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Zespó³ ciasnoty wewn¹trzbrzusznej (Abdominal Compartment Syndrome, ACS) jest
definiowany jako cinienie w jamie brzusznej przekraczaj¹ce 20 mm Hg, przy jednoczesnym spadku cinienia perfuzji w jamie
brzusznej poni¿ej 50 mm Hg i niewydolnoci
co najmniej jednego narz¹du. Pierwotne
przyczyny tego zespo³u to krwotoki do jamy
brzusznej lub packing w¹troby, za wtórne to gromadzenie p³ynu przesiêkowego w narz¹dach jamy brzusznej w nastêpstwie obfitych przetoczeñ p³ynów izotonicznych. ACS
jest coraz czêciej rozpoznawany w oddzia³ach intensywnej terapii, a jego skuteczne leczenie, w g³ównej mierze polega na operacyjnej dekompresji nadcinienia.

Abdominal compartment syndrome (ACS) is
defined as a hypertension in the abdominal cavity elevated above 20 mm Hg associated with
diminished abdominal perfusion pressure below
50 mm Hg and at least one organ failure. Primary ACS is caused by haemoperitoneum or
"packing" of ruptured liver, when the secondary ACS develops as a result of a collection of
transsudate in organs of abdomen due to massive fluid resuscitation. ACS gains recognition
in intensive care units. Effective treatment often
needs surgical decompression.

Podwy¿szone cinienie w zamkniêtej
przestrzeni anatomicznej zaburza czynnoæ znajduj¹cych siê w niej narz¹dów,
czego znanymi od lat przyk³adami s¹ skutki nadcinienia w czaszce, przestrzeniach
miêdzypowiêziowych koñczyn, ga³ce
ocznej i w klatce piersiowej.
Jama brzuszna jest równie¿ zamkniêt¹ przestrzeni¹ anatomiczn¹, jednak elastycznoæ pow³ok ró¿ni j¹ od wczeniej
wymienionych przyk³adów. Dlatego w
razie powolnego zwiêkszania siê objêtoci zawartych w niej narz¹dów lub gromadzenia siê p³ynu, ciany brzucha rozci¹gaj¹ siê dziêki czemu pojemnoæ brzucha zwiêksza siê i cinienie w jego wnêtrzu zwykle narasta w ograniczonym stopniu. Przyk³adem mo¿e byæ p³yn przesiêkowy w niewyrównanej marskoci w¹troby, gdzie istotny wzrost cinienia ródbrzusznego jest spostrzegany dopiero w
bardzo zaawansowanym stadium choroby [1,2].
Kliniczne znaczenie nadcinienia w
jamie brzusznej dostrze¿ono w po³owie
XX wieku. Ogilvie na podstawie dowiadczeñ z lat II Wojny wiatowej, wskaza³
na niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z szybkiego wzrostu cinienia w jamie brzusznej. Pó³ wieku temu, Gross w celu unikniêcia gwa³townego wzrostu cinienia
wewn¹trzbrzusznego, zaproponowa³ etapowe zamykanie du¿ych, wrodzonych
przepuklin pêpkowych. MG Baggot, anestezjolog z Dublina uwa¿a³, ¿e wysoka

miertelnoæ po wytrzewieniu jest spowodowana rozdêciem jelit, prowadz¹cym po
ponownym zszyciu pow³ok do wzrostu
cinienia w jamie brzusznej. W drugiej
po³owie ub. wieku podczas pierwszych
laparoskopowych operacji kobiecego narz¹du rodnego zwrócono uwagê na zaburzenia kr¹¿enia wywo³ane dootrzewnow¹
insuflacj¹ gazu. Póniejsze badania dowiadczalne oraz pomiary dokonywane
w czasie wspó³czesnych ju¿ operacji laparoskopowych, wykonywanych z zastosowaniem kontrolowanego nadcinienia,
umo¿liwi³y lepsze poznanie jego wp³ywu na kr¹¿enie, oddychanie i czynnoæ
nerek [1,3,4].
