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„Abdominal Aortic Tourniquet™ Use in Afghanistan” 
JSOM Summer 2013 
 
 
OPIS PRZYPADKU 
 
Zastosowanie opaski uciskowej na aortę brzuszną (AAT – Abdominal Aortic 
Tourniquet)  w Afganistanie 
 
Tekst przesłał czynny w służbie lekarz, który prosi o zachowanie anonimowości w związku z 
bezpieczeństwem działań operacyjnych. 
 
Streszczenie 
Opaski uciskowej na aortę brzuszną używano ostatnio w Afganistanie w celu kontrolowania 
ciężkich krwotoków u poszkodowanych z obustronnymi amputacjami urazowymi kończyn 
dolnych. W artykule znajdują się fragmenty ze sprawozdania z opieki w fazie ewakuacji 
taktycznej. 
 
Wstęp 
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi opieki nad rannym na polu walki (Tactic Combat Casualty 
Care Guidelines), opaski uciskowej na aortę brzuszną (AAT – Abdominal Aortic Tourniquet, 
Compression Works LLC, compressionworks.net) (NSN 6515-01-616-4999) używano przy 
opanowywaniu ciężkich krwotoków u poszkodowanych z obustronnymi amputacjami 
urazowymi kończyn dolnych (patrz zdjęcie 1).  
Kilka jednostek sił  specjalnych (SOF – Special Operations Forces) krajów członkowskich z 
Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF – International Security Assistance 
Force)  posiada na swoim wyposażeniu AAT. Członek załogi ewakuacji medycznej otrzymał 
do stosowania opaskę uciskową na aortę brzuszną i używał jej zgodnie z załączoną instrukcją. 
W artykule znajdują się fragmenty ze sprawozdania z opieki w fazie ewakuacji taktycznej. 
 
Opis przypadku 
Kiedy pacjenta przyniesiono do drzwi helikoptera, oceniono go jako splątanego, nie 
reagującego na bodźce. Po umieszczeniu w śmigłowcu zastosowano tlenoterapię bierną przez 
maskę twarzową z podażą tlenu w wysokim przepływie, z monitorowaniem końcowo 
wydechowego stężenia dwutlenku węgla (Et CO2). Obserwowano minimalny wysiłek 
oddechowy z niewielkimi pikami dwutlenku węgla na monitorze. U poszkodowanego nie 
wyczuwano tętna na tętnicy szyjnej. Obowiązujące wtedy taktyczne opaski uciskowe (CAT – 
Combat Application Tourniquet) umieszczono na obu udach; dystalne części kończyn 
dolnych były poszarpane, pomiędzy nogami na noszach znajdowało się jeziorko 
jasnoczerwonej krwi. Poprosiłem drugiego medyka o sprawdzenie krocza, ponowną ocenę 
przeprowadzano kilkukrotnie podczas lotu, aby upewnić się, że krwawienie jest pod kontrolą. 
Sanitariusz szybko uzyskał dostęp doszpikowy (io) przez mostek, rozpoczęto podaż krwi i 
świeżo mrożonego osocza. Drugi członek zespołu medycznego zgodził się ze mną co do 
konieczności zabezpieczenia dróg oddechowych w ramach procedury szybkiej intubacji (RSI 
– rapid sequence intubation). Przepłukałem dostęp doszpikowy i podałem 150 mg 
sukcynylocholiny.  
 
Przed RSI zapis EKG na monitorze wskazywał bradykardię z szerokimi zespołami QRS, 
którą potraktowano jako rytm agonalny. Jest to zazwyczaj ostatni rytm, który pojawia się 
przed śmiercią. Pacjenta zaintubowano rurką nr 8 w laryngoskopii bezpośredniej.  
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Początkowe EtCO2 wynosiło około 1,2 kPa (przy normie 4,5-6,0 kPa). Ratownik medyczny 
przetaczał krew, pacjent był wentylowany mechanicznie, rurkę dotchawiczą zabezpieczono za 
pomocą stabilizatora. Ruchomość klatki piersiowej oceniono jako obustronną, symetryczną.  
Sanitariusz lotniczy założył kolejny dostęp doszpikowy przez kość ramienną i rozpoczął 
przetaczanie FFP. Na tym etapie podano doszpikowo przez mostek 50 mg rokuronium, 1g 
kwasu traneksamowego i 1 g chlorku wapnia. W tym czasie EtCO2 wynosiło 0,6 kPa i 
spadało pomimo transfuzji. Nie było klinicznych objawów odmy opłucnowej. Nie można też 
było wykluczyć krwotoku lub złamania miednicy, a stan pacjenta stopniowo pogarszał się. 
 
W tym czasie obserwowano u niego tachykardię zatokową z prawidłowymi zespołami QRS o 
częstości ponad 120/min i utrzymujące się niskie końcowowydechowe stężenie dwutlenku 
węgla. Pomimo ciągłej transfuzji nie wyczuwano tętna na tętnicy szyjnej i utrzymywało się 
katastrofalnie niskie EtCO2. AAT zastosowano, kiedy nadarzyła się okazja, podczas 
rolowania pacjenta, manewru bezpiecznego przekładania pacjenta na deskę ortopedyczną, co 
leżało w jego najlepszym interesie, pozwalając uniknąć kolejnej zmiany pozycji. 
 
