syndrome.
Nadcinienie w ew n¹trzbrzuszne

> 12 m m Hg

stopieñ I -

12-15 m m Hg

stopieñ II -

16-20 m m Hg

stopieñ III -

21-25 m m Hg

stopieñ IV -

> 25 m m Hg

Zespó³ ciasnoty w ew n¹trzbrzusznej

> 20 m m Hg + now a niew y dolnoæ > 1 narz¹du

pierw otny -

przy czy na w obrêbie jam y brzusznej lub m iednicy

w tórny -

przy czy na poza jam ¹ brzuszn¹

naw rotow y -

naw rót po uprzednim leczeniu ACS
Ró¿nica pom iêdzy rednim cinieniem têtniczy m a IAP
(pow inno w y nosiæ >50-60 m m Hg) (zalecenie 1C)

Brzuszne cinienie perfuzy jne

Tabela II
Czynniki ryzyka nadcinienia wewn¹trzbrzusznego (niezale¿ne czynniki ryzyka podano t³ustym drukiem) [2].
The risk factors of intraabdominal pressure (independent factors were shown with bold letters) [2].
1. Zm niejszona podatnoæ
pow ³ok brzuszny ch

 o s tra n iew y d o ln o  æ o d d ec h o w a;
 o p erac ja b rzu s zn a z p ierw o tn y m zamk n iêc iem p o w iêzi;
 znaczny uraz / oparzenie
 u³o¿enie na brzuchu

2. Wzrost zaw artoci
przew odu pokarm ow ego

 gastropareza; niedro¿noæ pora¿enna
 rzekom a niedro¿noæ jelita grubego

3. Patologiczna zaw artoæ
jam y brzusznej

 krew / pow ietrze
 w odobrzusze / n iew y d o ln o  æ w ¹tro b y

4. Przeciek w ³oniczkow y /
resuscy tacja p³y now a

 k w as ic a (pH < 7,2); hipotensja
 h ip o termia (tem peratura centralna < 33°C)
 mas y w n e p rzeto c zen ia > 10 jednostek KKCz / 24h
 zab u rzen ia k rzep n iêc ia (p³y tki krw i < 55 ty s/m m 3
lub APTT > 2 x norm a lub PTT < 50% lub INR > 1,5)
 mas y w n a res u s c y tac ja p ³ y n o w a > 5 L/ 24h
 sk¹pom ocz / n iew y d o ln o  æ n erek
 posocznica
 istotny uraz / oparzenie
 skrócona laparotom ia urazow a (dam age control laparotom y )

Tabela III
Diagnostyka nadcinienia wewn¹trzbrzusznego.
Diagnosing of intra-abdominal hypertension.
Kiedy m ierzy æ cinienie
Pogorszenie stanu klinicznego lub now e przy jêcie do OIT
w ew n¹trzbrzuszne?
oraz
(zalecenie 1B)
> 2 czy nniki ry zy ka nadcinienia w ew n¹trzbrzusznego

Jak m ierzy æ cinienie
w ew n¹trzbrzuszne?
(zalecenie 2C)

 jak m ierzy æ cinienie w ew n¹trzbrzuszne? (zalecenie 2C)
 pod koniec w y dechu
 w pozy cji na w znak, z rozluniony m i m iêniam i brzucha
 poziom zero w y znacza linia pachow a rodkow a
 podaæ do pêcherza m oczow ego < 25 m L 0,9% NaCl
 dokonaæ pom iaru 30-60 sekund po w y pe³nieniu pêcherza
(aby m iêsieñ w y pieracz pêcherza uleg³ rozkurczow i)
 przeliczy æ w y nik na m m Hg (1 m m Hg = 1,36 cm H2O)

Jak czêsto m ierzy æ IAP?

- sery jnie, je¿eli IAP > 12 m m Hg (zalecenie 1C),
np. co 4 godz. < 12 m m Hg  je¿eli stan kliniczny pogarsza siê

Tabela IV
Stopnie nadcinienia wewn¹trzbrzusznego i postêpowanie z punktu widzenia chirurga [1].
The grades of intraabdominal hypertension and management from the point of view of a surgeon [1].
Stopieñ

Cinienie w ew n¹trzbrzuszne [m m Hg]

Leczenie

I

10-14

Resuscy tacja norm ow olem iczna

II

15-24

Resuscy tacja hipow olem iczna

III

25-35

Dekom presja

IV

>35

Dorana dekom presja

twierdzenia w prospektywnych badaniach
klinicznych [2].
Sedacja i adekwatna analgezja wydaj¹
siê zapobiegaæ napinaniu miêni brzuszPrzegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 9

nych, choæ ich znaczenie pozostaje do ustalenia w przysz³ych badaniach klinicznych.
Krótkotrwa³a blokada nerwowo-miêniowa
mo¿e byæ rozwa¿ona u wybranych pacjenP. Myliwiec i wsp.

