
HỘI CHỨNG CHÈN ÉP KHOANG BỤNG 
ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROME
Dịch: Nguyễn Tùng Long

NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ
 

 

Bệnh nhân có nguy cơ & các type ACS 

• ACS nguyên phát: Nguyên nhân trong khoang bụng
• Viêm tụy nặng
• Chấn thương, phẫu thuật bụng
• Cổ trướng
• Xuất huyết sau phúc mạc hoặc trong phúc mạc
• Tắc ruột nặng, giả tắc hoặc tắc đại tràng

• ACS thứ phát:  Bất kỳ bệnh nhân bệnh nặng nào được hồi sức với khối
lượng dịch lớn:

• Chấn thương nặng do bỏng
• Sốc nhiễm trùng
• Sốc mất máu (đặc biệt kèm hồi sức dịch tinh thể quá mức)

• Tăng áp lực trong lồng ngực (ví dụ: tăng áp lực bình nguyên trên máy thở)

ACS là phổ biến ! 

• Medical ICU
• Tần suất được báo cáo khác nhau trong khoảng 2-8%.1,2

• Có thể xem là một biến chứng do hồi sức quá mức của sốc nhiễm trùng hoặc
viêm tụy cấp.3

• Surgical ICU: Tỷ lệ cao hơn medical ICU.



Những dấu hiệu gợi ý ACS 

Biểu hiện ban đầu có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý nền. Ví dụ, một bệnh 
nhân có chức năng thận at borderline có thể biểu hiện với suy thận. Ngoài ra, một 
bệnh nhân bị bệnh phổi có thể bị suy hô hấp. 



Tim mạch 

• Sốc và hạ huyết áp do giảm tiền tải.
• Nhồi máu mạc treo gây ra sự di chuyển của vi khuẩn

vào máu, có thể gây giãn mạch toàn thân và hạ
huyết áp.

Hô hấp 

• Áp lực lên cơ hoành làm giảm sự nở của lồng ngực
• Một bệnh nhân không đặt nội khí quản có thể có tăng công hô hấp.
• Đối với một bệnh nhân đặt nội khí quản, có thể biểu hiện là tăng

áp lực đỉnh trên máy thở
• Xẹp phổi và giảm oxy máu có thể xảy ra, do sự chèn ép lên đáy phổi.

Thận 

• Suy thận với lượng nước tiểu giảm thường là dấu hiệu
đầu tiên của ACS.

• Tăng áp lực có thể chèn ép thận trực tiếp và cũng gây ra tắc
nghẽn thận (do suy giảm dẫn lưu máu ra khỏi thận).

Tăng áp lực nội sọ 

• Áp lực bụng gia tăng sẽ dẫn đến tăng áp lực lồng ngực và tăng
áp lực tĩnh mạch trung tâm. Điều này thực sự có thể gây ra tăng
áp lực nội sọ.

CHẨN ĐOÁN 

 

Áp lực khoang bụng 

• Ước lượng bằng thăm khám lâm sàng là không nhạy.
• Áp lực khoang bụng có thể tăng mặc dù khám thấy bụng mềm.
• Khám thấy bụng căng đặc hiệu trong khoảng 80%.4 

• Đo bằng ống thông Foley:
• Bệnh nhân phải nằm ngửa và bất động hoàn toàn (ví dụ: không ho

hoặc thở máy).
• Đo ở cuối kì thở ra.
• Có thể không chính xác trong một số bệnh lý vùng chậu (ví dụ: khối máu tụ chèn ép

trực tiếp bàng quang).



Định nghĩa áp lực ổ bụng 

• General concepts:
• 2-7 mm: normal for a non-obese person.
• >12 cm: defined as intra-abdominal hypertension.
• > 15-20 mm: can cause organ failure.
• > 25-30 mm: usually causes organ failure, may require emergent

decompression.
• Technical grading scale is shown here:



CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH 
Chẩn đoán đòi hỏi hai thành phần: 

• (1) Áp lực trong ổ bụng duy trì> 20 mm.
• (2) Suy tạng do tăng áp lực trong ổ bụng.
• Lưu ý: Thận là một trong những cơ quan nhạy cảm nhất với tăng áp lực

ổ bụng. Nếu lượng nước tiểu đầy đủ, ít có khả năng bệnh nhân mắc hội
chứng khoang bụng.

• Chẩn đoán này đòi hỏi sự phán đoán lâm sàng, vì bệnh nhân nặng luôn có
những nguyên nhân khác gây ra suy nội tạng.

• Việc phân biệt giữa suy nội tạng do hội chứng khoang bụng hay do
các nguyên nhân khác có thể mập mờ và chủ quan.



ĐIỀU TRỊ 

# 1. Bảo đảm áp lực tưới máu bụng 

Abdominal Perfusion Pressure = MAP – (Abdominal Compartment Pressure) 

• Abdominal perfusion pressure là độ dốc áp lực giữa MAP và khoang bụng. Đây
là áp lực thúc đẩy sự tưới máu đến tất cả các cơ quan trong ổ bụng (ví dụ:
thận).