W zakresie uk³adu kr¹¿enia ma miejsce przyspieszenie têtna, wzrost orodkowego cinienia ¿ylnego i obwodowego
oporu naczyniowego oraz spadek nawrotu
¿ylnego, pojemnoci wyrzutowej serca,
przep³ywu trzewnego i nerkowego. Przy
zachowaniu prawid³owej objêtoci krwi
cinienie têtnicze ulega jedynie nieznacznym wahaniom [5-8]. Uniesienie przepony prowadzi do wzrostu cinienia w drogach oddechowych. Nastêpuje spadek
podatnoci p³uc, wzrost oporu naczyniowego w kr¹¿eniu p³ucnym, zaburzenie
stosunku wentylacji do perfuzji i w konsekwencji spadek pO2 [4,5,8,9]. Nerkowy przep³yw krwi zmniejsza siê i spada
filtracja k³êbuszkowa co nawet przy w³aciwym wype³nieniu ³o¿yska naczyniowego prowadzi do zmniejszonej produkcji
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moczu i w ostatecznoci  anurii [4,7,9].
Narasta hipoperfuzja i niedokrwienie jelit, zmniejsza siê przep³yw krwi têtniczej
i wrotnej przez w¹trobê [5]. Obni¿enie
pH luzówki ¿o³¹dka wyprzedza kliniczne objawy nadcinienia wewn¹trzbrzusznego [10]. Gorszy przep³yw krwi przez
naczynia pow³ok mo¿e staæ siê przyczyn¹ powik³añ ze strony rany operacyjnej.
Ze wzrostem cinienia w jamie brzusznej podnosi siê te¿ cinienie wewn¹trzczaszkowe, a nadto obni¿a siê przep³yw
krwi przez mózg [10-13].
Stopieñ upoledzenia funkcji tych
uk³adów zale¿y jednak nie tylko od wielkoci nadcinienia, ale te¿ od szybkoci
z jak¹ narasta oraz indywidualnego stopnia wra¿liwoci poszczególnych struktur.
Z punktu widzenie praktyki klinicznej istotne jest to, ¿e reakcja na taki sam
wzrost cinienia nie jest u wszystkich jednakowa, tym samym o rozpoznaniu i leczeniu ciasnoty wewn¹trzbrzusznej decyduje towarzysz¹cy nadcinieniu stopieñ
zaburzenia czynnoci wa¿nych dla ¿ycia
uk³adów.
Wg obecnych pogl¹dów o nadcinieniu (IAH = Intra Abdominal Hypertension) mówi siê, gdy mierzone trzykrotnie
cinienie w jamie brzusznej zamiast prawid³owych oko³o 5-7 mm Hg, przekracza 12 mm Hg. W czterostopniowym
podziale zaproponowanym przez Burcha,
pod koniec lat 90 ub. wieku znalaz³y siê
te¿ propozycje terapeutyczne przyporz¹dkowane ka¿demu ze stopni nadcinienia.
S¹ one jednak niejednoznaczne i dlatego
wspó³czenie zespó³ ciasnoty wewn¹trzbrzusznej (ACS = Abdominal Compartment Syndrome) definiuje siê jako cinienie w jamie brzusznej przekraczaj¹ce 20
mm Hg, przy jednoczesnym cinieniu
perfuzji w jamie brzusznej (APP = Abdominal Perfusion Pressure) ni¿szym od
50 mm Hg i pojawieniu siê niewydolnoci co najmniej jednego narz¹du. APP wylicza siê z ró¿nicy miêdzy rednim cinieniem têtniczym (MAP = Mean Arterial
Pressure), a aktualnym cinieniem panuj¹cym w jamie brzusznej. Za wartoæ graniczn¹ APP przyjmuje siê oko³o 50-60
mm Hg [4,5].
Okrelenie czêstoci zespo³u ciasnoty wewn¹trzbrzusznej jest trudne, gdy¿
nie zawsze jest on rozpoznawany. Wg
danych pochodz¹cych z wybranych
orodków mo¿na przyj¹æ, ¿e spotyka siê
go u kilku do kilkunastu procent chorych
leczonych w oddzia³ach intensywnej terapii. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wspó³czesne sposoby leczenia stosowane w stanach zagro¿enia ¿ycia, sprawiaj¹, i¿ z
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zespo³em tym bêdziemy spotykaæ siê coraz czêciej. Mo¿e ono byæ rezultatem
dzia³ania dwóch grup przyczyn:
1. Pierwsze z nich, zaklasyfikowane
jako przyczyny pierwotne to masywne
pooperacyjne krwotoki do jamy brzusznej np. pêkniêcie têtniaka aorty brzusznej. Innym przyk³adem s¹ nastêpstwa
ciê¿kich obra¿eñ narz¹dów jamy brzusznej u pacjenta wykrwawionego, czêsto
wych³odzonego, z zaburzeniami krzepniêcia i w stanie w kwasicy metabolicznej, gdy operacja polega na najprostszym
i najszybszym zaopatrzeniu uszkodzeñ
(abbreviated laparotomy, damage
control, staged laparotomy), niejednokrotnie z wykorzystaniem packingu
w¹troby czy przestrzeni zaotrzewnowej
[14-22]. Pierwotny zespó³ ciasnoty wewn¹trzbrzusznej czasem mo¿e byæ wywo³any równie¿ niedro¿noci¹ jelit lub
ostrym zapaleniem trzustki, jak i szybko
narastaj¹c¹, du¿¹ objêtoci¹ p³ynu przesiêkowego.
