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Επίδραση της Ενδοκοιλιακής Πίεσης
στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
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Ο έλεγχος της ενδοκράνιας πίεσης συνιστά σημείο «κλειδί» για τη σωστή διαχείριση των ασθενών με οξεία εγκεφαλική 
βλάβη. Αρκετοί όμως άλλοι παράγοντες που δεν σχετίζονται με την ενδοκράνια παθολογία, ενδέχεται να επηρεάσουν 
την εκδήλωση ενδοκράνιας υπέρτασης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και η οξεία 
αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, η οποία ευθύνεται για την πρόκληση μιας σειράς παθοφυσιολογικών μεταβολών, η 
τελική απόληξη των οποίων είναι η περαιτέρω επιβάρυνση της αιμοδυναμικής των εγκεφαλικών αγγείων, που συνοψί-
ζεται κυρίως στην αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης και μείωση της πίεσης άρδευσης του εγκεφάλου. Η θετική συσχέτιση 
μεταξύ της ενδοκοιλιακής και της ενδοεγκεφαλικής πίεσης τεκμηριώνεται από αρκετά πειραματικά και κλινικά δεδομέ-
να, ενώ σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι διαδραματίζει και η συνοδός επίδραση της ενδοκοιλιακής πίεσης στην ενδοθωρα-
κική πίεση και στο καρδιαγγειακό σύστημα. 
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η ανασκόπηση αφενός μεν των υποκείμενων παθοφυσιολογικών μηχανισμών που 
συσχετίζουν το σύνδρομο κοιλιακού διαμερίσματος με την επιβάρυνση της εγκεφαλικής λειτουργίας, αφετέρου δε των 
θεραπευτικών επιλογών για την αντιμετώπιση της οξείας ενδοκράνιας υπέρτασης, με τελικό στόχο τη βελτιστοποίηση 
της έκβασης των ασθενών.

Λέξεις Κλειδιά: ενδοκοιλιακή πίεση, ενδοκράνια υπέρταση, ενδοεγκεφαλική πίεση, εγκεφαλική βλάβη, σύνδρομο κοι-
λιακού διαμερίσματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η περιτοναϊκή κοιλότητα ανταποκρίνεται στην αύξηση 
του όγκου του περιεχομένου της με ενδοκοιλιακή υπέρ-
ταση (intra-abdominal hypertension - IAH). Πέρα από ένα 
κριτικό όριο, οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση (ακόμη και 
κλινικά μικρή) του όγκου της περιτοναϊκής κοιλότητας, 
εξαιτίας της περιορισμένης ευενδοτότητας των κοιλιακών 
τοιχωμάτων, συνοδεύεται από μια δυσανάλογη αύξηση 
της ενδοκοιλιακής πίεσης (intraabdominal pressure - IAP). 
Παρά το γεγονός ότι οι παθοφυσιολογικές επιπτώσεις της 
IAH αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά πριν από 150 χρό-
νια, μόνο τις τελευταίες δύο δεκαετίες αναζωπυρώθηκε το 
κλινικό ενδιαφέρον και εντατικοποιήθηκε η επιστημονική 
έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο.1 
Πλέον, είναι προφανές ότι οι ολέθριες συνέπειες της IAH 
δεν περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στην περιτονα-
ϊκή κοιλότητα, αλλά επιδρούν σημαντικά στη φυσιολογία 

