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W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat diagnostyki i
terapii ostrego zespo³u ciasnoty przedzia³ów powiêziowych (ozcpp). Najczêstsz¹ przyczyn¹ tego zespo³u
wród chorych zatrutych wydaje siê
rabdomioliza spowodowana m.in. d³ugotrwa³¹ pozycj¹ wymuszon¹, domiêniowym wstrzykiwaniem ró¿nych ksenobiotyków, a tak¿e hipo- i hipertermi¹.
Rozpoznanie ozcpp mo¿e byæ ustalone na podstawie badania fizykalnego,
a potwierdza je bezporedni pomiar
cinienia tkankowego. Postêpowanie
lecznicze obejmuje jak najwczeniejsze usuniêcie czynnika wywo³uj¹cego
oraz leczenie objawowe. W przypadku
braku efektu terapii zachowawczej konieczna staje siê fasciotomia.

In this article we described the basic information about diagnosis and
treatment of acute compartment syndrome (acs). Rhabdomyolysis caused
by standstill position, intramuscular
injections of different xenobiotics, and
hypo- and hyperthermia is the most
common cause of acs among acute
poisoned patients. The diagnosis may
based on physical examination and
direct measurement of tissue pressure. Treatment include prevention,
and symptomatic therapy. In case of
lack respond to symptomatic treatment the fasciotomy is needed.

Wstêp
Ostry zespó³ ciasnoty przedzia³ów powiêziowych (ozcpp) jest wywo³any wzrostem
cinienia wewn¹trzpowiêziowego (cwpw) w
obrêbie zamkniêtego przedzia³u miêniowego [1-8, 10-14].
Obejmuje on najczêciej przedzia³y miêniowe koñczyn górnych i/lub dolnych, a
jego efektem mog¹ byæ lokalne zaburzenia
kr¹¿enia krwi i w rezultacie uszkodzenie
miêni poprzecznie pr¹¿kowanych oraz w³ókien nerwowych [1-8, 10-14].
Najczêciej ju¿ po ok. 30 min od rozwiniêcia siê ozcpp dochodzi do zaburzeñ funkcji
w³ókien nerwowych, a po 12-24 h do ich nieodwracalnego uszkodzenia. W przypadku miêni
poprzecznie pr¹¿kowanych czas ten wynosi
odpowiednio 3 h oraz 6-12 h [1-8].

Objawy kliniczne ostrego zespo³u
ciasnoty przedzia³ów powiêziowych
G³ównym objawem ozcpp jest narastaj¹cy ból rozci¹gowy, czêsto nieproporcjonalny do urazu, przykurcz w stawach, os³abienie si³y miêniowej oraz twardy i bolesny
przy palpacji obrzêk zajêtego przedzia³u
miêniowego.
Warto pamiêtaæ, ¿e w pocz¹tkowym
okresie zespo³u kr¹¿enie obwodowe mo¿e
byæ prawid³owe. W badaniu fizykalnym wyczuwalne jest wówczas têtno, a zabarwienie skóry pozostaje prawid³owe (1-4, 10-14).
W tabeli I przedstawiono historyczn¹ regu³ê 6 P, mnemotechniczny skrót u³atwiaj¹cy zapamiêtanie g³ównych objawów ostrego zespo³u ciasnoty przedzia³ów powiêziowych. Warto jednak podkreliæ, ¿e do rozpoznania zespo³u wystarcz¹ zaledwie dwa
objawy jak np. ból i zaburzenia czucia [2].
Rozpoznanie ozcpp potwierdza badanie
cinienia wewn¹trzpowiêziowego metod¹

Tabela I
Objawy ostrego zespo³u ciasnoty przedzia³ów powiêziowych.
Signs of acute compartment syndrome.
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P ain out of proportion to injury,
pain on passiv e stretch

nieproporcjonalny do urazu ból na bierne rozci¹ganie, w y prost

P aresthesia

zaburzenie czucia

P ressure

nadm ierne napiêcie

P allor

bladoæ

P ulselessness

brak têtna (nie jest w y m agany do postaw ienia rozpoznania i nie
w y stêpuje w pocz¹tkow y m okresie ozcpp!)

P araly sis

pora¿enie - zaburzenia ruchu w obrêbie koñczy ny
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Tabela II
Przyczyny powstania ostrego zespo³u ciasnoty przedzia³ów powiêziowych.
The causes of acute compartment syndrome.
Zm niejszenie objêtoci przedzia³u pow iêziow ego
Napraw a uby tków pow iêziow y ch.
Obcis³e opatrunki.
M iejscow y ucisk zew nêtrzny, w ty m d³ugotrw a³e
u³o¿enie w w y m uszonej pozy cji.
Zasy panie, przy gniecenie.

