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Hipowolemia jest g³ówn¹ przyczyn¹ zgonów wród chorych urazowych. Zachowanie objêtoci wewn¹trznaczyniowej ma podstawowe znaczenie dla prze¿ycia ostrej fazy urazu, a w
póniejszym etapie  rozwiniêcia w³aciwej odpowiedzi na uraz (gojenia i zwalczania ewentualnego zaka¿enia). Leczenie p³ynami le¿y wiêc u podstaw postêpowania z chorymi po urazach
i operacjach. W najciê¿szych postaciach hipowolemii, gdy brakuje ponad 1/3 objêtoci krwi
kr¹¿¹cej, rozwija siê stan wstrz¹su hipowolemicznego. Ustrój nie jest w stanie go wyrównaæ
samodzielnie, w oparciu o wewnêtrzne przesuniêcia p³ynowe, a do¿ylny wlew p³ynów ratuje ¿ycie, ma wiêc charakter resuscytacji p³ynowej. Dynamika i jakoæ tych zabiegów rzutuj¹ na ewentualne wyst¹pienie zespo³u niewydolnoci wielonarz¹dowej (MODS) i na szanse
prze¿ycia chorego. Zasadnoæ do¿ylnej poda¿y p³ynów by³a przedmiotem kontrowersji od
pierwszych prób leczenia podjêtych w Szkocji, podczas epidemii cholery w 1832 r. W tym
czasie nie znano patofizjologii przesuniêæ p³ynowych i znaczenia czynnociowej objêtoci p³ynu pozakomórkowego. Na rolê hipowolemii w patofizjologii wstrz¹su wskaza³ dopiero w koñcu lat 20 ubieg³ego wieku Blalock, przeciwstawiaj¹c siê wczeniejszym teoriom wstrz¹su:
nerwowej Crile'a i toksycznej Cannona i Baylissa. Ci¹gle niezadowalaj¹ce wyniki leczenia
chorych we wstrz¹sie krwotocznym prowokuj¹ do dyskusji na temat optymalnej p³ynoterapii. Nowe kierunki terapeutyczne to permisywna hipotonia, oraz resuscytacja p³ynowa stê¿onymi roztworami soli. Jednak wyniki badañ klinicznych s¹ niejednoznaczne, co mo¿e wynikaæ miêdzy innymi ze zmiennej charakterystyki klinicznej chorych oraz stosowania ró¿nych
kryteriów badawczych.

Hypovolaemia is the most important cause of mortality among trauma patients. Preservation
of the intravascular volume is crucial both for the survival of the acute phase and later on for
optimal wound healing and dealing with possible infections. Fluid therapy remains the mainstay of
early treatment of surgical and traumatic patients. In severe hypovolaemia, when intravascular
deficit exceeds 1/3 of the circulating blood volume, hypovolaemic shock develops. The organism is
unable to self correct the deficit solely by "fluid shifts", and intravenous fluid administration becomes life saving - a true "fluid resuscitation". Its effectiveness and appropriate timing are factors
that influence the probability of developing multiorgan dysfunction syndrome (MODS) and final
outcomes. The appropriateness of intravenous fluid administration evoked controversies from its
introduction into the clinical practice during the cholera epidemic in 1832. Then the pathophysiology of fluid translocations and importance of effective extracellular fluid volume were not understood. The pivotal role of hypovolaemy in shock was first explained in the late 1920's by Blalock ,
who contradicted the toxaemic theory proposed by Cannon and Bayliss. The way the fluid therapy
should be conducted is still a matter of debate as the clinical outcomes in haemorrhagic shock are
not satisfactory. New and fascinating concepts have been proposed, among them permissive hypotension, and administration of hypertonic saline solutions. Unfortunately the results of clinical
trials are inconclusive, mainly because of heterogenicity of patient populations, differences in trauma
severity and adopted research strategies.

Hipowolemia na czele zjawisk
urazowych
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W hierarchii zjawisk urazowych hipowolemia zajmuje najwy¿sz¹ pozycjê,
obok obra¿enia tkanek i zapalenia. Utrzymanie objêtoci krwi (BV) jest warunkiem prze¿ycia m.in. urazu wypadkowego. Ustrój ze zmniejszon¹ BV, który prze¿y³ uraz, d¹¿y w pierwszym rzêdzie do
wyrównania tej objêtoci. Celem jest odwrócenie zjawisk towarzysz¹cych hipowolemii, tj. podtrzymanie objêtoci minutowej serca (CO), wyrównanie przep³y-