και την λειτουργική επάρκεια άλλων εξωπεριτοναϊκών ορ-
γανικών συστημάτων. Η επίδραση αυτή καθίσταται πλέον 
κλινικά σημαντική όταν η ΙΑΡ ξεπεράσει το επίπεδο των 
20mmHg, προκαλώντας το σύνδρομο κοιλιακού διαμερί-
σματος.2 Υπολογίζεται ότι το 54.4% των παθολογικών και 
το 65% των χειρουργικών περιστατικών που νοσηλεύο-
νται στη ΜΕΘ, παρουσιάζουν ΙΑΡ ίση ή μεγαλύτερη από 
12mmHg.3 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Η εγκεφαλική άρδευση και λειτουργία επηρεάζονται ση-
μαντικά από την παρουσία της IAH. Σύμφωνα με το τρο-
ποποιημένο δόγμα Monro-Kellie, το περιεχόμενο της κρα-
νιακής κοιλότητας διακρίνεται σε τέσσερα διαμερίσματα: 
το οστικό, το αγγειακό, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) 
και το παρέγχυμα.4 Η ενδοκράνια πίεση (intracranial 
pressure - ICP) αντανακλά την σχέση των όγκων αυτών 
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με την ενδοκρανιακή ευενδοτότητα.5 Η αύξηση της πίε-
σης ενός διαμερίσματος οδηγεί σε αμοιβαία αύξηση της 
πίεσης στα υπόλοιπα μη - οστικά διαμερίσματα. Εντός 
φυσιολογικών ορίων, οι μικρές μεταβολές του όγκου δεν 
επιφέρουν σημαντική αύξηση της ICP, μέχρι να ξεπερα-
στεί το όριο αντιρρόπησης πέρα του οποίου ακόμη και μι-
κρή μεταβολή του ενδοκρανιακού όγκου μεταφράζεται σε 
σημαντική αύξηση της ICP.5 Ενώ η χρόνια και σταδιακή 
αύξηση της ICP παρέχει ικανό χρόνο για αντιρρόπηση, η 
οξεία αύξηση της ICP υπό συνθήκες εγκεφαλικής βλάβης 
(τραυματικής ή μη- αιτιολογίας) οδηγεί σε ταχεία και αξι-
οσημείωτη αύξηση της ICP, εξαιτίας της σημαντικής μεί-
ωσης της ευενδότητας της ενδοκρανιακής κοιλότητας.
Η αύξηση της ΙΑΡ έχει άμεση επίπτωση στην πίεση που 
εξασκείται στην ενδοκρανιακή κοιλότητα. Η ΙΑH μπορεί 
να προκαλέσει αύξηση της ICP, με συνοδό σημαντική επι-
βάρυνση της πίεσης άρδευσης του εγκεφάλου (cerebral 
perfusion pressure - CPP). Οι κλινικές αυτές εκδηλώσεις 
παρατηρούνται μόνο όσο υφίσταται η IAH.4,6,7 Βέβαια, 
καθώς η ευενδοτότητα της ενδοκρανιακης κοιλότητας δια-
φέρει μεταξύ των ασθενών αλλά και στον ίδιο ασθενή στη 
διάρκεια του χρόνου, η ακριβής μεταβολή της ICP λόγω 
της αύξησης της IAP δεν είναι πάντα προβλέψιμη.
Ο ακριβής υποκείμενος παθοφυσιολογικός μηχανισμός 
που ενοχοποιείται για την αύξηση της ICP εξαιτίας της 
ΙΑΗ παραμένει ασαφής και συνιστά πεδίο επιστημονικής 
αντιπαράθεσης.4,6,8

Οι προτεινόμενοι μηχανισμοί περιλαμβάνουν: α) την αύ-
ξηση της μερικής πίεσης του διοξειδίου του άνθρακα 
στο αρτηριακό αίμα που προκαλεί αύξηση της εγκεφαλι-
κής αιματικής ροής, β) την συνοδό αύξηση της ενδοθω-
ρακικής πίεσης και τις μεταβολές στο καρδιαγγειακό 
σύστημα, γ) την μείωση της φλεβικής απορροής από 
τον εγκέφαλο, και δ) την μείωση της αιματικής ροής 
στο οσφυϊκό φλεβικό πλέγμα, η οποία συνοδεύεται από 
αύξηση της πίεσης στο ΕΝΥ.4,6,9,10 
Η συνοδός επίδραση της ΙΑΡ στην ενδοθωρακική πίε-