Zw iêkszenie zaw artoci przedzia³u pow iêziow ego
Krw aw ienia.
Zw iêkszona przepuszczalnoæ naczy ñ w ³osow aty ch
(obrzêk poniedokrw ienny, nadm ierna praca m iêni,
urazy, oparzenia itd.).
Podw y ¿szone cinienia w naczy niach w ³osow aty ch
(nadm ierna praca m iêni, infuzje dom iêniow e,
upoledzenie odp³y w u ¿y lnego,
zespó³ nerczy cow y, przerost m iêni itd.).

Tabela III
Sposoby leczenia rabdomiolizy.
Methods of the treatment of rhabdomiolysis.
Proponow ane postêpow anie

Uw agi

Usuniêcie czy nnika w y w o³uj¹cego

Jak najw czeniej

Bolus kry staloidów w daw ce 150 m l/h z dodatkiem
40-100 m l NaHCO3 na ka¿dy litr podanego p³y nu

Zapobiega ONN w e w czesnej fazie rabdom iolizy.
Wskazane utrzy m y w anie pH m oczu > 6,5

Kry staloidy 2,5 m l/kg/h oraz dw uw êglanam i
w daw ce 1 m m ol/kg m .c.

Leczenie do czasu osi¹gniêcia pH krw i ok. 7,45

20% m annitol w daw ce 10 m l/h

Przy zachow anej diurezie chorego daw kê m o¿na z
w iêkszy æ do 20 m l/h

20% m annitol co 6 godzin

Do czasu ust¹pienia m ioglobinurii, przy diurezie
poni¿ej 1-2 m l/kg/h

Furosem id w daw ce 20-40 m g (m ax. 200 m g)

Podany za w czenie m o¿e pow odow aæ
tzw. "w y salanie siê m ioglobiny " oraz nasilenie ONN

Allopurinol

Przy stê¿eniu kw asu m oczow ego > 20 m g/dl

M etoklopram id lub Ondansetron

W przy padku nasilony ch nudnoci i w y m iotów

Benzodiazepiny

Leki w y kazuj¹ dzia³anie uspokajaj¹ce oraz obni¿aj¹ce
napiêcie m iêniow e

Leki przeciw gor¹czkow e i ok³ady z lodu

Zw alczanie gor¹czki

Fasciotom ia

Cinienie w przedziale > 30 m m Hg

pomiaru bezporedniego. W przypadkach
fizjologicznych cinienie w tkankach wynosi od 0 do 8 (wg niektórych autorów do 15)
mmHg. Ozcpp rozpoznajemy wówczas, gdy
cinienie to osi¹ga wartoæ powy¿ej 30
mmHg lub ró¿nica miêdzy cinieniem têtniczym rozkurczowym, a cinieniem wewn¹trzprzedzia³owym wynosi pomiêdzy 10
a 30 mmHg [2,3,4,12].
Przyczyny ostrego zespo³u ciasnoty
przedzia³ów powiêziowych
Wybrane przyczyny prowadz¹ce do powstawania ozcpp przedstawiono w tabeli II.
W celach dydaktycznych podzielono je na
takie, których przyczyna zwi¹zana jest ze
zwiêkszeniem zawartoci przedzia³u powiêziowego oraz te, które wi¹¿¹ siê ze zmniejszeniem jego objêtoæ [2,3,4,9,12].
Ostry zespó³ ciasnoty przedzia³ów powiêziowych w oddzia³ach toksykologii klinicznej obserwowany jest najczêciej jako
skutek d³ugotrwa³ego ucisku na du¿e grupy miêniowe, wstrzykniêæ ró¿nych ksenobiotyków do miêni, zaburzeñ wodno-elektrolitowych, u¿ycia niektórych leków (np.
statyny, fibraty), przyjmowania substancji
psychoaktywnych, takich jak amfetamina,
kokaina i LSD, wych³odzenia organizmu
oraz hipertermii. Wiêkszoæ tych przypadków zwi¹zana jest z masywn¹ rabdomioliz¹ [1,2,5-8,11,14].
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Rabdomioliza
Rabdomioliza to zespól objawów wywo³anych uszkodzeniem miêni poprzecznie
pr¹¿kowanych, który mo¿e prowadziæ do
mioglobinurii, ostrej niewydolnoci nerek,
rozsianego wykrzepiania wewn¹trznaczyniowego, hipowolemii, a nawet wstrz¹su [9].
Definicja rabdomiolizy wed³ug FDA obejmuje wspó³istnienie podwy¿szonego poziomu kinazy keratynowej (CPK ) > 10000 j U/
l, któremu towarzysz¹ uszkodzenia narz¹dowe, w tym najczêciej ostra niewydolnoæ
nerek (9,12).
Rabdomiolizie sprzyjaj¹ takie czynniki
jak przewlek³a niewydolnoæ nerek, niewydolnoæ w¹troby, podesz³y wiek pacjenta,
niekontrolowane przyjmowanie leków, a tak¿e nadmierny wysi³ek fizyczny, szczególnie
u osób niewytrenowanych [2,4,9,12].
Objawy kliniczne prezentowane przez
chorych mog¹ byæ niespecyficzne i obejmuj¹
zwykle obrzêk, ból i os³abienie miêni w
okolicy lêdwiowej oraz czêciach proksymalnych koñczyn górnych i dolnych. Rzadziej obserwowane s¹ nudnoci, wymioty,
jakociowe zaburzenia wiadomoci, objawy paragrypowe, ciemne zabarwienie moczu oraz zaburzenia koagulologiczne. Warto podkreliæ, ¿e typowa triada objawów,
obejmuj¹ca: ciemne zabarwienie moczu,
bóle miêni i ich os³abienie wystêpuje u zaledwie ok. 30% pacjentów [4,6,9].
Rozpoznanie rabdomiolizy mo¿e po-

