
Cazuri clinice Jurnalul de Chirurgie, Iasi, 2006, Vol. II, Nr. 3 [ISSN 1584 – 9341] 

 285

PANCREATITĂ ACUTĂ SEVERĂ ASOCIATĂ CU SINDROMUL DE 
COMPARTIMENT ABDOMINAL 

Gh. Ghidirim, I. Gagauz, I. Mişin, Gh. Zastavniţchi, M. Vozian 
Catedra Chirurgie nr.1 „N. Anestiadi” şi Laboratorul de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreatică, 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”,  
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, Chişinău, Rep. Moldova 

 
SEVERE ACUTE PANCREATITIS WITH ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROME – CASE 
REPORT (Abstract): The current management guidelines in severe acute pancreatitis call for non-operative 
treatment as long as there is no evidence of infection. Recently a few reports describing abdominal compartment 
syndrome in patients with severe acute pancreatitis necessitating decompressive laparotomy were published in 
the English literature. We describe an additional case of abdominal compartment syndrome in a patient with 
severe acute pancreatitis successfully treated by decompressive burso-omentostomy. A 42 years old male patient 
was admitted to our surgical unit, within 48 hours after onset, complaining diffuse abdominal pain, nausea and 
multiple vomiting. The diagnosis of acute pancreatitis was established based on USG (free fluid in the 
abdominal cavity and lesser sack, pancreatic edema) and urine amylase level - 1200 g/h/L. Due to his poor 
condition the patient was admitted to the intensive care unit. During next 48 hours after admission the patient 
developed intra-abdominal hypertension (35 cm H2O measured transvesically) and abdominal compartment 
syndrome with multiple organ dysfunction. CT revealed gross pancreatic and retroperitoneal edema 
accompanied by abdominal distension with massive gas in the gastrointestinal tract. The patient necessitated 
abdominal decompression and burso-omentostomy was performed, followed by three sessions of lesser sack 
debridement. Intra-abdominal pressure normalized after surgical decompression and multiple organ dysfunction 
disappeared. The patient was discharged on 54 postoperative day. His ventral hernia was repaired 6 months later. 
This case report highlights that severe acute pancreatitis may be associated with intra-abdominal hypertension 
with clinically significant abdominal compartment syndrome in the early stages of the disease and 
decompression by burso-omentostomy in absence of infection is one possible solution of this critical situation. 
Further evaluation on a large patients series is necessary before final conclusion will be reached, regarding the 
efficacy of laparostomy (burso-omentostomy) in the management of severe acute pancreatitis with abdominal 
compartment syndrome. 
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INTRODUCERE 
Tactica general acceptată şi recunoscută de management a pancreatitei acute severe 

(PAS) este conduita non-chirurgicală, atâta timp cât nu sunt semne de asociere a infecţiei (3–4 
săptămâni de la debut) [1-3]. La momentul actual sunt înregistrate progrese în tratamentul 
PAS, totuşi disfunţia poliorganică şi infecţia rămân a fi cele mai notorii complicaţii care 
reprezintă factorii de risc importanţi referitor la mortalitatea acestor pacienţi [4]. Actualmente, 
Sindromul de Răspuns Inflamator Sistemic (SRIS) este considerat cauza principală a 
disfuncţiei poliorganice [1-3], însă, una din cauzele disfunţiei poliorganice este considerată şi 
hipertensiunea intra-abdominală (HIA) [5]. Creşterea marcată a presiunii intra-abdominale 
(PIA) (> 20 cm H2O) este definită ca HIA, care la rândul său poate provoca instalarea 
sindromului de compartiment abdominal (SCA) [6-8]. Orice creştere în volum a conţinutului 
intra sau retroperitoneal poate fi cauza HIA, astfel, PAS asociată cu edem al pancreasului şi 
ţesuturilor adiacente, colecţii lichidiene parapancreatice, pareză intestinală poate provoca HIA 
cu instalarea SCA [9,10].  
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La momentul actual, în literatura de specialitate, sunt doar câteva comunicări despre 
această situaţie clinică dramatică [9,10]. Luând în considerare spectrul metodelor 
farmacologice şi chirurgicale de corecţie a SCA şi controversele privind momentul şi metoda 
de tratament, prezentăm un caz clinic de PAS cu SCA soluţionat prin decompresie 
chirurgicală – burso-omentostomie. 