wów narz¹dowych krwi (BF) i przywrócenie minutowego dowozu tlenu (DO2).
Stratê nie przekraczaj¹c¹ 1/3 objêtoci krwi organizm mo¿e wyrównaæ sam
na drodze przesuniêæ p³ynów i albuminy
pomiêdzy przestrzeniami ustroju (autoreakcje kompensacyjne). Utrata wiêkszych
objêtoci krwi prowadzi do wstrz¹su hipowolemicznego i wymaga interwencji
zewn¹trzustrojowej w postaci m.in. do¿ylnej resuscytacji p³ynowej [1].
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W hipowolemii maleje narz¹dowy
minutowy dowóz tlenu (DO2)
Pomiêdzy wolemi¹ (BV), rzutem minutowym serca (CO) i obwodowym oporem naczyniowym (TPR) istnieje cis³y
zwi¹zek. Pierwsze dwie zmienne malej¹
w stanach hipowolemii o ró¿nej przyczynie (np. w krwotoku, w zawale m. sercowego, w phaeochromocytoma), natomiast
rosn¹ w stanach hiperwolemii (np. w ci¹¿y, w nastêpstwie treningu sportowego,
w uogólnionym zaka¿eniu).
Przeciwnie do kierunku zmian BV i
CO zachowuje siê TPR: wzrasta w stanie
hipowolemii i maleje w hiperwolemii.
Wzrost TPR w hipowolemii jest spowodowany a1-adrenergicznym skurczem
naczyñ têtniczych, który mo¿e zmniejszaæ
narz¹dowy dowóz tlenu (DO 2). Warto
zauwa¿yæ, ¿e w stanach zwi¹zanych z hiperwolemi¹ (jak np. nadczynnoæ tarczycy, trening czy sepsa) wprawdzie TPR
zmniejsza siê i narz¹dowy przep³yw krwi
wzrasta, ale kluczowym zjawiskiem patofizjologicznym staje siê bilans tlenowy,
zale¿ny m.in. od zwiêkszonego minutowego zu¿ycia tlenu (VO2).
Spoczynkowe przedzia³y
objêtoci krwi
Na oko³o 5 litrów krwi kr¹¿¹cej sk³ada siê krew têtnicza, krew w³oniczkowa
i krew ¿ylna. W normalnych warunkach
po stronie têtniczej mieci siê jedynie
14% krwi. Jest to tzw. efektywna objêtoæ krwi têtniczej (eff ABV), czyli oko³o 700 ml dobrze utlenowanej krwi, zawartej pod cinieniem pomiêdzy zastawkami aorty a w³oniczkami narz¹dowymi. Stan wype³nienia uk³adu têtniczego
ledz¹ w sposób ci¹g³y baroreceptory
umiejscowione w naczyniach kieruj¹cych
krew do centralnego uk³adu nerwowego.
Wymiana gazów i metabolitów zachodzi w ³o¿ysku kapilarnym zawieraj¹cym
ok. 200 ml krwi, z tego po³owê w kapilarach p³uc.
Pozosta³e oko³o 4 litry krwi stanowi
mniej lub bardziej odtlenowana krew ¿ylna, mieszcz¹ca siê w trzech niskocinieniowych przedzia³ach pojemnociowych,
nadzorowanych w ró¿ny sposób przez
autonomiczny uk³ad nerwowy. S¹ to przedzia³ skórno-miêniowy dolnej po³owy
cia³a (ok. 1400 ml), przedzia³ górnej po³owy cia³a (nadprzeponowy) (ok. 1400
ml) oraz krew ¿ylna mieszcz¹ca siê w ³o¿ysku trzewnym (ok. 1200 ml) (rycina 1).
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Rycina 1
Rozk³ad objêtoci krwi u 70 kg mê¿czyzny.
Blood volume distribution in a 70 kg male.

