
STRESZCZENIE 

Zespół zmiażdżenia (crush syndrom) jest miejscowym obrażeniem powstałym w wyniku 

silnego ucisku, któremu towarzyszą objawy ogólnoustrojowe. Są one spowodowane po-

wstałą w następstwie urazu zmiażdżeniowego rabdomiolizą (rozpadem mięśni), której 

towarzyszy uwolnienie toksyn i elektrolitów do krążenia. W trakcie działań ratowniczych 

należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo ratowników. Do czynności ratowni-

czych wykonywanych na miejscu zdarzenia należeć będą: uwolnienie poszkodowanego, 

regularnie powtarzana ocena stanu poszkodowanego, zapewnienie prawidłowej wentyla-

cji, skuteczne tamowanie krwotoków, rozpoczęcie właściwej płynoterapii, leczenie zabu-

rzeń elektrolitowych, postępowanie przeciwbólowe oraz zapewnienie komfortu termicz-

nego. Wszystkie czynności powinny mieć na celu niedopuszczenie do zatrzymania krąże-

nia oraz niewydolności nerek. 
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U człowieka przygniecionego przez elementy zawalonego budynku, powalone drze-

wo, samochód itp. może dojść do rozwoju zespołu zmiażdżenia (crush syndrome – 

CS). Częstość występowania zespołu zmiażdżenia wynosi 2-15% wszystkich pacjen-

tów urazowych1. Zespół ten rozwija się u 40% poszkodowanych, którzy przeżyli za-

walenie się budynku2. Najczęściej występuje w przypadku przygniecenia kończyn 

dolnych (74%), kończyn górnych (10%) i tułowia (9%)3. Pierwsza informacja o zespo-

le zmiażdżenia pojawiła się w literaturze w roku 1881. Kolejne doniesienia na temat 

 
1 S.M. Briggs, Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach, PZWL, Warszawa 2007, s. 101; także: 

M. Tiglis et al., How Complicated a Complicated Case Can Become? „Modern Medicine” 2017, 

tom 24, nr 3, s. 142. 
2 M. Bohatyrewicz, M. Dudek, M. Rak, Polowanie na goryle… czyli nieoczywista medycyna ratunkowa, 

PZWL, Warszawa 2019, s. 235. 
3 S.M. Briggs, Wczesne postępowanie medyczne…, op. cit., s. 101; L. Brongel (red.), Algorytmy diagno-

styczne i lecznicze w praktyce SOR, PZWL, Warszawa 2018, s. 368 oraz R.L. Duckworth, Coordinating 

Care for Crush Injuries and Crush Syndrome, „Fire Engineering” 2017 (marzec), [on-line], [dostęp: 

15.03.2020], Dostępny w Internecie: https://www. FireEngineering.com, s. 40. 



tego zespołu związane są z oceną stanu osób poszkodowanych w wyniku nalotów 

niemieckich na Londyn w czasie II wojny światowej. U osób uwięzionych pod gru-

zami dochodziło do uszkodzenia dużej liczby mięśni i rozwoju ostrej niewydolności 

nerek. Zaskakującym i niepokojącym zjawiskiem było to, że stosunkowo często do-

chodziło do wystąpienia objawów niewydolności nerek u osób, u których nie obser-

wowano objawów wstrząsu. Objawy niewydolności nerek rozwijały się po 10-14 

dniach od zadziałania urazu zmiażdżeniowego, który jest bezpośrednim następstwem 

zmiażdżenia. Dużo informacji na temat tego zjawiska znalazło się w publikacji Bywa-

tersa i Bealla z 1941 r. Dowiedli oni, że rozległe obrażenia mięśni prowadzą do nad-

miernego zagęszczenia krwi i wstrząsu hipowolemicznego, a znaczna wewnętrzna 

utrata płynu zewnątrzkomórkowego związana jest z jego przesunięciem do uszkodzo-

nych mięśni. Kolejne badania i eksperymenty tych autorów wykazały, że podstawo-

wym i najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnym za powstanie ostrej niewydol-