ση (intrathoracic pressure - ITP) και στο καρδιαγγειακό 
σύστημα φαίνεται οτι διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντι-
κό ρόλο στις επερχόμενες παθοφυσιολογικές μεταβολές. 
Η αύξηση της IAP προκαλεί προς τα επάνω μετακίνηση 
του διαφράγματος, άμεση συμπίεση της θωρακικής κοι-
λότητας, αύξηση της μέγιστης πίεσης των αεραγωγών σε 
συνδυασμό με συνοδό μείωση της λειτουργικής υπολει-
πόμενης χωρητικότητας, των αναπνεόμενων όγκων και 
της ευενδοτότητας του θωρακικού τοιχώματος.2 Η αύξη-
ση της πίεσης του υπεζωκότα σε ασθενείς που βρίσκονται 
υπό μηχανικό αερισμό, προάγει την αύξηση της πίεσης εξ 
ενσφηνώσεως των πνευμονικών τριχοειδών, στοιχείο που 
είναι ενδεικτικό της αύξησης του μεταφορτίου στο καρδι-
αγγειακό σύστημα.11 Επιπρόσθετα, η αυξημένη ΙΑΡ μει-
ώνει την ευενδοτότητα του μυοκαρδίου και την καρδιακή 
παροχή (Σχήμα 1).2
Η επίδραση που εξασκεί ο μηχανικός αερισμός στην ICP 
τροποποιείται από διάφορους παράγοντες, στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται η ευενδοτότητα του αναπνευστι-
κού συστήματος και η ευενδοτότητα του εγκεφάλου. Οι 
Sugerman et al.10 έδειξαν ότι η φυσιολογική ευενδοτότητα 
του εγκεφάλου εξασκεί προστατευτική δράση έναντι της 
αύξησης της ICP που προκαλείται από την αυξημένη ΙΤΡ. 
Η μειωμένη ευενδοτότητα του πνεύμονα εξαιτίας σοβα-
ρής δυσλειτουργίας των πνευμόνων σε συνθήκες IAH, 
φαίνεται ότι επίσης εξασκεί προστατευτική επίδραση στην 
ICP.7,12 Αντίθετα, η υποβολαιμία ενδέχεται να επιβαρύνει 
σημαντικά μια ήδη οριακή εγκεφαλική άρδευση.7 
Η αύξηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης που προκαλεί-
ται από την ΙΑΗ, παρεμποδίζει την φλεβική απορροή 
από τον εγκέφαλο, αυξάνοντας έτσι τον όγκο αίματος του 
εγκεφάλου. Οι Luce et al.9 σε πειραματικό μοντέλο και 
οι Bloomfield et al.8 σε κλινική μελέτη τεκμηρίωσαν το 
γεγονός ότι η αυξημένη ΙΤΡ παρεμποδίζει την φλεβική 
απορροή από τον εγκέφαλο, η οποία αυξάνει τον όγκο του 
φλεβικού αίματος στην ενδοκράνια κοιλότητα κατά τρόπο 
παρόμοιο με αυτόν που προκαλείται από την ταυτόχρο-

Σχήμα 1. Παθοφυσιολογικές μεταβολές της ενδοκοιλιακής υπέρτασης και επίδραση αυτής στην ενδοκράνια πίεση.
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νη εφαρμογή θετικής τελοεκπνευστικής πίεση (ΡΕΕΡ) και 
πνευματικής συμπίεσης των κάτω άκρων (military anti-
shock trousers).9,13,14 Η λίμναση του φλεβικού αίματος 
στον εγκέφαλο επιβαρύνει σε σημαντικό βαθμό προϋπάρ-
χουσες διαταραχές της εγκεφαλικής αιματικής άρδευσης 
εξαιτίας τραύματος, χρόνιας ενδοκράνιας υπέρτασης ή 
άλλων καταστάσεων που συντελούν σε μείωση της ευεν-
δοτότητας του εγκεφάλου.13 
Η μηχανική επίδραση της αυξημένης πίεσης στην κάτω 
κοίλη φλέβα σε συνθήκες ΙΑΗ μειώνει την ροή στο 
οσφυικό φλεβικό πλέγμα, η οποία μπορεί να ενοχοποι-
ηθεί για την περαιτέρω αύξηση της ICP.15 Ο συνδυασμός 
όλων των παραπάνω παραγόντων επιβαρύνει την ICP ειδι-
κά σε συνθήκες μειωμένης φλεβικής επιστροφής λόγω της 
αυξημένης ITP.16,17