2. Przez przyczyny wtórne rozumie
siê gromadzenie p³ynu przesiêkowego w
tkankach, w tym tak¿e jelitach, jamie
otrzewnej i pow³okach brzucha. Mo¿e to
mieæ miejsce w ciê¿kich procesach zapalnych, zw³aszcza tocz¹cych siê w jamie
brzusznej, w nastêpstwie obfitych przetoczeñ p³ynów elektrolitowych u oparzonych, u osób, które dozna³y ciê¿kich, rozleg³ych obra¿eñ [23,24]. W tych stanach
czêæ p³ynu przestrzeni pozakomórkowej
ulega sekwestracji w uszkodzonych tkankach. Tym samym na poziomie wszystkich narz¹dów pogarsza siê przep³yw
tkankowy, narasta niedokrwienie uwalniaj¹ce lokalne czynniki poszerzaj¹ce naczynia [3,25]. ACS coraz czêciej jest spostrzegany w innych sytuacjach, wymagaj¹cych bardzo du¿ej parenteralnej poda¿y p³ynów, g³ównie elektrolitowych. Intensywne leczenie resuscytacyjne podjête ze wzglêdu na ró¿norodne przyczyny,
tak¿e le¿¹ce poza jam¹ brzuszn¹, mo¿e
skutkowaæ wzrostem cinienia w jamie
brzusznej i rozwiniêtym ACS. Wtórny
ACS mo¿e byæ spowodowany tak chirurgicznymi, jak i niechirurgicznymi
przyczynami, stwarzaj¹cymi koniecznoæ
szybkich, wielolitrowych przetoczeñ p³ynów, z du¿ym udzia³em izotonicznych
roztworów chlorku sodu. Ronie wtedy
objêtoæ p³ynu przesiêkowego, dochodzi
do obrzêku narz¹dów jamy brzusznej,
g³ównie jelit. W ostatnich latach niechirurgiczne przyczyny nadcinienia zaczynaj¹ przewa¿aæ nad chirurgicznymi.
Ostatnio zwrócono uwagê na mo¿liwoæ
unikniêcia u wielu chorych wtórnego ze-

spo³u ciasnoty wewn¹trzbrzusznej. U rozlegle oparzonych ograniczenie przetoczeñ
roztworu soli fizjologicznej na rzecz hyperosmotycznego roztworu chlorku i mleczanu sodu pozwoli³o zmniejszyæ czêstoæ wystêpowania ACS z oko³o 50 do
zaledwie kilku procent [26,27].
O trzeciorzêdowym zespole ciasnoty
w jamie brzusznej mówi siê wtedy, gdy
leczenie przynios³o jedynie czasowy
efekt.
Rozpoznanie zespo³u ciasnoty wewn¹trzbrzusznej nie sprawia wiêkszych
trudnoci, pod warunkiem jednak, ¿e pamiêta siê o mo¿liwoci jego istnienia.
G³ównymi objawami s¹ wysoko wysklepione, napiête pow³oki brzucha, uniesienie przepony, u sztucznie wentylowanego chorego koniecznoæ stosowania coraz wy¿szych cinieñ w drogach oddechowych, hipoksja, postêpuj¹cy sk¹pomocz,
wreszcie bezmocz, na które nie wp³ywaj¹ du¿e dawki leków moczopêdnych.
O rozpoznaniu decyduje jednak pomiar cinienia w jamie brzusznej. Wartoæ tego badania jest uwarunkowana bezpieczeñstwem, prostot¹ i powtarzalnoci¹. Najczêciej korzysta siê z metody
poredniej dokonuj¹c pomiaru przez cewnik umieszczony w pêcherzu moczowym
w celu monitorowania produkcji moczu.