ności nerek jest uwalniana z mięśni mioglobina. Kolejne informacje na temat zespołu 

zmiażdżenia dostarczone zostały przez Meroney i jego współpracowników, którzy 

w swoich badaniach dowiedli, że masywny rozpad mięśni, czyli rabdomioliza, powo-

duje przepływ znacznych ilości wapnia z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do mięśni, 

co może tłumaczyć zjawisko hipokalcemii po masywnym obrażeniu. Udowodnili tak-

że, że komórki uszkodzonych mięśni zawierają więcej wody i chlorku sodu, a mniej 

potasu niż komórki nieuszkodzone. W 1992 r. Michaelson przyjął pojęcie crush syn-

drome, odnosząc je do sytuacji, kiedy dochodzi po udarach lub zatruciach do zgnieceń 

własnym ciałem4. 

Zespół zmiażdżenia (CS) jest miejscowym obrażeniem, któremu towarzyszą objawy 

ogólnoustrojowe. Podczas konferencji w Birmingham w roku 2001 została ustalona 

definicja zespołu zmiażdżenia. „Crush syndrome jest systemową manifestacją uszko-

dzenia komórek mięśniowych na skutek ucisku lub zmiażdżenia”5. Objawy ogólnou-

strojowe mogą występować pod postacią: ostrej niewydolności nerek (AKI), posocz-

nicy, ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), zespołu wykrzepiania wewnątrzna-

czyniowego (DIC), krwawienia, hipowolemii, zaburzeń elektrolitowych, zaburzeń 

rytmu serca, niewydolności serca oraz urazu psychicznego6. Zespół zmiażdżenia roz-

 
4 L. Brongel (red.), Algorytmy diagnostyczne…, op. cit., s. 367-368; także: J. Kołodziejczyk, B. Sulikow-

ska, J. Manitius, Zespół zmiażdżenia (crush syndrome) – patogeneza, zapobieganie i leczenie, „Medy-

cyna Intensywna i Ratunkowa” 2001, nr 4(4), s. 257-263 oraz W. Machała, K. Śmiechowicz, L. Marku-

szewski, W. Gaszyński, Problemy terapii pacjentów z zespołem zmiażdżenia (rabdomiolizy) – opis 

przypadku, „Anestezjologia Intensywna Terapia” 2005, nr 37, s. 43-47. 
5 L. Brongel (red.), Algorytmy diagnostyczne…, op. cit., s. 368. 
6 S.M. Briggs, Wczesne postępowanie medyczne…, op. cit., s. 101; także: I. Murata, M. Goto, M. Komi-

ya, R. Motohashi, M. Hirata, Y. Inoue, I. Kanamoto, Early Therapeutic Intervention for Crush Syn-

drome: Characterization of Intramuscular Administration of Dexamethasone by Pharmacokinetic and 

Biochemical Parameters in Rats, „Biological and Pharmaceutical Bulletin” 2016, tom 39, nr 9, s. 1424 



wija się na skutek przedłużonego niedokrwienia mięśni. Po 2-4 godzinach niedo-

krwienia dochodzi do nieodwracalnych zmian anatomicznych i funkcjonalnych, a po-

wyżej 6 godzin niedokrwienia – do ich martwicy. Rozpad włókien mięśni prążkowa-

nych (rabdomioliza) pociąga za sobą wzrost przepuszczalności błony komórki mię-

śniowej. W następstwie tego do krążenia układowego zwykle po 4 godzinach od przy-

gniecenia mogą przedostać się: 

– mioglobina, która we krwi zakwaszonej ulegać będzie rozpadowi do ferrihematu. 