• Tốt nhất có lẽ là duy trì áp lực tưới máu bụng
>60mm.5   Tuy nhiên, không có bằng chứng mạnh mẽ nào hỗ trợ điều này.

• Mục tiêu lý tưởng của MAP có thể là 60 mm + áp lực trong khoang
bụng.

• Can thiệp trên huyết động được điều chỉnh cho từng bệnh nhân cụ thể. Việc
này thường sẽ yêu cầu thuốc vận mạch, bởi vì dịch tinh thể bổ sung có thể
chỉ làm nặng thêm vấn đề.6

# 2. Loại bớt dịch nếu có thể 

• Về mặt lý thuyết, loại bỏ bớt dịch là có lợi:
• Ở nhiều bệnh nhân, hội chứng tăng áp lực khoang bụng có thể do

quá tải thể tích.
• Những nỗ lực để loại bỏ dịch (ví dụ: lợi tiểu hoặc lọc máu) có thể hữu ích.7

• Thật không may, trong hội chứng khoang bụng, bệnh nhân thường bị suy giảm
thể tích nội mạch (mặc dù đang phù). Điều này có thể gây khó khăn hoặc
không thể loại bỏ chất lỏng mà không làm xấu đi huyết động.

• Một mục tiêu truyền dịch có chủ đích có thể giúp đạt được sự cân bằng dịch.
• Cảnh báo:

• (1) Hội chứng khoang bụng có thể chèn ép tĩnh mạch chủ dưới (IVC), khiến
nó look empty!

• (2) Tránh truyền dịch. Truyền dịch có thể giúp ích tạm thời, nhưng chất lỏng
thường sẽ nhanh chóng truyền vào các mô - làm nặng thêm tình trạng phù và
tăng áp lực trong ổ bụng (vòng luẩn quẩn được hiển thị bên dưới).

Futile crystalloid cycle in abdominal compartment syndrome 

Increasing severe 

SHOCK 
Transient benefit, 

Crystalloid reinforcing ongoing 
compartment syndrome fluid loading 

3rd spacing of fluid 
into abdominal soft tissue 



# 3. Giải áp khoang bụng nếu có thể 

• Dẫn lưu dịch ổ bụng.8 

• Có thể sử dụng ống thông mũi dạ dày để kiểm soát tình trạng trướng dạ dày.
• Căng giãn đại tràng có thể được kiểm soát bằng thuốc nhuận tràng, suppositories,

neostigmine, nội soi đại tràng giải áp, và / hoặc dẫn lưu ống trực tràng.

#4. Giảm áp lực lồng ngực 

• Giảm PEEP và áp lực bình nguyên trên máy thở có thể làm giảm áp lực trong
o bụng.

• Tăng thán ở mức vừa phải có thể cho phép tự do hóa các thiết lập máy thở.
• Nếu có tràn dịch màng phổi lớn, dẫn lưu có thể có lợi.
• Cân nhắc khi đặt nội khí quản!

• Đặt nội khí quản đồng nghĩa với việc đặt một áp lực dương vào lồng ngực.
Điều này có thể làm tăng áp lực bụng và dẫn đến hội chứng đa khoang dẫn
đến rối loạn huyết động.

# 5. An thần & gây tê 

• Kích thích (ví dụ, do thở máy) sẽ làm tăng áp lực ổ bụng. Giảm đau và an thần
đầy đủ có thể hữu ích, có thể cho ở mức độ mạnh hơn một chút so với bệnh
nhân ICU bình thường.



• Ức chế thần kinh cơ ngắn hạn có thể được xem xét, nhưng điều này
dường như không gây ra sự cải thiện liên tục. Nó có thể được sử dụng
tạm thời, làm cầu nối cho những can thiệp khác (ví dụ: phẫu thuật mở
bụng)9

# 6. Phẫu thuật giải áp 

• Rạch giải áp các cân cơ thành bụng là điều trị dứt điểm, mặc dù xâm lấn.
• Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được để bụng mở. Lý tưởng nhất là có thể

được đóng lại sau 1-2 tuần, sau khi giải quyết vấn đề chính.



 Checklist

Treatment for abdominal compartment syndrome 
Điều chỉnh huyết động: 

• Mục tiêu MAP > ( 60mmHg + ACP )
• Không truyền thêm dịch
• Cân nhắc sử dụng lợi tiểu / lọc máu nếu có thể

Giảm áp lực khoang bụng 

• Ascite :Drain ( indwelling cathetermight be ideal approach
• NPO, Gastric tube to suction
• Decompress the colon (e.g stimulant laxatives,suppositories, neostigmine for

megacolon )

Giảm áp lực lồng ngực (đặc biệt nếu có đặt nội khí quản) 

• Large fleural effusion: consider drainage
• Reduce airway pressure as able ( target low PEEP & plateau pressures )
• Avoid intubation if able

Sedation & paralysis ( if intubated ) 

• Start with analgesia/sedation to targetpassive state on ventilator
• Paralysis may be used as short term therapy

Phẫu thuật giải áp 

• Fascial release is definitive treatment, but most invasive. Reserve for failure of
above measures
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