twierdzaæ wysoki poziom (CPK) w surowicy
krwi. Obserwuje siê tak¿e wzrost innych
enzymów takich jak aminotransferazy, aldolazy i dehydrogenaza kwasu mlekowego
[4,6,9].
Do tej pory nie wykazano zwi¹zku pomiêdzy poziomem CPK oraz innych substancji uwalnianych z miêni do osocza, a
klinicznym stanem chorego [4,9].
Metody leczenia rabdomiolizy przedstawiono w tabeli III.
Diagnostyka ostrego zespo³u
ciasnoty przedzia³ów powiêziowych
- pomiar bezporedni
W przypadku ozcpp w koñczynach dolnych bezporedni pomiar cwpw wykonywany jest najczêciej na podudziu. Miejsce
wk³ucia znajduje siê na jego przedniej powierzchni, w po³owie d³ugoci, 1 cm bocznie od grzebienia koci piszczelowej, a tak¿e na tym samym poziomie w obrêbie przedzia³u bocznego i przedzia³u tylnego powierzchownego. Badanie mo¿na tak¿e wykonaæ na granicy 1/3 rodkowej i dalszej
przednioprzyrodkowej czêci goleni, w
miejscu, gdzie miênie zginacz d³ugi palców
i piszczelowy tylny wychodz¹ spod miênia
p³aszczkowatego [2,3,5,10,12].
W przypadkach ozcpp w koñczynach
górnych zmiany obejmuj¹ najczêciej miênie przedramion oraz r¹k. Bezporedni
pomiar cwpw nie mo¿e byæ uzyskany z palców r¹k, tak wiêc ewentualna decyzja o fasciotomii oparta jest tu przede wszystkim na
badaniu klinicznym [2,8,12,13].
W razie koniecznoci wykonania pomiarów cwpw w koñczynach górnych zaleca siê
aby dokonywaæ ich w miejscu maksymalnego obrzêku, a tak¿e w obrêbie k³êbu (thenar) i k³êbiku (hypothenar), w pierwszej i
trzeciej przestrzeni ródrêcza po stronie
grzbietowej d³oni oraz cieni kana³u nadgarstka [2,3,8,13].
Sposób przeprowadzenia badania
Badanie u przytomnych pacjentów przeprowadza siê aseptycznie, w znieczuleniu
miejscowym (znieczulenie nasiêkowe 1%
Lidokain¹ na ok. 10 min. przed pomiarem).
Sam pomiar polega na wk³uciu ig³y w przedzia³ miêniowy pod k¹tem oko³o 45° na g³êbokoæ 2,5-3,5 cm i podaniu do wnêtrza
przedzia³u powiêziowego niewielkiej (ok. 0,2
ml) iloci soli fizjologicznej. Nastêpnie, po
ok. 10 sek., odczytuje siê wartoæ cinienia
na wywietlaczu. Nale¿y pamiêtaæ aby przed
ka¿dym pomiarem cwpw urz¹dzenie by³o
wyzerowane.
Zestaw do pomiaru cinienia powiêziowego przedstawiono na rycinie 1.
Przygotowanie zestawu i wykonanie
pomiaru
1. Przygotowaæ zestaw jak na rycinie 1.
2. Pod³¹czyæ dreny do przedniego i tylnego kranika trójdro¿nego.
3. Ustawiæ t³ok pustej strzykawki (20 ml)
na kresce oznaczaj¹cej 15 ml.
4. Wykorzystuj¹c ig³ê nabraæ soli fizjologicznej do po³owy drenu pomiêdzy strzykawk¹ a ig³¹ (strumieñ w drenie powinien
byæ ci¹g³y, bez pêcherzyków powietrza).
5. Zamkn¹æ przedni kranik (aby p³yn nie
wyp³ywa³ z drenu).
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byæ ustalone na podstawie badania fizykalnego, a potwierdziæ je mo¿e bezporedni
pomiar cinienia tkankowego. Postêpowanie lecznicze obejmuje jak najwczeniejsze
usuniêcie czynnika wywo³uj¹cego oraz leczenie objawowe. W przypadku braku efektu terapii zachowawczej konieczna staje siê
fasciotomia.