Związek ten powoduje niewydolność nerek, co m.in. nasilać będzie zaburzenia 

równowagi wodno-elektrolitowej i zmniejszać zdolność usuwania toksyn ze krwi, 

– potas – zwiększone stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia) ma działanie kardio-

toksyczne i może doprowadzić do wystąpienia śmiertelnych zaburzeń rytmu serca, 

– fosfor – nasila hipokalcemię i jest toksyczny dla nerek, 

– tlenek azotu, który wywołuje z jednej strony ogólnoustrojowe rozszerzenie na-

czyń krwionośnych, a z drugiej zwężenie naczyń nerkowych, 

– histamina – uwalniana z uszkodzonych komórek powoduje rozszerzenie naczyń 

i skurcz oskrzeli. Może to doprowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi 

i wystąpienia zaburzeń ze strony układu oddechowego, 

– kwas mlekowy – powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i przyczynia się 

do konwersji mioglobiny do ferrihematu, 

– kwas moczowy, który jest bardzo toksyczny dla nerek, 

– tromboplastyna, która przyczynia się do rozsianego wykrzepiania wewnątrzna-

czyniowego, 

– adenozyna – wywołać może blok serca, 

– tyrozyna, która po przekształceniu w L-DOPA, a następnie w dopaminę, norad-

renalinę i epinefrynę może przyczynić się do wystąpienia tachyarytmii, 

– mediatory stanu zapalnego i układu odpornościowego, które mogą wywołać 

ogólnoustrojowe zapalenie i ostry zespół zaburzeń oddychania7. 

Wzrost przepuszczalności błony komórki mięśniowej powoduje także przedosta-

wanie się do wnętrza komórki sodu, wapnia oraz wody. W następstwie tego dojść mo-

że do obrzęku komórki8. Na skutek zwiększonej przepuszczalności naczyń krwiono-

śnych w uszkodzonej części ciała może dojść do przemieszczenia się z przestrzeni 

śródnaczyniowej do pozanaczyniowej nawet kilkunastu litrów płynów w ciągu doby9. 

Po uwolnieniu przygniecionej części ciała w następstwie powrotu krążenia może dojść 

do uszkodzenia reperfuzyjnego. Neutrofile, które napływają do uszkodzonego obsza-

 
oraz Recommendations for the Management of Crush Victims in Mass Disasters, „Nephrology Dialysis 

Transplantation” 2012, tom 27 (Supl.), s. i4. 
7 M. Bohatyrewicz, M. Dudek, M. Rak, Polowanie na goryle…, op. cit., s. 237-238; także: L. Brongel 

(red.), Algorytmy diagnostyczne…, op. cit., s. 369 oraz R.L. Duckworth, Coordinating Care for Crush 

Injuries…, op. cit., s. 40. 
8 M. Bohatyrewicz, M. Dudek, M. Rak, Polowanie na goryle…, op. cit., s. 245; także: L. Brongel (red.), 

Algorytmy diagnostyczne…, op. cit., s. 368 oraz S.A. Tisherman, R.M. Forsythe, Intensywna terapia 

w ciężkich urazach, Makmed, Lublin 2015, s. 166. 
9 L. Brongel (red.), Algorytmy diagnostyczne…, op. cit., s. 368. 



ru, produkują enzymy proteolityczne, wolne rodniki i kwas podchlorawy. Prowadzi to 

do nasilenia uszkodzenia komórek oraz gromadzenia się płynu w przestrzeni między-

komórkowej i zwiększenia obrzęku komórki10. 