Regulacja pojemnoci przedzia³ów
krwi ¿ylnej
W stanach niedoboru krwi powrót
krwi z tkanek obwodowych do prawego
serca zale¿y w du¿ym stopniu od obkurczenia naczyñ ¿ylnych. W odpowiedzi na
pokrwotoczne zwiêkszenie aktywnoci
a1-adrenergicznej oba przedzia³y skórnomiêniowe, a zw³aszcza koñczyn dolnych
i miednicy, reaguj¹ skurczem naczyñ ¿ylnych. Przeciwnie, przedzia³y te mog¹ basenowaæ krew ¿yln¹, gdy ma miejsce
blokada farmakologiczna uk³adu sympatycznego (np. towarzysz¹ca znieczuleniom neuroosiowym, tj. znieczuleniu zewn¹trzoponowemu lub podpajêczynówkowemu) lub sympatykoliza chorobowa
(np. w toku endotoksemii).
Wyj¹tkow¹ pozycjê zajmuje trzeci,
niewiele mniejszy zbiornik krwi ¿ylnej,
obejmuj¹cy jelita i w¹trobê. Jest on w
pocz¹tkowych stadiach hipowolemii
chroniony przed a1-adrenergicznym skurczem naczyñ (miêdzy innymi dziêki aktywnoci dopaminergicznej i b2-adrenergicznej naczyñ trzewnych). Jeli jednak
wolumenreceptory obszaru sercowop³ucnego wska¿¹ na zmniejszenie nawrotu ¿ylnego poni¿ej 3/4 objêtoci krwi centralnej, ustrój uruchamia parasympatykotoniczny mechanizm przetoczenia krwi
trzewnej do ¿y³y g³ównej dolnej. Ciep³a,
wzglêdnie dobrze utlenowana krew ¿ylna trzewi zostaje mechanicznie wyciniêta z obkurczonego przewodu pokarmowego w ³o¿e naczyniowe o cinieniu
bliskim 0 mm Hg i ratunkowo wype³nia
prawe serce (tabela I). Wagotonia, wywo³ana stanem g³êbokiej hipowolemii,
objawia siê z jednej strony zwolnieniem
rytmu serca, a z drugiej  obkurczaj¹c

cewê pokarmow¹ powoduje dyskomfort
brzuszny, nudnoci i nieraz wymioty.
Mechanizmy autoobrony BV
Ustrój co najmniej trojako reaguje na
zmniejszenie objêtoci krwi kr¹¿¹cej:
przyspieszaj¹c rytm serca, przemieszczaj¹c pe³n¹ krew z innych ³o¿ysk naczyniowych oraz przesuwaj¹c p³yn ródmi¹¿szowy do naczyñ.
Wczesnym mechanizmem kompensacyjnym w hipowolemii jest tachykardia,
utrzymuj¹ca pocz¹tkowo rzut minutowy
serca (CO). Tachykardycznie, zgodnie z
prawem Mareya, dzia³a zarówno hipowolemiczne odci¹¿enie baroreceptorów du¿ych têtnic jak i sympatykotonia. Na tê
ostatni¹ sk³ada siê krwotoczna stymulacja b1-adrenergiczna, która wywiera dodatni wp³yw chronotropowy, inotropowy
i dromotropowy oraz stymulacja b2-adrenergiczna  poszerzaj¹ca naczynia
wieñcowe.
Spostrzegan¹ czasem bradykardiê t³umaczy siê g³êbok¹ hipowolemi¹: niedostateczne (mniej ni¿ w 75%) wype³nienie serca powoduje, ¿e lewa komora kurcz¹c siê w sposób krañcowy zadra¿nia
swe mechanoreceptory i wywo³uje odruch
Bezolda-Jarischa [2]. Zwolnienie rytmu
serca w g³êbokiej hipowolemii podtrzymuje przynajmniej objêtoæ wyrzutow¹
serca (SV), chocia¿ nie minutow¹ (CO).
Autoobrona objêtoci krwi kr¹¿¹cej
(BV) dokonuje siê poprzez:
(1) zwiêkszenie oporu naczyniowego
(TPR) wybranych ³o¿ysk naczyniowych
(centralizacja kr¹¿enia), a tak¿e pojemnociowych przedzia³ów krwi ¿ylnej (autotransfuzja). Skurcz prekapilarów zmienia tak rozk³ad si³ Starlinga, ¿e mo¿liwe
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staje siê
(2) uzupe³nianie objêtoci osocza drog¹ przezkapilarnego przesi¹kania p³ynu
miêdzykomórkowego. Mechanizm zjawiska transcapillary refill s³abnie z czasem,
ale w dobie wstrz¹sorodnego krwotoku
przywraca do krwi kr¹¿¹cej oko³o 1 litr
osocza. Zjawisko to prowadzi do hemodylucji, potwierdzanej przez pokrwotoczne obni¿enie hematokrytu.
Warto nadmieniæ, ¿e wczenie po
krwotoku, kiedy jeszcze nie zmniejszy³a
siê produkcja limfy, t¹ drog¹ do ³o¿yska
naczyniowego dostaje siê czêæ bia³ek z
puli poza-naczyniowej. Jest to zjawisko
wczesnej ekskluzji proteinianów, g³ównie anionów albuminy, z macierzy ródmi¹¿szowej do przestrzeni wewn¹trznaczyniowej. Zagêszczaj¹cy siê w tym czasie ujemny ³adunek (grupy ~COO - ,
~HSO3-) struktur ¿elowych macierzy u³atwia oddawanie do limfy ujemnie na³adowanych albuminianów. Bardzo wczesna (prawie oko³okrwotoczna) do¿ylna
poda¿ roztworu albuminy mia³aby wiêc
swe uzasadnienie patofizjologiczne [3].
Skutki hormonalne ostrego
zmniejszenia siê BV
Ka¿da forma zmniejszenia BV (a
zw³aszcza najpilniej strze¿onej efektywnej objêtoci krwi têtniczej) wywo³uje
potrójn¹ reakcjê hormonaln¹: wzrost aktywnoci katecholamin, osi renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) oraz zwiêkszenie poza-osmotycznej aktywnoci wazopresyny (ADH) (tabela II). Skutkiem
tej reakcji jest centralizacja kr¹¿enia, czyli utrzymanie przep³ywów krwi przez
narz¹dy, które s¹ najwa¿niejsze z punktu
widzenia prze¿ycia urazu. Chodzi tu o
centralny uk³ad nerwowy i hormonalny
oraz dwa nieustannie pracuj¹ce miênie,
miêsieñ sercowy i przeponê. Zwraca uwagê odaortalne ukrwienie chronionych
centralnie narz¹dów.
W warunkach spoczynkowych do
skóry trafia oko³o 8%, a do masy miêni
szkieletowych  ok. 20% rzutu minutowego serca. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e od
tych tkanek  odpornych na niedotlenienie  rozpoczyna siê tzw. centralizacja kr¹¿enia. Taka sytuacja ma miejsce przede
wszystkim w czystym krwotoku, a wiêc
np. w krwawieniu z przewodu pokarmowego czy w krwawieniu spowodowanym
pêkniêciem ci¹¿y pozamacicznej.
Rozleg³e obra¿enie tkanek zwiêksza
prawdopodobieñstwo rozwoju g³êbokiej
hipowolemii, uruchamia wiêc wszelkie
rezerwy krwi ustrojowej. Do sygnaliza-
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Rycina 2
Rozwój idei leczenia wstrz¹su krwotocznego i dominuj¹ca postaæ niewydolnoci narz¹dowej.
Evolution of hypovolemic shock treatment concept and the most prevalent organ dysfunction pattern.