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Η θετική συσχέτιση μεταξύ της IΑP, ITP και της ICP 
τεκμηριώνεται από αρκετές πειραματικές μελέτες.4,6,15,18-20 
Σε ένα πειραματικό μοντέλο μη-εγκεφαλικής βλάβης προ-
κλήθηκε οξεία αύξηση της ΙΑΡ από την πλήρωση ενός 
μπαλονιού στην περιτοναϊκή κοιλότητα και αξιολογήθηκε 
η επίδραση αυτής στην ICP και ITP.18 Διαπιστώθηκε ότι 
τόσο η ITP όσο και η ICP αυξήθηκαν σημαντικά, όταν η 
IAP ξεπέρασε το επίπεδο των 25mmHg. Επίσης οι υψηλές 
τιμές ΙΑΡ προκάλεσαν σημαντική μείωση τόσο της CPP, 
όσο και του καρδιακού δείκτη. Όταν στο συγκεκριμένο 
πειραματικό μοντέλο διενεργήθηκε μέση στερνοτομή και 
πλευροπερικαρδιοτομή πριν την πλήρωση του μπαλονιού, 
η αυξημένη ΙΑΡ δεν συνοδεύτηκε πλέον από αύξηση της 
ICP, στοιχείο που υποδεικνύει ότι η ενδοκράνια υπέρτα-
ση είναι δευτερογενής λόγω της απόφραξης της φλεβικής 
απορροής από τον εγκέφαλο εξαιτίας της αυξημένης εν-
δοθωρακικής και κεντρικής φλεβικής πίεσης.18 Σε άλλο 
πειραματικό μοντέλο διερευνήθηκε η επίδραση της καρδι-
οαναπνευστικής αναζοωγόνησης (ΚΑΡΠΑ) στην ICP. Φά-
νηκε ότι υπήρξε αλληλεπίδραση της ITP και της IAP στην 
τελική μεταβολή της ICP.21 Ενώ καταγράφηκε αύξηση της 
ICP εξαιτίας της αυξημένης ITP κατά την εφαρμογή της 
ΚΑΡΠΑ, η τοποθέτηση ενός ελαστικού επιδέσμου στην 
κοιλιακή χώρα ενίσχυσε περαιτέρω την αύξηση της ICP 
σε κάθε επακόλουθη μεταβολή της ITP.21

Η πολύπλοκη σχέση μεταξύ της IAP, ITP, και της ICP κα-
ταδεικνύεται επίσης και από κλινικές μελέτες. Θα πρέπει 
να επισημανθεί όμως ότι τα περισσότερα δεδομένα προέρ-
χονται από κλινικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον 
συνδυασμό εγκεφαλικής βλάβης με ενδοκοιλιακές κακώ-
σεις,4,14,16,22,23 ενώ οι μελέτες που αξιολογούν την επίδρα-
ση της ΙΑΗ στην ICP και τη CPP σε ασθενείς με απουσία 
εγκεφαλικής βλάβης είναι εξαιρετικά περιορισμένες.7,24 
Σε κλινικό μοντέλο ΙΑΗ που περιλάμβανε την τοποθέ-
τηση ασκού με 15 λίτρα νερού εξωτερικά στην κοιλιακή 

χώρα 15 ασθενών που νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ εξαιτί-
ας μέτριας ή σοβαρής εγκεφαλικής βλάβης, oι Citerio et 
al.23 κατέγραψαν σημαντική αύξηση της ICP (από 12±4.2 
mmHg σε 15.5 ±4.4mmHg) σε συνθήκες αύξησης της IAP 
(από 4.7±2.9mmHg σε 15.5 ±4.1mmHg), η οποία μάλι-
στα συνοδεύτηκε από ταχεία αύξηση της κεντρικής φλε-
βικής πίεσης και της πίεσης στις έσω σφαγίτιδες φλέβες, 
ευρήματα ενδεικτικά της λειτουργικής απόφραξης της 
φλεβικής απορροής από τον εγκέφαλο. H ευενδοτότητα 
του αναπνευστικού συστήματος μειώθηκε σημαντικά (από 
58.9±9.8 σε 44.9±9.4cm H2O), στοιχείο που αποδόθηκε 
στην μείωση της ευενδοτότητας του θωρακικού κλωβού. 
Βέβαια η κλινική επίπτωση της αυξημένης ICP στη συγκε-
κριμένη μελέτη δεν κατέστη σαφής, καθώς παρά την αριθ-
μητική αύξηση της ICP, η απόσπαση οξυγόνου από τον 
εγκέφαλο παρέμεινε αμετάβλητη και εντός φυσιολογικών 
ορίων.23 Μια πιθανή εξήγηση είναι η διατήρηση της CPP 
εντός φυσιολογικών ορίων (κυμάνθηκε μεταξύ 82 και 85 
mm Hg) εξαιτίας της σχετικής αύξησης της μέσης αρτηρι-
ακής πίεσης που καταγράφηκε στο συγκεκριμένο κλινικό 
μοντέλο (από 94±11 σε 100±13mm Hg).23 
Τα ευρήματα της προηγούμενης μελέτης έρχονται σε αντί-
θεση με τα ευρήματα άλλων σχετικών πειραματικών και 
κλινικών μελετών. Πιο συγκεκριμένα, σε 11 ασθενείς της 
ΜΕΘ με μη-τραυματική εγκεφαλική βλάβη και υπό συν-
θήκες μηχανικού αερισμού καταγράφηκε θετική συσχέτι-
ση της IAP με την ICP (r=0.70) και αρνητική συσχέτιση 
με την CPP (r=-0.30).24 Στην συγκεκριμένη ομάδα ασθε-
νών, η μέση IAP κυμάνθηκε μεταξύ 3.8 και 11.8mmHg, 
η ICP από 6.7 έως 15mmHg, και η CPP από 70.8 έως 
123mmHg.24 Ένα ενδιαφέρον εύρημα της συγκεκριμένης 
μελέτης είναι ότι η επιβάρυνση της CPP επέρχεται σε χα-
μηλότερα επίπεδα ΙΑΡ (κάτω από 12 mmHg) σε σύγκριση 
με το κριτικό όριο των 25mmHg που είχε προσδιοριστεί 
από προηγούμενα κλινικά μοντέλα.18

Σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αποσυμπιεστική λα-
παροτομία έπειτα από αποσυμπιεστική κρανιεκτομία για 
αυξημένη ICP, όπως ήταν αναμενόμενο καταγράφηκε μεί-
ωση της IAP, η οποία όμως συνοδεύτηκε και από μείωση 
της ITP. Η συνδυασμένη ελάττωση της ITP και της IAP, 
επέφερε και σημαντική μείωση των επιπέδων της ICP.16 

Φαίνεται λοιπόν ότι η ΙΤΡ συνιστά σημαντικό διαμεσο-
λαβητή στη συσχέτιση της IAP με την ICP. Η άποψη αυτή 
ενισχύεται και από τα ευρήματα άλλων μελετών που κα-
τέδειξαν την μετάδοση της πίεσης κατά 20% έως 80% από 
το ενδοκοιλιακό στο ενδοθωρακικό διαμέρισμα.25 
Ο συνδυασμός κάκωσης στην κοιλιά με εγκεφαλική βλάβη 
συμβάλλει σημαντικά στην πρόκληση ενδοκράνιας υπέρ-
τασης. Περίπου το 20% των ασθενών με σοβαρές κοιλια-
κές κακώσεις και το 40% αυτών με σοβαρή εγκεφαλική 
βλάβη, διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν παρόμοιας βαρύ-
τητας συνοδές κακώσεις στο ενδοκράνιο ή στην κοιλιά.26 
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Η διαγνωστική λαπαροσκόπηση μπορεί δυνητικά να αυ-
ξήσει την ενδοκράνια πίεση και δεν θα πρέπει να εφαρ-
μόζεται ως διαγνωστική μέθοδος σε ασθενείς με σοβαρή 
εγκεφαλική βλάβη.4 Υπάρχουν κλινικές ενδείξεις ότι στις 
συνήθεις πιέσεις που εφαρμόζονται για τη διενέργεια των 
λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, η ΙΑΗ αυξάνει σημαντικά 
την ΙCP.4 Πιο συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή πνευμο-
περιτοναίου (10-15mmHg) σε ασθενείς με ή χωρίς ενδο-
κράνιο παθολογία, η αύξηση της ICP κυμαίνεται από 20- 
35% περίπου. Η αύξηση αυτή της ICP είναι ανεξάρτητη 
από τις μεταβολές της μερικής πίεσης του διοξειδίου του 
άνθρακα στο αρτηριακό αίμα. Οι Bloomfield et al. διαπί-
στωσαν ότι η αυξημένη ΙΑΡ τριπλασίασε τα επίπεδα της 
ICP (από 7.6 ±1.2 σε 21.4±1.0mmHg), ενώ η αποσυμπίε-
ση του κοιλιακού διαμερίσματος συνετέλεσε στην επάνο-
δο της ICP στις βασικές τιμές.14 Υπάρχουν δεδομένα που 
υποστηρίζουν ότι το όριο για την εφαρμογή αποσυμπίεσης 
του κοιλιακού διαμερίσματος θα πρέπει να είναι χαμηλό-
τερο σε ασθενείς που παρουσιάζουν συνδυασμό κακώσε-
ων.
 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Η αντιμετώπιση της αυξημένης IAP θα πρέπει να είναι σύμ-
φωνη με τον αλγόριθμο που προτείνεται από την Παγκό-
σμια Ένωση Συνδρόμου Κοιλιακού διαμερίσματος (World 
Society for the Abdominal Compartment Syndrome).27 