W następstwie może dojść do rozwoju zespołu ciasnoty międzypowięziowej. Po-

nadto jeżeli w wyniku doznanego obrażenia dojdzie do uszkodzenia naczyń krwiono-

śnych, to w sytuacji przywrócenia krążenia może dojść do utraty krwi. Krwawienie 

z uszkodzonych naczyń krwionośnych, gromadzenie się płynu w przestrzeni pozana-

czyniowej i wewnątrzkomórkowej może doprowadzić do rozwoju objawów wstrząsu 

hipowolemicznego. Dodatkowo wywołana długotrwałym niedokrwieniem i niedotle-

nieniem dużej masy mięśniowej kwasica metaboliczna będzie hamowała normalną 

aktywność komórkową, co może doprowadzić do rozszerzenia naczyń krwionośnych 

i dalszego pogłębienia objawów wstrząsu. Konsekwencją rozwijającego się wstrząsu 

i działania wymienionych substancji uwolnionych z komórek mięśniowych może być 

ostra niewydolność nerek. Rozwija się ona u 4-33% pacjentów z rabdomiolizą11. 

Należy zwrócić uwagę, że do powstania rabdomiolizy może dojść nie tylko w wyniku 

urazu zmiażdżeniowego, ale także w następstwie niedokrwienia, dużego wysiłku fizycz-

nego, długotrwałego unieruchomienia, zatrucia czy też działania niektórych leków12. 

O rabdomiolizie można mówić w przypadku wzrostu poziomu kinazy kreatynowej 

(CK) pięć razy powyżej górnej granicy wartości normalnych dla danego laboratorium, 

przy jednoczesnym wykluczeniu tego wzrostu z powodów kardiologicznych lub neu-

rologicznych13. 

Postępowanie z poszkodowanym, który został przygnieciony przez duży ciężar, bar-

dzo często będzie wymagało współpracy między służbami ratunkowymi na miejscu 

zdarzenia. Podczas działań należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia występu-

jące na miejscu zdarzenia i dbać o bezpieczeństwo ratowników. Uwolnienie poszko-

dowanego w zależności od miejsca i przyczyny może trwać długo. Działania ratunko-

we często będą następowały dwutorowo. Z jednej strony ratownicy będą podejmowali 

działania mające na celu uwolnienie poszkodowanego, z drugiej – prowadzone będą 

działania, których celem będzie ratowanie życia i zdrowia poszkodowanego. 

 
10 M. Bohatyrewicz, M. Dudek, M. Rak, Polowanie na goryle…, op. cit., s. 237. 
11 Ibidem, s. 239-240; także: L. Brongel (red.), Algorytmy diagnostyczne…, op. cit., s. 368 oraz A.B. Peit-

zman, M. Rhodes, C.W. Schwab, D.M. Yealy, T.C. Fabian, Chirurgia stanów nagłych, MediPage, 

Warszawa 2010, s. 383. 
12 M. Malec-Milewska, M. Mierzewska-Szmidt, K. Kotfis, M. Braczkowska, Z. Rybicki, M. Gaca, 

M. Piechota, Protokoły w anestezjologii i intensywnej terapii, Makmed, Lublin 2018, s. 580; także: 

R. Nepali, M.R. Sigdel, D.S. Shah, Rhabdomyolysis in Earthquake Victims in Nepal, „Kidney Interna-

tional Reports” 2017, nr 2, s. 127-129 oraz S.A. Tisherman, R.M. Forsythe, Intensywna terapia…, op. 

cit., s. 252. 
13 Recommendations for the Management of Crush Victims…, op. cit., s. i4; także: M. Bohatyrewicz, 

M. Dudek, M. Rak, Polowanie na goryle…, op. cit., s. 245. 



W miarę możliwości poszkodowanego należy ocenić według schematu ABC… 

i regularnie tę ocenę powtarzać14. Zespół zmiażdżenia powinien zostać rozpoznany jak 

stan bezpośredniego zagrożenia życia w badaniu wstępnym ITLS (ang. International 

Trauma Life Support)15. Zagrożenie życia pacjenta w pierwszym okresie może być 

wynikiem niedrożności dróg oddechowych, wstrząsu hipowolemicznego, zwiększone-

go stężenia potasu we krwi (hiperkaliemii). Po pewnym czasie konsekwencją zespołu 

zmiażdżenia może być ostra niewydolność nerek lub zespół ciasnoty przedziałów po-

więziowych. W pierwszej kolejności należy podjąć działania, które mają na celu rato-

wania życia, jednak prawidłowe postępowanie na miejscu zdarzenia ma wpływ na 

zmniejszenie rozwoju niewydolności nerek. 