cji presoreceptorycznej do³¹czaj¹ siê
bodce temperaturowe i bólowe, które
przyspieszaj¹ i wzmacniaj¹ odpowied
ustroju na malej¹cy powrót krwi ¿ylnej
do jam serca, czyli na zmniejszenie centralnej objêtoci krwi. Innymi s³owy, im
bardziej krwotok zwi¹zany jest z obra¿eniem tkanek, a wiêc ze zwiêkszon¹ recepcj¹ bodców m.in. z nocyceptorów, termoreceptorów i mechanoreceptorów miêni i skóry, tym wydatniej ustrój wyzwala
dodatkow¹ reakcjê ratunkow¹ i korzysta z innych, dostêpnych ³o¿ysk narz¹dowych, m.in. nerkowego (oko³o 20% CO
w spoczynku) i trzewnego (oko³o 25%
CO w spoczynku).
Krótka historia do¿ylnego leczenia
p³ynowego
Pocz¹tki do¿ylnego leczenia p³ynami
siêgaj¹ XIX wieku, kiedy podjêto próby
zmniejszenia zagêszczenia i zakwaszenia
krwi u chorych z zapaci¹ choleryczn¹
[4]. Najczêciej chorym umieraj¹cym na
cholerê podawano krótkotrwale i zwykle
w niewielkiej objêtoci roztwory hipotoniczne chlorku sodu, rzadko utrzymuj¹c
ich przy ¿yciu. Do¿yln¹ poda¿ p³ynów tak
skutecznie krytykowano, ¿e dopiero pó³
wieku póniej, w 1881 roku niemiecki
chirurg Albert S. Landerer (1854-1904)
podj¹³ próbê ratowania ¿ycia skrwawionego mê¿czyzny do¿ylnym wlewem roztworu soli [5]. Do¿yln¹ poda¿¹ p³ynów
w ostrej niedokrwistoci pokrwotocznej (np. w po³o¿nictwie i w chirurgii) interesowa³ siê w tym czasie tak¿e znany
chirurg Jan A. Mikulicz-Radecki (18501905), kieruj¹cy krakowsk¹ Klinik¹ Chirurgiczn¹ UJ. W³anie zagadnienie do¿yl-