Στις θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της αυ-
ξημένης IAP, περιλαμβάνεται η εφαρμογή καταστολής και 
νευρομυϊκού αποκλεισμού, η αποσυμφόρηση του γαστρι-
κού και εντερικού περιεχομένου, η διενέργεια παρακέ-
ντησης ασκιτικού υγρού και η απομάκρυνση υγρών μέσω 
της χορήγησης διουρητικών ή αιμοκάθαρσης. Θα πρέπει 
να επισημανθεί όμως ότι οι παραπάνω μέθοδοι θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με ιδιαίτερη προσοχή για τον έλεγχο της 
ενδοκράνιας υπέρτασης σε ασθενείς με εγκεφαλική βλά-
βη, καθώς ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω την CPP 
μέσω της ελάττωσης της συστηματικής αρτηριακής πίε-
σης λόγω της συνυπάρχουσας υποβολαιμίας. Πράγματι, 
παρά το γεγονός ότι η αύξηση του ενδοαγγειακού όγκου 
σε ασθενείς με ΙΑΗ και εγκεφαλική βλάβη ενδέχεται να 
επιβαρύνει την ICP, δυνητικά μπορεί να βελτιώσει την 
CPP μέσω της βελτίωσης της συστηματικής κυκλοφορί-
ας.6 Η χρήση νευρομυϊκών αποκλειστών έχει επίσης προ-
ταθεί ως μη επεμβατική επιλογή για την αντιμετώπιση της 
ενδοκοιλιακής υπέρτασης.28

Στην περίπτωση ανάπτυξης οξέος κοιλιακού διαμερίσμα-
τος (acute compartment syndrome, ACS), συστήνεται η 
διενέργεια αποσυμπιεστικής λαπαροτομίας.27 Δεδομένου 
ότι η αύξηση της ICP συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 
διαφόρων παθοφυσιολογικών επιπτώσεων της αυξημέ-
νης ΙΑΡ, αναμένεται σημαντική μείωση της ICP από την 
διενέργεια αποσυμπιεστικής λαπαρατομίας. Απο μια ανα-

σκοπική μελέτη που περιέλαβε συνολικά 102 ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε αποσυμπιεστική κρανιεκτομία για 
την αντιμετώπιση ενδοκράνιας υπέρτασης, διαπιστώθηκε 
ότι το 24% αυτών υποβλήθηκε ταυτόχρονα και σε αποσυ-
μπιεστική λαπαροτομία για την αντιμετώπιση ACS (ΙΑΡ 
28mmHg). Η διενέργεια της αποσυμπιεστικής λαπαροτομί-
ας επέφερε σημαντική μείωση της ΙCP (από 28mmHg σε 
19mmHg), η διάρκεια της οποίας όμως ήταν παροδική.16 
Σαφώς βέβαια υπάρχουν αρκετές αναφορές περιστατικών 
όπου η αποσυμπιεστική λαπαροτομία έχει εφαρμοστεί με 
επιτυχία σε ACS για την αντιμετώπιση της ενδοκράνιας 
υπέρτασης και χωρίς τη σύγχρονη εφαρμογή αποσυμπιε-
στικής κρανιεκτομίας.22 
Κρίνεται σκόπιμο η αποσυμπεστική λαπαροτομία να διε-
νεργείται στους ασθενείς με ανθεκτική ενδοκράνια υπέρτα-
ση πριν από την ανάπτυξη των παθοφυσιολογικών μεταβο-
λών του ACS. Σε μια σειρά 17 ασθενών που υποβλήθηκαν 
σε αποσυμπιεστική λαπαροτομία για ανθεκτική ενδοκράνια 
υπέρταση, κανένας ασθενείς δεν είχε αναπτύξει εικόνα ACS 
πριν τη διενέργεια της αποσυμπιεστικής κρανιεκτομίας.29 
Πιο συγκεκριμένα, δεν παρατηρήθηκε αύξηση των πιέσε-
ων στους αεραγωγούς (μέση πίεση 29.5mmHg), η νεφρική 
λειτουργία παρέμεινε αμετάβλητη, ενώ η ωριαία διούρηση 
ήταν 2.7 λίτρα ανά 12ωρο.29 Η χορήγηση αγγειοδραστικών 
παραγόντων σε ορισμένους ασθενείς στη συγκεκριμένη 
μελέτη, είναι δύσκολο να αξιολογηθεί καθώς επρόκειτο 
για ασθενείς με πολλαπλές κακώσεις. Παρά την απουσία 
κλινικών ενδείξεων ACS, η μέση IAP ήταν αυξημένη και 
κυμάνθηκε από 21 έως 35mmHg πριν την αποσυμπίεση.29