Jeżeli u poszkodowanego występuje niedrożność dróg oddechowych, jeśli jest to moż-

liwe, jak najszybciej należy podjąć działania mające na celu udrożnienie dróg odde-

chowych w sposób umożliwiający prawidłowy oddech. W tym celu w zależności od 

możliwości i doświadczenia należy zastosować metody bezprzyrządowe lub przyrzą-

dowe (rurka ustno-gardłowa, rurka nosowo-gardłowa, sprzęt nadgłośniowy, rurka in-

tubacyjna, zestaw do konikopunkcji). W razie konieczności i w miarę możliwości na-

leży podjąć decyzję o rozpoczęciu tlenoterapii. Jeśli uda się przeprowadzić wiarygod-

ny pomiar saturacji, należy tak stosować tlenoterapię, aby wartość saturacji u poszko-

dowanego utrzymywała się w przedziale 94-98%16. 

Wstrząs hipowolemiczny jest jedną z głównych przyczyn śmierci poszkodowanego 

przygniecionego przez duży ciężar17. Ponadto niewłaściwe lub opóźnione podawanie 

płynów u tego poszkodowanego wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa wystą-

pienia ostrej niewydolności nerek (AKI)18. Wczesne przetaczanie płynów, jeszcze 

przed uwolnieniem poszkodowanego, ma kluczowe znaczenie w leczeniu pacjenta 

 
14 EMS Collaborative Protocols, New York State 2017, [on-line], [dostęp: 15.03.2020], Dostępny 

w Internecie: https://www.nys-ems-collaborative-protocols.pdf, s. 43; także: J.E. Campbell, R.L. Alson 

(red.), Ratownictwo przedszpitalne w urazach [International trauma life support for emergency care 

providers], tł. J. Fąferek, J. Jaskuła, M. Koszowski, A. Mącznik, P. Pomianek, M. Soboń, wyd. pol.: 

I. Żurek, P. Kukla, M. Ostrowski, J. Gucwa (red.), Medycyna Praktyczna, Kraków 2017, s. 298 oraz 

Recommendations for the Management of Crush Victims…, op. cit., s. i11.  
15 J.E. Campbell, R.L. Alson (red.), Ratownictwo przedszpitalne w urazach…, op. cit., s. 284. 
16 Wytyczne ERC 2015, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2015, s. 44. 
17 M. Bohatyrewicz, M. Dudek, M. Rak, Polowanie na goryle…, op. cit., s. 240. 
18 M.S. Sever, R. Vanholder, Management of Crush Victims in Mass Disasters: Highlights from Recently 

Published Recommendation, „Clinical Journal of American Society of Nephrology” 2013, nr 8(2), 

s. 329. 



podejrzanego o rozwój zespołu zmiażdżenia. Jak najszybciej należy rozpocząć przeta-

czanie izotonicznej soli fizjologicznej przez kaniulę dożylną o dużej średnicy. 

U osób dorosłych prędkość przetaczania płynów przez pierwsze 2 godziny powin-

na wynosić 1000 ml/h, a u dzieci 15-20 ml/kg/h. Następnie prędkość przetaczania pły-

nów należy zmniejszyć do 500 ml/h u osób dorosłych i 10 ml/kg/h u dzieci. Podczas 

podawania płynów należy uwzględnić także dodatkowe czynniki, jak np. obecność 

dodatkowych obrażeń, czas uwięzienia, temperaturę, wiek poszkodowanego19. W sy-

tuacji niemożliwości uzyskania dostępu dożylnego można podjąć próbę podawania 

płynów za pomocą dostępu doszpikowego20. W tym celu należy użyć dostępnego ze-

stawu do wkłucia doszpikowego (np. EZ-IO, BIG, NIO) oraz pamiętać o przeciw-

wskazaniach do jego założenia (np. złamanie kończyny). 