Podczas pompowania opaski uciskowej na aortę brzuszną (AAT) ETCO2 natychmiast rosło. 
Do czasu przybycia do szpitala polowego przetoczono 2 jednostki koncentratu krwinek 
czerwonych i 2 jednostki świeżo mrożonego osocza. Podczas transportu AAT funkcjonowało 
zgodnie z oczekiwaniami, krwawienie ustało przy balonie napompowanym do wartości 300 
mmHg. W trakcie transportu do oddziału ratunkowego przetoczono kolejną jednostkę KKCz. 
EtCO2 utrzymywało się na poziomie 5,4 kPa przy wentylacji mechanicznej z częstością 12 
oddechów na minutę, a przy przybyciu wyczuwano tętno na tętnicy szyjnej. Pacjent nie 
wymagał sedacji, został przekazany pod opiekę zespołu urazowego. Utrzymano AAT celem 
śródoperacyjnej kontroli krwawienia. Poszkodowany przeżył, przeszedł amputację jednej 
nogi na wysokości kolana, drugiej – powyżej kolana. 
 
Warto wspomnieć, że nie obserwowano objawów niewydolności nerek ani niedokrwienia jelit 
podczas pierwszych 48 godzin po operacji. 
 
Konflikt interesów 
Autor nie zgłasza istnienia konfliktu interesów. 
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Opaska uciskowa na aortę brzuszną. Komentarz. 
John Croushorm, MD, FACEP; David Callaway, MD, MPA 
 
 
Zastosowanie ucisku na unaczynienie proksymalnie w stosunku do miejsca zranienia, aby 
zatrzymać dopływ krwi tętniczej, jest jedyną udowodnioną metodą skutecznej kontroli 
krwotoków. Obecnie jest to metoda z wyboru w przypadku opanowywaniu krwotoku z 
dużego naczynia.  
 
Skuteczność jakiejkolwiek metody opanowywania krwotoków zależy od kilku czynników, tj. 
głębokości, na jakiej znajduje się naczynie (lub naczynia) mające być uciśnięte, jego średnicy 
i ciśnienia przepływu krwi. Na ściśliwość wpływają także towarzyszące i otaczające je 
struktury anatomiczne. Bez względu na anatomię – im więcej tkanki, która może być 
przemieszczona poprzez ucisk z zewnątrz, tym więcej struktur wewnętrznych uczestniczy w 
ucisku na naczynie. Obserwuje się różnice w przemieszczaniu struktur anatomicznych w 
zależności od użycia uformowanego przedmiotu o stałej objętości lub elastycznego balonu 
napełnianego powietrzem. Balon w AAT został zaprojektowany tak, aby przystosowywać się 
do anatomii kilku okolic spływu dużych naczyń górnej i dolnej części ciała. 
 
AAT została zaprojektowana tak, aby „zakręcić kurek”, tj. zatrzymać przepływ tętniczy w 
miednicy i kończynach dolnych. Masywny uraz miednicy i kończyny dolnej, zwłaszcza w 
wyniku złożonych ran rozrywających, doznanych na skutek eksplozji, jest głównym 
zagrożeniem dla naszych sił zbrojnych. Ostatnie badanie przeprowadzone przez Walkera i 
Eardley’a1 wykazało, że duża liczba ofiar z krwotokiem z dużych naczyń doświadczała także 
uszkodzenia ważnych naczyń miednicy. AAT wychodzi naprzeciw kwestiom związanym z 
dużymi naczyniami miednicy dzięki możliwości pośredniego klemowania aorty. Jest to 
jedyne urządzenie używane przy krwotokach, dla którego przeprowadzono niezależne 
badania na ludziach, które potwierdziły jego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. 
 
AAT odpowiada także na główne wyzwanie resuscytacji krytycznie rannych pacjentów, tj. 
osłabienie skuteczności zabiegów ratujących życie poprzez ich „rozcieńczenie”. Podczas 
resuscytacji urazowej leki, preparaty krwiopochodne i środki krwiozastępcze krążą w całym 
dostępnym układzie naczyniowym, pomimo że najbardziej są potrzebne w organach 
życiowych – mózgu, sercu, płucach i nerkach. Całkowita objętość układu krążenia ma także 
wpływ na wydolność układu oddechowego. Końcowo wydechowe stężenie dwutlenku węgla 
spadało bez względu na odpowiednio dobrane i zastosowane w krótkim czasie leczenie. 
Dopiero stosując AAT dostępna objętość układu krążenia gwałtownie malała, zdolność płuc 
do wymiany gazowej rosła i skutkowało to szybkim wzrostem do wartości końcowo 
prawidłowych wydechowego stężenia dwutlenku węgla. Wentylacja poprawiała się nie tylko 
z powodu tej dynamiki, ale także dzięki temu, że leki, krew, osocze były skoncentrowane w 
organach życiowych, mających największy wpływ na przeżywalność. Opis opieki nad 
pacjentem urazowym przedstawiony w JSOM ponownie ukazuje możliwości zastosowania 
AAT celem szybkiej i znaczącej zmiany w funkcjonowaniu organów życiowych, skutkującej 
poprawą przeżywalności. 
 
Z nowymi badaniami na ludziach, które  ukazują skuteczność w odrębnym stosowaniu w 
okolicy łonowej, pachowej i u podstawy szyi, AAT jest jedynym urządzeniem, które 
umożliwia kontrolę krwotoków we wszystkich okolicach ciała, gdzie znajdują się duże 
naczynia, włączając w to miednicę.  
Oprócz zatrzymania krwawienia, możliwość szybkiego wpływu AAT na zmianę 
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podstawowych parametrów życiowych, związanych z objętością krążenia, zapewnia korzyści 
praktycznie w każdym innym przypadku resuscytacji w okresie przedszpitalnym. 
 
 
 
 
 

 
 
Opaska uciskowa aorty brzusznej i pni naczyń AAJT  
(Abdominal Aortic Junctional Tourniquet) 
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