nej infuzji p³ynów bada³ i w 1885 r. przedstawi³ jako rozprawê habilitacyjn¹ Hilary Schramm (1857-1941), uczeñ profesorów J.A. Mikulicza i T.C. Billrotha
(1829-1894) [6].
Od leczenia kwasicy w biegunkach
dzieciêcych rozpoczê³o siê w XX wieku
nowoczesne podejcie do leczenia p³ynami. Pediatrom amerykañskim J. Hollandowi (1873-1936), J.L. Gamblowi (18831959) i D.C. Darrowowi (1895-1965)
zawdziêczamy patofizjologiczne podstawy terapii, oparte o znajomoæ budowy
ustroju i jego przedzia³ów p³ynowych.
Zmniejszenie czynnociowej objêtoci
p³ynu pozakomórkowego w oparzeniach
opisano w 1923 roku. Do¿ylny wlew kroplowy opisa³ chirurg amerykañski Rudolf
Matas (1860-1957) w 1924 roku, chocia¿
sam stosowa³ tê technikê znacznie wczeniej [7].
Idea leczenia wstrz¹su hipowolemicznego wlewami roztworu soli, zapocz¹tkowana przez Landerera, rozwija³a siê
krêtymi cie¿kami [8]. Chirurg amerykañski Washington G. Crile (1864-1943) z
dowiadczeñ nad wstrz¹sem wyci¹gn¹³ w
1899 roku b³êdny wniosek, ¿e jego przyczyn¹ jest pora¿enie rdzeniowego orodka naczyniowego. Badania fizjologów
Williama M. Baylissa (1860-1924) i Waltera B. Cannona (1871-1945) nad wstrz¹sem krwotocznym w okresie I wojny
wiatowej wskaza³y b³êdnie, ¿e jego przyczyn¹ jest czynnik toksemiczny, pochodz¹cy z rany. Dopiero dowiadczenia
amerykañskiego chirurga Alfreda Blalocka (1899-1964) z lat 1927-1930 skierowa³y uwagê na podstawow¹ przyczynê tej
postaci wstrz¹su tj. zmniejszenie objêtoci krwi [9].
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Tabela I
Autonomiczna regulacja ¿ylnych przedzia³ów naczyniowych.
Autonomic regulation of the venous vascular compartments.

¯ylny przedzia³ naczyniowy

Mechanizm regulacji

Zbiornik miêniowo-skórny krwi
dolnej po³owy cia³a (1400 ml)
Zbiornik nadprzeponowy krwi
(1400 ml)
Zbiornik krwi trzewnej
(1200 ml)

Skurcz naczyñ wywo³any pobudzeniem receptorów
a 1 adrenergicznych  faza wczesna
Skurcz naczyñ wywo³any pobudzeniem receptorów
a 1 adrenergicznych  faza wczesna
Skurcz miêni g³adkich przewodu pokarmowego
wywo³any pobudzeniem parasympatycznym  faza póna

Tabela II
Potrójna reakcja hormonalna na nag³e zmniejszenie objêtoci krwi kr¹¿¹cej.
Triple hormonal reaction to a rapid decrease in circulating blood volume.
 pobudzenie receptorów a 1  skurcz naczyñ
 pobudzenie receptorów b 1  dzia³anie inotropowe,
Aminy katecholowe
chronotropowe i dromotropowe dodatnie
 pobudzenie receptorów b 2  rozszerzenie naczyñ wieñcowych
 bezporednie dzia³anie wazokonstrykcyjne angiotensyny II
Uk³ad renina-angiotensyna pobudzenie wydzielania katecholamin, mineralokortykosteroidów i ADH
aldosteron
 zwiêkszenie reabsorbcji Na+ i H2O w nerkach
 dzia³anie wazokonstrykcyjne
 nasilanie agregacji p³ytek, uwalnianie czynnika von Willebranda i VIII
ADH
 zatrzymywanie H2O w nerkach
 zwiêkszenie pragnienia
 pobudzenie wydzielania glikokortykosteroidów
Cel: zachowanie rzutu serca dziêki tachykardii, centralizacji kr¹¿enia i przesuniêciu p³ynu
z przestrzeni pozakomórkowej do wewn¹trznaczyniowej
Tabela III
Korzyci z do¿ylnej poda¿y hipertonicznych roztworów NaCl.
Benefits of intravenous hypertonic saline solutions.
Mózg
Uk³ad kr¹¿enia

P³uca
Trzewia

- zmniejszenie obrzêku
- szybkie zwiêkszenie objêtoci wewn¹trznaczyniowej
- wzrost kurczliwoci miênia sercowego
- zmniejszenie reakcji zapalnej
- zmniejszenie sekwestracji neutrofili w kapilarach
- wzmocnienie bariery ródb³onkowej
- zmniejszenie pozanaczyniowej ucieczki albuminy
- zmniejszenie reakcji zapalnej
- ochronny wp³yw na ukrwienie trzew