Rycina 1
Uproszczony pomiar cinienia wewn¹trzpêcherzowego.
Simplified intravesical pressure measurement.

Rycina 2
Pomiar cinienia wewn¹trzpêcherzowego przy u¿ycia przekanika metod¹ Malbraina [7].
Intravesical pressure measurement using a transmitter according to Malbrain [7].

tów z ³agodnym do umiarkowanego IAH jako
jedna ze stosowanych metod obni¿enia IAP
(zalecenie 2C). Jest ma³o prawdopodobne,
by sposób ten by³ skuteczny w odniesieniu
do chorych z ciê¿kim IAH lub ACS. U chorych z umiarkowanym do ciê¿kiego IAH nale¿y zwróciæ uwagê na u³o¿enie chorego
(zalecenie 2C). Uniesienie wezg³owia chorego > 20o zwiêksza IAP o ponad 2 mmHg.
Je¿eli wezg³owie jest uniesione pomiêdzy
pomiarami IAP  mog¹ one byæ nieadekwatne. Choæ opró¿nienie ¿o³¹dka i jelit przez
odsysanie, drenowanie, lewatywy lub nawet
odbarczenie endoskopowe mog¹ obni¿yæ
IAP, brakuje obecnie dowodów z badañ klinicznych na potwierdzenie zasadnoci ich
wykonywania. To samo dotyczy rodków
prokinetycznych, takich jak erytromycyna,
metoclopramid lub neostygmina [2].
Przezskórny drena¿ p³ynu, ropnia,
krwiaka lub powietrza wewn¹trzotrzewnowego powinien byæ rozwa¿ony u chorych z
objawowym IAH lub ACS (zalecenie 2C).
Przezkórne wprowadzenie cewnika pod
kontrol¹ ultrasonografii pozwala na celowany drena¿ p³ynu wewn¹trzotrzewnowego i
mo¿e pomóc w unikniêciu operacji u wybranych chorych z wtórnym ACS [2].
Leczenie chirurgiczne
Dekompresja chirurgiczna powinna byæ
przeprowadzona u chorych z ACS opornym
na inne metody leczenia (zalecenie 1B). U
chorych z ACS, któremu towarzyszy ewidentna niewydolnoæ narz¹dowa, a inne
Przegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 9

metody leczenia okaza³y siê nieskuteczne.
Jest to operacja ratuj¹ca ¿ycie [2]. Choæ ka¿de otwarcie jamy brzusznej u krytycznie chorych obarczone jest wysokim ryzykiem powik³añ, to zw³oka w dekompresji chirurgicznej wi¹¿e siê ze znamiennie wy¿sz¹ miertelnoci¹ [3].
Pomimo sformu³owania wytycznych
przez Miêdzynarodow¹ Konferencjê Ekspertów w zakresie Nadcinienia Wewn¹trzbrzusznego i Zespo³u Ciasnoty Wewn¹trzbrzusznej, podejcie klinicystów nie jest jednorodne. Dowodem na to mo¿e byæ postêpowanie proponowane przez Podrêcznik
Chirurgi Sabistona [1], oparte na nieco odmiennym podziale IAH (tabela IV). Autorzy
stwierdzaj¹ w nim, ¿e chocia¿ ju¿ przy cinieniu wewn¹trzbrzusznym wartoci 10-15
mmHg (stopieñ I) mo¿e dochodziæ do zaburzenia funkcjonowania narz¹dów, wskazania do chirugicznego odbarczenia s¹ na tym
etapie mocno w¹pliwe. Je¿eli cinieniu wewn¹brzbrzusznemu 15-24 mmHg (stopieñ
II) nie towarzyszy sk¹pomocz, hipoksja lub
istotnie podwy¿szone cinienie w drogach
oddechowych, dekompresja chirurgiczna nie
jest usprawiedliwiona. Konieczne jest jednak cis³e monitorowania, poniewa¿ IAH
mo¿e szybko narastaæ. Wiêkszoæ chorych
z cinieniem wewn¹trzbrzusznym 25-35
mmHg (stopieñ III) wymaga odbarczenia
chirurgicznego. Wszyscy pacjenci z cinieniem wewn¹trzbrzusznym >35 mmHg wymagaj¹ natychmiastowej dekompresji z powodu gro¿¹cego zatrzymania czynnoci