 

 
 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Pacientul T.M. în vârstă de 42 ani s-a prezentat peste 48 ore de la debut, cu semne 

clinice caracteristice unei pancreatite acute. Pancreatita acută a fost confirmată prin examen 
ecografic, care a demonstrat prezenţa lichidului liber în bursa omentală şi cavitatea 
peritoneală, amilazuria fiind de 1200 g/h/L (normal 0–160 g/h/L); starea generală fiind gravă, 
(tahicardie – frecvenţă cardiacă centrală de 95/min şi TA=90/60 mmHg). Pacientul a necesitat 
internare în secţia terapie intensivă. Pe parcurs a 48 ore din momentul spitalizării, pacientul a 
beneficiat de tratament medicamentos: 10L cristaloizi/24h, menţinerea hemodinamicii cu 
suport de cardiotonice (adrenalină 3 μg/kg/min şi dopamină 8 μg/kg/min) diureza fiind 15 
ml/h, cu diminuarea SaO2 până la 65% şi instalarea tahipneei (frecvenţă respiratorie de 
24/min). Presiunea intra-abdominală măsurată transvezical a fost de 35 cm H2O. Scorul 
APACHE II a fost 19. Examenul computer tomografic (CT) (Fig. 1) a demonstrat edem al 
pancreasului, distensie abdominală, pneumatoză pronunţată a colonului - schimbări 
caracteristice HIA. Cu diagnosticul de pancreatită acută severă, sindrom de compartiment 
abdominal, pacientul a fost supus unei laparotomii bisubcostale cu aplicarea burso-
omentostomiei de decompresie (Fig. 2). Intraoperator s-a constatat pancreas mărit în volum, 
cu sectoare de necroză intim aderente, iar în cavitatea peritoneală şi bursa omentală 1300 ml 
lichid seros-hemoragic tulbure. Postoperator presiunea intra-abdominală măsurată 
transvezical a diminuat la 7 cm H2O, pacientul restabilindu-şi diureza în volum de 60 ml/h, 
adrenalina fiind exclusă, iar doza de dopamină redusă la 2,5 μg/kg/min. Pacientul a mai 
suportat trei şedinţe de debridare programată prin bursa omentală. Toate însămânţările din 
bursa omentală au fost sterile. A fost externat în condiţie satisfăcătoare, în a 54 zi 
postoperator. Eventraţia dezvoltată ulterior a fost rezolvată peste 6 luni de la externare prin 
aloplastie cu meşă sintetică din polipropilenă.  

 

Fig. 1 aspect computer tomografic: 
edem al pancreasului, distensie abdominală, pneumatoză pronunţată a colonului; 
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DISCUŢII 
Hipertensiunea intra-abdominală cu disfuncţie renală a fost descrisă pentru prima dată, 

cu 139 ani în urmă de către Wendt E. [11]. Sindromul de compartiment abdominal este o stare 
fiziopatologică, mai frecvent întâlnită la pacienţii cu traumatisme severe. Este provocat de 
HIA şi se manifestă prin presiuni sporite în căile aeriene, debit cardiac scăzut, oligurie (pe 
fond de presiune de umplere cardiacă aparent „normală”), perfuzie intestinală diminuată. SCA 
este cauza disfuncţiei şi insuficienţei poliorganice [6-9,12]. HIA reprezintă o creştere a PIA la 
10 cm H2O, iar la nivel de 20-25 cm H2O apar schimbările fiziopatologice cu dezvoltarea 
SCA [13]. Instalarea SCA, reprezentat prin afectarea perfuziei organelor cavităţii peritoneale 
şi disfuncţie poliorganică (pulmonară, cardiovasculară, renală, cerebrală, intestinală, hepatică) 
este rezultatul HIA [13]. 

 

 
Pancreatita acută severă posedă toate elementele potenţiale, necesare instalării HIA: 

edem pancreatic şi para-pancreatic, colecţii peri-pancreatice, distensie abdominală provocată 
de pareza intestinală şi edem visceral provocat de SRIS şi resuscitare volemică [6,10]. 
Schimbările menţionate au fost confirmate şi în cazul pacientului nostru (edemul pancreatic şi 
peri-pancreatic, distensie abdominală şi pneumatoză pronunţată a cecului). 