Tabela IV
Konsekwencje nadmiernej poda¿y p³ynów.
Detrimental effects of excessive fluid administration.
W niekontrolowanym
krwotoku,
przed zaopatrzeniem
chirurgicznym [34]:

W fazie sekwestracji
p³ynów:

 zwiêkszenie krwawienia (wyp³ukiwanie skrzepów p³ytkowych,
zmniejszenie iloci p³ytek i lepkoci krwi, koagulopatia z rozcieñczenia)
 anemia hemodylucyjna
 hipotermia
 hiperchloremiczna kwasica metaboliczna
 obrzêk ródb³onka kapilar (utrudniaj¹cy dyfuzjê przez cianê naczynia)
 obrzêk ran i zespoleñ (opóniaj¹cy gojenie siê i zwiêkszaj¹cy ryzyko
powstania przetok)
 obrzêk jelit (póniejszy powrót perystaltyki, wzdêcia)
 zwiêkszenie iloci pozanaczyniowej wody w p³ucach
(pogorszenie wymiany gazowej, wzrost ryzyka powstania niedodmy,
zapalenia p³uc, ARDS)
 wzrost cinienia ródczaszkowego
 wzrost cinienia ródbrzusznego (pogorszenie ukrwienia trzew i nerek,
zmniejszenie nawrotu ¿ylnego)
 wzrost obci¹¿enia wstêpnego m. sercowego

Dostrze¿ona sk³onnoæ ustroju do zatrzymania sodu po urazie i obszernie dyskutowana w okresie II wojny przez chirurgów amerykañskich, sk³oni³a grupê
Frederica A. Collera do przestrzegania
przed u¿yciem roztworów NaCl u chorych septycznych, oparzonych czy hipo36

proteinemicznych [10] i opisania w 1944
zjawiska pooperacyjnej nietolerancji
sodu [11]. Badania metabolizmu pourazowego, prowadzone przez Francisa D.
Moore'a (1913-2001) w latach 19471963 wskaza³y, ¿e dodatni bilans wody i
sodu jest obligatoryjnym zjawiskiem po-

urazowym. Jako pendant do dawnego artyku³u F.A. Collera, w 1962 roku G. Thomas Shires (1925-2007) publikuje pracê
pt. Pooperacyjna tolerancja sodu, wskazuj¹c na koniecznoæ poda¿y wody i sodu
po operacji [12].
Od tej pory tocz¹ siê nieustaj¹ce spory o skutecznoæ resuscytacyjn¹ wlewów
roztworów krystaloidowych i koloidowych, w tym roztworów albuminy. Jednoczenie zwiêkszy³ siê odsetek chorych
z ciê¿kimi obra¿eniami, prze¿ywaj¹cych
stan wstrz¹su hipowolemicznego. Wraz
ze zmian¹ priorytetów leczniczych zmienia³a siê dominuj¹ca niewydolnoæ narz¹dowa. I tak niewydolnoæ kr¹¿enia w
okresie I wojny wiatowej zast¹pi³a niewydolnoæ nerek w okresie II wojny. Z
kolei dominuj¹c¹ niedomog¹ w kolejnych
wojnach sta³a siê niewydolnoæ oddechowa, któr¹ obecnie zast¹pi³a niewydolnoæ
wielonarz¹dowa (rycina 2).
Miejsce resuscytacji p³ynowej
w odpowiedzi wodno-solnej na uraz
Znane s¹ trzy fazy odpowiedzi wodno-solnej na uraz: faza wstrz¹sowa, faza
sekwestracji i faza mobilizacji p³ynów.
Nastêpuj¹ one po sobie zawsze w wymienionej kolejnoci, ich nasilenie i czas
trwania zale¿¹ od si³y bodca urazowego, a wiêc tak¿e od dynamiki utraty krwi
(rycina 3). Adekwatna resuscytacja p³ynowa:
- zwalczaj¹c hipotensjê os³abia fazê
wstrz¹sow¹. Przedszpitalne leczenie p³ynami, skutkuj¹ce uzyskaniem cinienia
skurczowego oko³o 90 mm Hg, zmniejsza
przede wszystkim g³êbokoæ i czas trwania fazy wstrz¹sowej, ale tak¿e  co za tym
idzie  pozosta³ych faz odpowiedzi [13];
- umo¿liwia podjêcie ewentualnej
wczesnej interwencji chirurgicznej dla
zatrzymania krwawienia [1];
- zapobiega pog³êbianiu siê niedotlenienia ustroju i wyst¹pieniu miertelnej
triady: wyziêbienia, kwasicy i koagulopatii [14].
Przedszpitalne leczenie p³ynami
Poniewa¿ najczêciej w warunkach
przedszpitalnych lecz¹cy dysponuje ograniczonymi informacjami na temat chorego trudno jest indywidualizowaæ leczenie. Dodatkowo koniecznoæ jak najszybszego transportu rannego do szpitala,
gdzie bêdzie mo¿liwe definitywne opanowanie krwawienia, utrudnia podjêcie
decyzji opartej na przes³ankach patofizjologicznych. By u³atwiæ i ujednoliciæ po-