Pomiar jest mo¿liwy dziêki temu, ¿e po
czêciowym wype³nieniu pêcherza, jego
ciana zachowuje siê jak membrana, przekazuj¹c zmiany cinieñ w jamie otrzewnej. Samo badanie przedstawia siê nastêpuj¹co: przez cewnik wprowadza siê
do pêcherza 80 - 100 ml soli fizjologicznej. Pod³¹czony do cewnika trójdro¿ny
kurek umo¿liwia pomiar cinienia za pomoc¹ zestawu u¿ywanego do mierzenia
orodkowego cinienia ¿ylnego. U le¿¹cego chorego punktem odniesienia jest
spojenie ³onowe [28-30]. Inne metody
pomiaru poredniego  za pomoc¹ sondy
w ¿o³¹dku lub cewnika w ¿yle pró¿nej dolnej nie znalaz³y szerszego zastosowania.
Coraz pe³niejsza wiedza o zespole
ciasnoty wewn¹trzbrzusznej, jej nastêpstwach i sposobach diagnozowania powinna przyczyniæ siê do wczesnego rozpoznania. Panuje bowiem dzisiaj zgodna
opinia, ¿e wykonana we w³aciwym czasie dekompresja jamy brzusznej odwraca niekorzystne zmiany patofizjologiczne i chocia¿ nie zawsze ratuje ¿ycie chorego, to przy braku dzia³añ chirurgicznych, nie da siê unikn¹æ zgonu. Wysoka
.miertelnoæ z pewnoci¹ wynika z faktu, ¿e zespó³ ACS jest rezultatem uszkodzeñ ciê¿kich, zagra¿aj¹cych ¿yciu
uszkodzeñ. Jednak ostatnie spostrze¿enia
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wskazuj¹, ¿e zespó³ ten samodzielnie,
niekorzystnie rzutuj¹cym na szansê prze¿ycia [14].
Operacyjna dekompresja przywracaj¹c w³aciwy przep³yw krwi przez tkanki
powoduje nag³e wyp³ukiwanie z nich
metabolitów. Kliniczne objawy zespo³u
reperfuzji wystêpuj¹ u kilkunastu procent
chorych poddanych chirurgicznemu odbarczeniu nadcinienia [31].
Operuj¹c chorych z istniej¹cym zespo³em ciasnoty wewn¹trzbrzusznej lub
powa¿nie ni¹ zagro¿onych istotnym zagadnieniem staje siê sposób zamkniêcia
brzucha. Zeszycie brzegów powiêzi i
doci¹gniêcie szwów jest mo¿liwe w tych
przypadkach, gdy operacyjnie usuniêto
przyczynê w postaci krwiaka lub packingu. Takie rozwi¹zanie jest jednak niew³aciwe w przypadkach wtórnego zespo³u ciasnoty. Pozostawienie otwartego brzucha, skutecznie obni¿a cinienie
wewn¹trz brzucha, jednak powoduje powa¿ne nastêpstwa zwi¹zane z nieodwracaln¹ utrat¹ na zewn¹trz znacznej iloci
wysokobia³kowego p³ynu. Pog³êbiaj¹cy
siê deficyt bia³ek krwi prowadzi do b³êdnego ko³a narastaj¹cej hypoalbuminemii
i dalszego gromadzenia p³ynu w tkankach. W tej sytuacji najkorzystniejszym
postêpowaniem jest zamkniêcie pow³ok
czasowo zwiêkszaj¹ce pojemnoæ jamy
brzusznej pozwalaj¹ce na zachowanie
prawid³owego cinienia w jej wnêtrzu.
Polega on na wszyciu w ranê laparotomijn¹ folii z tworzywa sztucznego (np. z
ja³owego, rozciêtego plastikowego zbiornika na mocz znane pod nazw¹ Bogota
bag). Rozwiniêciem tej idei jest stopniowe zwê¿anie ³aty, a¿ do momentu gdy
mo¿na bez napiêcia zamkn¹æ definitywnie pow³ok. Po stabilizacji kr¹¿enia, przetoczenia p³ynów krystaloidowych ogranicza siê do niezbêdnego minimum, a
ostateczne zamkniêcie pow³ok brzusznych nastêpuje mo¿liwie najszybciej, ju¿
nawet po 24-48 godzinach [20,22,32,33].
Wybór materia³u i techniki zale¿y jednak
od osobistych dowiadczeñ i preferencji
operatora.
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