Πέρα από τη κλασσική προσέγγιση για τον έλεγχο της ICP 
μέσω της μείωσης των ανατομικων χωρών που περιέχονται 
στον ενδοκράνιο χώρο, στην οποία περιλαμβάνεται η χορή-
γηση επαρκούς καταστολής και αναλγησίας, ο έλεγχος της 
θερμοκρασίας του σώματος, η χορήγηση υπεροσμωτικών 
παραγόντων (μανιτόλη ή υπέρτονος φυσιολογικός ορός) 
και η εφαρμογή βαρβιτουρικού κώματος ή αποσυμπιεστι-
κή κρανιεκτομία,30 οι σύγχρονες θεραπευτικές στρατηγικές 
περιλαμβάνουν επίσης τον έλεγχο της σχέσης μεταξύ της 
ICP, ITP, και IAP. 
Σε συνθήκες ανθεκτικής ενδοκράνιας υπέρτασης που συνο-
δεύεται από σημαντική διαταραχή της συστηματικής οξυ-
γόνωσης η τοποθέτηση του ασθενή σε σχετικά ανάρροπη 
θέση περιορίζει την μηχανική επίδραση της IAP στη ICP, 
ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί τη δυσμενή επίδραση της 
αυξημένης ITP κατά την προσπάθεια επιστράτευσης των 
κυψελίδων. Η εξωσωματική οξυγόνωση (Extracorporeal 
membrane oxygenation -ECMO) σε ασθενείς με εγκεφα-
λική βλάβη και συνοδό σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια 
που συνοδεύεται από ανθεκτική υποξαιμία ενδέχεται να 
αποτελέσει μια εναλλακτική επιλογή για την μείωση της 
ΙΤΡ.31



57ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 ΕΚΒΑΣΗ 
Η συνύπαρξη οξέος κοιλιακού διαμερίσματος με ενδο-
κράνια υπέρταση επιβαρύνει σημαντικά την έκβαση των 
ασθενών σε σύγκριση με αυτούς που παρουσιάζουν μεμο-
νωμένη οξεία ενδοκράνια υπέρταση. Πιο συγκεκριμένα, 
φαίνεται ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε συνδυασμέ-
νη αποσυμπιεστική κρανιεκτομία και αποσυμπιεστική λα-
παρατομία παρουσιάζουν 12% υψηλότερη θνητότητα σε 
σύγκριση με εκείνους που υποβάλλονται σε μεμονωμένη 
αποσυμπιεστική κρανιεκτομία. Επίσης η διάρκεια νοση-
λείας στη ΜΕΘ και στο νοσοκομείο είναι πιο παρατεταμέ-
νη στους ασθενείς με συνδυασμένη εγκεφαλική βλάβη και 
ACS, ενώ η συνολική επιβίωσή τους κυμαίνεται μεταξύ 
58 και 65%.16,29

Η ηλικία θεωρείται ως ο πλέον σημαντικός παράγοντας 
επιβίωσης των ασθενών με ACS και ενδοκράνια υπέρ-
ταση. Παράγοντες που ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν 
την επιβίωση των ασθενών αυτών είναι τα αρχικά επίπε-
δα ICP, η αρχική βαθμολογία σύμφωνα με την Κλίμακα 
Έκβασης της Γλασκώβης (Glascow Coma Score), ο όγκος 
ενδοφλεβίων υγρών που απαιτείται για την αρχική αναζο-
ωγόνηση, ο χρόνος που απαιτείται για τη διενέργεια της 
αποσυμπιεστικης λαπαροτομίας, η αναγκαιότητα διενέρ-
γειας αποσυμπιεστικής κρανιεκτομίας και /ή βαρβιτουρι-
κού κώματος.29 Η σειρά διενέργειας της αποσυμπιεστικής 
λαπαροτομίας ή κρανιεκτομίας στους ασθενείς με ενδο-
κράνια και ενδοκοιλιακή υπέρταση δεν φαίνεται να επη-
ρεάζει σημαντικά τη θνητότητα ή τη διάρκεια νοσηλείας 
τους.16