OSTRY DY¯UR 2008  1  2

B i ln as
p ³yn ów i
N aC l

U raz
F aza sekw est racji p ³yn ów

0

1

2

3

4

5

d ob a

Faza mob il izacji p ³yn ów
F aza w str z¹sow a

Rycina 3
Bilans wodno-sodowy w okresie oko³ourazowym. Optymalne postêpowanie przeciwwstrz¹sowe
(zaznaczone lini¹ kropkowan¹) skutkuje zmniejszeniem nasilenia sekwestracji p³ynów i szybszym
powrotem do zdrowia w porównaniu do postêpowania suboptymalnego.
Water-natrium balance after major trauma.

stêpowanie w takich przypadkach opracowano wiele standardów i wytycznych,
czêæ z nich adresowana jest do lekarzy,
inne do paramedyków, inne za do udzielaj¹cych pomocy w warunkach wojennych [15-17].
W przypadku krwotoku nie daj¹cego
siê opanowaæ zaleca siê, by unikaæ d¹¿enia do uzyskania normalnych wartoci cinienia skurczowego za pomoc¹ obfitych
wlewów do¿ylnych, powoduje to bowiem
nasilenie krwawienia i mo¿e pogarszaæ
rokowanie. Uznaje siê, choæ wyniki badañ s¹ niejednoznaczne, ¿e obecnoæ têtna na têtnicy promieniowej, stan wiadomoci chorego (bez urazu czaszkowomózgowego) lub cinienie skurczowe
oko³o 90-100 mmHg, s¹ parametrami klinicznymi, którymi nale¿y siê kierowaæ
podczas podawania p³ynów w tej fazie leczenia[18]. Znaczna hipotensja najczêciej spowodowana jest urazem przenikaj¹cym (pchniêciem lub postrza³em). Po
wykluczeniu innych przyczyn g³êbokiej
hipotensji (odma op³ucnowa, tamponada
worka osierdziowego i uraz rdzenia krêgowego) zalecana resuscytacja p³ynowa
w tych przypadkach niesie z sob¹ element
opónienia [1,18,19]. W pimiennictwie
anglosaskim obserwuje siê ewolucjê nazewnictwa tego postêpowania:
1994  delayed fluid resuscitation;
1998  restriction of fluid
resuscitation;
2000  hypotensive resuscitation;
2002  permissive hypotension.
Wród czynników u³atwiaj¹cych podjêcie decyzji o mniej agresywnym przedszpitalnym wyrównywaniu niekontrolowanych strat wymienia siê m³ody wiek,
nieobecnoæ urazu g³owy i krótki czas
spodziewanego transportu [18,20].
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Nale¿y podkreliæ, ¿e mózg po urazie
nie toleruje nawet krótkich okresów hipotensji. Dlatego u chorych po urazach g³owy
skurczowe cinienie têtnicze winno byæ utrzymane blisko 100-110 mm Hg [18].
Rodzaje p³ynów i.v.
W leczeniu hipowolemii stosuje siê
roztwory koloidowe i krystaloidowe. Roztwory krystaloidowe, zawieraj¹ce jony
sodowe, powiêkszaj¹ objêtoæ p³ynu wewn¹trznaczyniowego w proporcji oko³o
200 ml na 1000 ml roztworu podanego
do¿ylnie. W przypadku roztworów koloidowych proporcja ta wynosi oko³o 700
ml na 1000 ml [21].
Roztwory stê¿one, czyli hiperosmolalne i hipertoniczne (600-1800 mOsm/l),
ci¹gaj¹ wodê komórkow¹ do p³ynu
pozakomórkowego. Ich poda¿ skutkuje
odwodnieniem komórkowym (m.in. mózgu), powiêkszeniem BV (jak w przypadku mieszaniny soli stê¿onej i dekstranu =
HSD) oraz nasileniem diurezy (jak np. po
podaniu 20% roztworu mannitolu czy albuminy) [22-24]. W tabeli III przedstawiono potencjalne korzyci zwi¹zane ze
stosowaniem hipertonicznych roztworów
soli w resuscytacji p³ynowej. Czêæ badaczy w¹tpi jednak w przydatnoæ resucytacji ma³ymi objêtociami stê¿onych
roztworów NaCl, poniewa¿ stanowi ona
znaczne obci¹¿enie nerek, grozi hipernatremi¹ i niekontrolowanym odwodnieniem
przestrzeni transcellularnej (stawy, narz¹dy mi¹¿szowe) [25,26].
Bilans jonu sodowego
Pula sodu wymiennego ustroju Na+exch,
wynosz¹ca oko³o 3000 milimoli, jest niewielka wobec rozmiarów dobowego ob-

