Meldruma. Średnia arytmetyczna IVP u pacjentów
w grupie kontrolnej wynosi 10,19 ± 6,75 cm H2O
( średnia ± odchylenie standardowe). 95 %
przedział ufności średniej <6,84;13,55>.
Podwyższone IVP ( tzn. większe niż 14 cm H2O)
występowało u 30 % ( 3/10) osób w grupie
kontrolnej.
Wnioski: Ciśnienie wewnątrzbrzuszne rośnie u osób
w 5-8 dekadzie życia zarówno w ostrych jak i
przewlekłych chorobach jamy brzusznej. Jest też
przewlekle podwyższone u osób otyłych, u których
nie stwierdzono patologii w jamie brzusznej. ACS
występuje u co trzeciego pacjenta z ostrą chorobą
jamy brzusznej. W swojej krańcowej postaci ( III i IV
stopień ACS wg Burch’a) występuje stosunkowo
rzadko ( u 3 % badanych pacjentów). Podwyższone
IAP (tzn. > 10 cm H2O) jest niekorzystnym
czynnikiem rokowniczym.

Przydatność cystomanometrii w niektórych
chirurgicznych chorobach jamy brzusznej.
Rozprawa doktorska.
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Streszczenie
Kategoria pracy: Praca oryginalna, badanie
obserwacyjne, rozprawa doktorska,
Instytucja: oddział chirurgii ogólnej i intensywnej
terapii szpitala powiatowego (II ° referencyjnego )
Słowa kluczowe: ciśnienie wewnątrzbrzuszne
(IVP), zespół nadciśnienia wewnątrzbrzusznego
(ACS), ostre choroby jamy brzusznej,
Cel pracy: ocena występowania ACS i
praktycznego zastosowania pomiaru IVP
Czas wykonania badań: 12.1998-01.2001
Grupa badana: 29 osób z ostrymi chorobami jamy
brzusznej.
Grupa kontrolna: 10 osób bez takich chorób.
Metoda: pomiar ciśnienia w jamie brzusznej za
pomocą cewnika w pęcherzu moczowym metodą
Krona.
Badane zmienne: IVP, diureza, wynik leczenia
( zmarł / przeżył )
Wyniki: Średnia arytmetyczna IVP u pacjentów w
grupie badanej wynosi 11 ± 6,9 cm H2O ( średnia
± odchylenie standardowe). 95 % przedział
ufności średniej <8,7;13,3>. ACS wg definicji
Meldruma stwierdzono u 1 osoby. Podwyższone
IVP (tzn. większe niż 14 cm H2O) występowało u
39 %
( 11/29) osób w grupie badanej. W
grupie kontrolnej nie stwierdzono ACS wg definicji