Conform datelor literaturii, HIA cu disfunţie poliorganică este documentată în primele 
24-48 ore de la spitalizare, la 78% din pacienţii cu PAS internaţi în secţiile ATI, rata 
mortalităţii la acest grup de pacienţi atingând 38% [6,10,14]. HIA poate agrava PAS prin 
provocarea hipoperfuziei intestinale [15]; în mod similar este afectată şi perfuzia pancreatică, 
contribuind la progresia necrozei pancreatice. Translocarea bacteriană este considerată cauza 
principală a infectării sectoarelor de necroză la pacienţii cu PAS, iar HIA şi SCA amplifică 
procesul de translocare bacteriană [16,17,18]. În opinia noastră, decompresia abdominală 
chirurgicală este soluţia evidentă a acestei situaţii. 

Decizia intervenţiei de decompresie abdominală trebuie argumentată nu doar conform 
datelor presiunii intra-abdominale, ci luând în consideraţie şi complexul datelor 
clinice/paraclinice manifestate prin sporirea presiunii în căile aeriene, diminuarea debitului 
cardiac, oliguria sau anuria [6,10]. Conform datelor recente ale literaturii există o tendinţă 
spre amânarea intervenţiei chirurgicale la pacienţii cu PAS, deoarece intervenţiile precoce 
sunt asociate cu o rată mare a mortalităţii [2,3]; însă, decompresia efectuată suficient de 

Fig. 2 Laparotomie bisubcostală cu formarea burso-omentostomei de decompresie 
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precoce în caz de SCA diagnosticat, la pacienţii cu PAS, care presupune crearea 
laparostomei/burso-omentostomei, reduce disfuncţia poliorganică provocată de SCA, la un 
pacient suficient resuscitat volemic [6,9,10]. Decompresia chirurgicală prin burso-
omentostomei a fost eficientă în cazul pacientului nostru. Din punctul nostru de vedere, 
aplicarea burso-omentostomei decompresive, prin acces transversal bisubcostal, poate fi 
argumentată prin următoarele: 

1. crearea burso-omentostomei permite acces direct la glanda pancreatică afectată şi 
spaţiul parapancreatic cu înlăturarea colecţiilor peri-pancreatice; 

2. aplicarea burso-omentostomei permite de a „izola” cavitatea peritoneală; 
3. accesul tranversal bisubcostal permite aplicarea unei burso-omentostomii largi, iar 

prin secţionarea muşchilor drepţi ai peretelui abdominal anterior este redusă rezistenţa 
acestuia, ceea ce nu poate fi obţinut prin acces median; 

4. sunt reduse pierderile hidro-electrolitice semnificative, inevitabile în cazul pacienţilor 
cu laparostomie. 
Interes deosebit prezintă efectele reperfuziei splanhnice după efectuarea decompresiei 

abdominale şi potenţialele metode de prevenire a acestora. Recent, a fost publicat un studiu 
experimental referitor la eficacitatea octreotidei în prevenirea leziunilor oxidative induse de 
reperfuzia splanhnică prin reducerea perfuziei splanhnice [19]. 

O altă alternativă de conduită a pacienţilor cu PAS care suportă HIA şi SCA este 
hemodiafiltrarea continuă cu membrană de polimetil metacrilat, care permite eliminarea 
citokinelor (IL-6) care provoacă hiperpermeabilitate, reducând astfel edemul visceral şi 
presiunea intra-abdominală [20]. 

 
CONCLUZII 
Tactica general acceptată şi recunoscută de management al pancreatitelor acute severe 

(PAS) este conduita non-chirurgicală, atâta timp cât nu sunt semne de asociere a infecţiei, 
însă, rata dezvoltării HIA la pacienţii cu PAS spitalizaţi în secţiile ATI este mare, aceasta 
fiind asociată cu disfuncţie poliorganică şi o rată mare a mortalităţii. Timpul, volumul, 
avantajele şi dezavantajele decompresiei chirurgicale, rămân pentru un studiu ulterior. 

Prin prezentarea cazului dat dorim să atenţionăm asupra existenţei acestui grup de 
pacienţi care ar necesita laparatomie „impusă” cu aplicarea burso-omentostomei, pe parcursul 
a 24-48 ore de la internare, pentru efectuarea decompresiei abdominale în caz de PAS sterilă 
asociată cu SCA. 
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