Rycina 1
Zestaw do pomiaru cinienia powiêziowego.
Apparatus used to measurement of compartment pressure.

6. Zast¹piæ ig³ê now¹, steryln¹.
7. Pod³¹czyæ dren z tylnego kranika do
manometru.
8. Wprowadziæ steryln¹ ig³ê do przedzia³u powiêziowego.
9. Przestawiæ kranik w taki sposób aby
powsta³ 1 uk³ad zamkniêty (otworzyæ przedni kranik).
10. Naciskaæ t³ok strzykawki tak d³ugo,
a¿ p³yn zacznie siê delikatnie przesuwaæ w
kierunku ig³y. Widoczne to bêdzie na granicy powietrze - p³yn w drenie.
11. W tym w³anie momencie odczytaæ
wynik na manometrze. Cinienie na manometrze bêdzie odpowiadaæ wartoci cinienia w przedziale powiêziowym.
Warto podkreliæ, ¿e procedura jest stosunkowo bezpieczna. Mo¿liwe powik³ania
obejmuj¹ najczêciej krwiak lub ropieñ w
miejscu wk³ucia [2,3,4,12].
Postêpowanie terapeutyczne
w przypadkach ostrego zespo³u
ciasnoty przedzia³ów powiêziowych
Postêpowaniem z wyboru w przypadku
ozcpp, z utrzymuj¹cym siê wysokim cinieniem w przedzia³ach powiêziowych pomimo stosowanej terapii zachowawczej, pozostaje leczenie operacyjne. Polega ono na
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odbarczeniu przedzia³u powiêziowego przez
rozleg³e naciêcie powiêzi (fasciotomia). Konieczne jest tak¿e równoczesne leczenie
przyczynowe, w tym wczesna i atraumatyczna repozycja z³amañ, usuniêcie ciasnych
opatrunków, w tym równie¿ gipsowych, leczenie hipo- i hipertemii, a tak¿e rabdomiolizy. U chorych pobudzonych stosuje siê
benzodiazepiny, które oprócz dzia³ania sedatywnego zmniejszaj¹ równie¿ napiêcie
uszkodzonych miêni. Gor¹czkê zwalcza siê
lekami przeciwgor¹czkowymi i ok³adami z
lodu, jednak w znacznej hipertermii stosowanie tych rodków jest przeciwwskazane.
Leki przeciwgor¹czkowe mog¹ bowiem w
tym przypadku pog³êbiaæ uszkodzenie w¹troby, a tak¿e zaburzaæ procesy fosforylacji
oksydacyjnej. Nale¿y zawsze pamiêtaæ o
leczeniu przeciwzakrzepowym bowiem
ozcpp usposabia do rozwoju rozsianego
wykrzepiania wewn¹trznaczyniowego
[2,4,12].
Wnioski
Najczêstsz¹ przyczyn¹ ozcpp wród
chorych zatrutych wydaje siê rabdomioliza
spowodowana m.in. d³ugotrwa³¹ pozycj¹
wymuszon¹, domiêniowym wstrzykiwaniem ró¿nych ksenobiotyków, a tak¿e hipoi hipertermi¹. Rozpoznanie zespo³u mo¿e
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