serca. Przezskórny drena¿ wodobrzusza
mo¿e pozwoliæ w tej sytuacji na przygotowanie do operacji, która pozostaje jednak
konieczna [1].
Podobnymi wytycznymi, jak przedstawione w tabeli III kieruje siê te¿ Leppaniemi
[6] wobec chorych z ACS w przebiegu ostrego zapalenia trzustki. Uznawanymi przez niego kryteriami do leczenia chirurgicznego s¹:
- IAP > 35 mmHg w powtarzanych pomiarach
- IAP 25-35 mmHg i postêpuj¹ca dysfunkcja narz¹dowa, zw³aszcza niewydolnoæ nerek i niewydolnoæ oddechowa.
Choæ laparostomia najczêciej wykonywana jest z ciêcia rodkowego, w ostrym
zapaleniu trzustki równie dobre wyniki uzyskuje siê przy ciêciu poprzecznym w nadbrzuszu. W obu stosowane s¹ opatrunki z
ujemnym cinieniem brzusznym. W przypadkach nagromadzenia p³ynu w przestrzeni zaotrzewnowej alternatyw¹ laparostomii
mo¿e byæ jedno- lub obustronna lumbotomia. Jest ona szczególnie korzystna w
ostrym zapaleniu trzustki oraz krwiakach
zaotrzewnowych po operacjach naczyniowych [8].
Jeszcze inn¹ alternatyw¹ laparostomii
mo¿e byæ w wybranych przypadkach podskórna fasciotomia kresy bia³ej. Przeprowadza siê j¹ z dwóch niewielkich rodkowych
ciêæ skórnych powy¿ej i poni¿ej pêpka. Zalet¹ tej metody leczenia jest mo¿liwoæ wykonania "przy ³ó¿ku krytycznie chorego.
Mo¿e ona byæ wykorzystana jako pomost
przed laparostomi¹. G³ówna wada to wytworzenie przepukliny, która wymaga leczenia
w drugim etapie [4,6].
Je¿eli operacja brzuszna przeprowadzana jest u chorego z licznymi czynnikami ryzyka IAH/ACS, nale¿y rozwa¿yæ pozostawienie jamy brzusznej na otwarto, by zapobiec ACS (zalecenie 1C) [2].
Pozostawiaj¹c jamê brzuszn¹ na otwarto nale¿y zastosowaæ jedn¹ z metod tymczasowego zamkniêcia jamy brzusznej.
Sporód licznych opisanych opatrunków,
najbardziej skuteczne wydaj¹ siê te po³¹czone z systemem odsysania, dostêpne komercyjnie w po³¹czeniu z uszczelniaj¹cymi
piankami i foliami, lub wykonane domowym
sposobem [1]. Inne metody to: zamkniêcie
przy u¿yciu opinaków, torby Bogota, czy ³aty
Wittmanna. ¯adna z tych metod nie zosta³a
dotychczas porównana z innymi w prospektywnych badaniach [2].
Przy u¿yciu ka¿dej z metod tymczasowego zamkniêcia jamy brzusznej mo¿e
doæ do nawrotowego ACS. Nale¿y wówczas natychmiast usun¹æ tymczasowe zamkniêcie i wykonaæ je ponownie tak, aby
obni¿yæ IAP.
Ostateczne zamkniêcie powiêzi jest kolejnym etapem leczenia chirurgicznego chorych po ust¹pieniu ACS. Powinno siê dokonaæ wszelkich starañ, aby zamkn¹æ jamê
brzuszn¹ najlepiej w ci¹gu kilku dni, poniewa¿ boczne miênie brzucha powoduj¹ z
czasem znaczn¹ retrakcjê brzegów rany [1].
Je¿eli dekompresjê chirurgiczn¹ przeprowadzono wczenie  przed znacznym pogorszeniem czynnoci narz¹dów  czêsto udaje
siê zamkn¹æ powiê w ci¹gu 5-7 dni [2].
Je¿eli to nie jest mo¿liwe, wskazane jest
pokrycie narz¹dów jamy brzusznej wch³a403

nialn¹ siatk¹ lub przeszczepem skórnym
poredniej gruboci, by zminimalizowaæ ryzyko przetoki jelitowej [1,2]. Wówczas powiê zamyka siê po 9-12 miesi¹cach [2].
Mo¿liwe jest tak¿e zastosowanie przesuniêtego p³ata skórnego, czyli zeszycie samej
skóry  wówczas zamkniêcie powiêzi mo¿na przeprowadziæ wczeniej. Dotychczas nie
wykazano wy¿szoci ¿adnej z wymienionych
metod zamkniêcia powiêzi przy u¿yciu prospektywnych badañ klinicznych [2].
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