rotu tego kationu w jelitach, naczyniach
i nerkach.
Nic dziwnego, ¿e nerki wykszta³ci³y
atawistyczn¹ cechê zatrzymywania trudno dostêpnego w toku ewolucji sodu i
trwonienia ³atwo dostêpnego jonu potasowego. Jeli wiêc z jednej strony uraz
uruchamia mechanizmy sodoretencyjne,
a z drugiej  dominuj¹cym sposobem stabilizacji hemodynamicznej jest obfita poda¿ Na+, bardzo prawdopodobne jest
znaczne nasilenie i tak ju¿ dodatniego bilansu sodu. Innymi s³owy, im ciê¿szy
uraz i wiêksze wahania hemodynamiczne, tym ³atwiej doprowadziæ do tzw.
przewodnienia ustroju, czyli powiêkszenia czynnociowej objêtoci p³ynu pozakomórkowego.
Poznanie patofizjologii wahañ p³ynu
pozakomórkowego spowodowa³o zmianê ich nazewnictwa. Grone skutki utraty sodu ustrojowego opisywano pocz¹tkowo (lata 1924-1940) jako anhydratatio/anhydraemia lub odwodnienie (ang.
dehydration). Obecnie, kiedy wiadomo,
¿e oko³o 90% puli wymiennego sodu
mieci siê w p³ynie pozakomórkowym,
straty p³ynów sodowych (np. potu) i bogatosodowych (np. soków jelitowych)
okrela siê w literaturze anglosaskiej jako
ECF volume depletion lub po prostu volume depletion, a co ci¹gle w jêzyku polskim okrelane jest jako odwodnienie.
Natomiast tzw. przewodnienie w nastêpstwie zbyt obfitej poda¿y krystaloidów
sodowych nosi nazwê ECF volume
expansion.
Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e skutki volume depletion i volume expansion
ocenia siê klinicznie (m.in. mierz¹c cinienie têtnicze krwi i diurezê), a nie laboratoryjnie. Stê¿enie sodu w surowicy
krwi nie jest miar¹ puli sodowej ustroju,
lecz oddaje stosunek sodu ustroju do wody
ustrojowej, zarówno w stanach hipowolemicznych jak i hiperwolemicznych.
Skutki ECF volume expansion
Niektóre skutki zbyt obfitej poda¿y
sodu i wody przedstawiono w tabeli IV.
W klasycznej dzi moderacji z 1967
roku F.D. Moore wraz z G. T. Shiresem
[28] zwracali uwagê: (1) na koniecznoæ
odró¿nienia skutków utraty krwi ze
wstrz¹sem hipowolemicznym od kontrolowanej utraty krwi bez wstrz¹su, jak
to ma miejsce w czasie ciê¿kich planowych zabiegów operacyjnych, (2) na
b³êdne uwa¿anie roztworów soli za substytut krwi, a tak¿e (3) na rozs¹dne przetaczanie krystaloidów w okresie pourazo-
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wym, a nie topienie chorego.
Na pocz¹tku obecnego wieku kolejny raz odkryto ideê suchego prowadzenia chorych po operacji [29-31]. Nie stosuje siê ona wprost do omawianej tu ratunkowej resuscytacji p³ynowej, tym niemniej  maj¹c na uwadze cytowane wy¿ej szkodliwoci nadmiernej poda¿y p³ynów sodowych  równie¿ w leczeniu stanów wstrz¹sowych trzeba poszukiwaæ
optymalnego postêpowania. Trzeba nadmieniæ, ¿e dowiadczeni chirurdzy, w komentarzach do planowanych badañ klinicznych stwierdzaj¹, ¿e wiêcej szkód narz¹dowych (m.in. trzewnych i p³ucnych)
przynosi niedostateczne wyrównanie spodziewanej hipowolemii (under-resuscitation) ni¿ zwiêkszona, nawet przeszacowana poda¿ p³ynów (over-resuscitation)
[32,33].
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