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η κλινική επαγρύπνηση σχετικά με την αλληλεπίδραση 
μεταξύ της ΙΑΡ, της ΙΤΡ και της ICP σε βαρέως πάσχοντες 
ασθενείς, κρίνεται πλέον αναγκαία, καθώς οι επερχόμενες 
παθοφυσιολογικές μεταβολές μπορούν να ερμηνεύσουν τη 
νευρολογική επιβάρυνση που εκδηλώνουν οι ασθενείς με 
οξεία κοιλιακή κάκωση και απουσία εγκεφαλικής βλάβης 
(τουλάχιστον εμφανή). Συνεπώς, οι ασθενείς με επικείμε-
νη εγκεφαλική βλάβη θα πρέπει να παρακολουθούνται εν-
δελεχώς για την ύπαρξη αυξημένης ΙΑΡ και την ανάπτυξη 
οξέος κοιλιακού διαμερίσματος. Στους ασθενείς αυτούς 
συστήνεται η συνεχής παρακολούθηση της ICP, της πίε-
σης στην ουροδόχο κύστη και των επερχόμενων κλινικών 
μεταβολών στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Η αναπλήρωση 
του ενδοαγγειακού όγκου θα πρέπει να διενεργείται με 
προσοχή για την αποφυγή περαιτέρω κλινικής επιβάρυν-
σης της ΙΑΡ και της ΙΤΡ εξαιτίας της ανάπτυξης πνευμο-
νικού οιδήματος, ασκίτη και οιδήματος του εντέρου. Συ-
στήνεται η τιτλοποιημένη χορήγηση των κατασταλτικών 
παραγόντων, ώστε να αποφευχθεί η υπόταση και η ανάγκη 
για αναζωογόνηση με υγρά προκειμένου να εξασφαλιστεί 
επαρκής CPP. Οι ρυθμίσεις του αναπνευστήρα θα πρέπει 
να επιλέγονται έτσι ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατόν 
η αύξηση της ITP. Εφόσον αποτύχει η κλασσική θεραπευ-
τική προσέγγιση της ενδοκράνιας υπέρτασης, εναλλακτι-
κά μπορούν να εφαρμοστούν αποσυμπιεστική κρανιεκτο-
μία και /ή αποσυμπιεστική λαπαρατομία. Προτείνεται η 
διενέργεια αποσυμπιεστικής λαπαροτομία ακόμη και επί 
απουσίας κλινικών εκδηλώσεων συνδρόμου οξέος κοιλι-
ακού διαμερίσματος. 

ABSTRACT 
Effects of intra-abdominal pressure upon homeostasis of Central Nervous System 
Dimitra Chlorou, Georgia Tsaousi

Intracranial pressure (ICP) is considered as a mainstay of acute brain injury management. However, development of 
acute intracranial hypertension might be induced by numerous factors outside of intracranial vault further implicating 
the ongoing cerebral pathology. Among them, elevated intra-abdominal pressure (IAP) has been identified as a key 
element promoting a cascade of pathophysiologic derangements, which further implicate cerebral hemodynamics. The 
most profound derangements are the augmentation of ICP with a concomitant decline of cerebral perfusion pressure 
(CPP). There is accumulating evidence of a link between IAP and ICP. Numerous animal and clinical studies have found 
a positive correlation between the two pressures. Furthermore, the interaction between IAP on intrathoracic pressure and 
hemodynamic performance seems to be of paramount importance.
This review aims to examine the underlying pathophysiology which links abdominal compartment syndrome to 
impairment of cerebral hemodynamics and the proposed interventions for the management of intracranial hypertension, 
with a view to optimize patients’ outcome.

Key Words: intra-abdominal pressure, intracranial pressure, intracranial hypertension, acute brain injury, abdominal 
compartment syndrome
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