Jeżeli u poszkodowanego nie ma możliwości podawania płynów za pomocą opisa-

nych dostępów, można rozważyć infuzję podskórną (hypodermocylysis) z szybkością 

około 1 ml/min. W przypadku tej drogi można wykorzystać więcej niż jeden dostęp, 

a poszkodowanemu można podać do 3 l/dobę płynów. 

Ten sposób dostarczania płynów nie jest idealny. Jednakże ze względu na możliwe 

opóźnienie w podawaniu płynów lub ich niewystarczającą ilość w okresie dłuższym 

niż 6 godzin od zmiażdżenia, zwiększające ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności 

nerek (AKI), jest istotnym rozwiązaniem21. 

Podając płyny, należy pamiętać o tym, że zmiażdżeniu może towarzyszyć uszko-

dzenie naczyń krwionośnych. Należy zatem płyny podawać tak, aby równoważyć ry-

zyko niekontrolowanego krwotoku z ryzykiem toksycznego działania substancji 

uwolnionych z uszkodzonych komórek mięśniowych, które mogą dostać się do krąże-

nia po uwolnieniu poszkodowanego22. Jeżeli po uwolnieniu przygniecionej części cia-

ła poszkodowanego dojdzie do krwotoku, należy jak najszybciej podjąć działania, któ-

re mają na celu jego skuteczne zatamowanie. Opaskę uciskową należy zastosować 

w ostateczności, tylko w przypadku zagrażającemu życiu krwawieniu, a nie w celu 

zapobiegania zespołowi zmiażdżenia23. Rola opaski uciskowej w przeciwdziałaniu 

 
19 M. Bohatyrewicz, M. Dudek, M. Rak, Polowanie na goryle…, op. cit., s. 238-239; S.M. Briggs, Wcze-

sne postępowanie medyczne…, op. cit., s. 104; L. Brongel (red.), Algorytmy diagnostyczne…, op. cit., 

s. 371-372; J.E. Campbell, R.L. Alson (red.), Ratownictwo przedszpitalne w urazach…, op. cit., s. 298; 

Crush Syndrome – Prolonged Field Care. Joint Trauma System Clinical Practice Guideline (JTS 

CPG), 28 December 2016, s. 2; A.B. Peitzman, M. Rhodes, C.W. Schwab, D.M. Yealy, T.C. Fabian, 

Chirurgia stanów nagłych…, op. cit., s. 384; Recommendations for the Management of Crush Vic-

tims…, op. cit., s. i8-i10; M.S. Sever, R. Vanholder, Management of Crush Victims…, op. cit., s. 329; 

S.A. Tisherman, R.M. Forsythe, Intensywna terapia…, op. cit., s. 168. 
20 Crush Syndrome…, op. cit., s. 3 oraz Recommendations for the Management of Crush Victims…, op. 

cit., s. i9. 
21 Crush Syndrome…, op. cit., s. 3 oraz Recommendations for the Management of Crush Victims…, op. 

cit., s. i8-i9. 
22 Crush Syndrome…, op. cit., s. 2. 
23 L. Brongel (red.), Algorytmy diagnostyczne…, op. cit., s. 370; Recommendations for the Management 

of Crush Victims…, op. cit., s. i11 oraz M.S. Sever, R. Vanholder, Management of Crush Victims…, 

op. cit., s. 329. 



powstawaniu zespołowi zmiażdżenia jest dyskusyjna. W niektórych opracowaniach 

rozważa się jej założenie w sytuacji, kiedy przetoczenie płynów przed uwolnieniem 

poszkodowanego nie jest możliwe do zrealizowania24. 

Drugą częstą przyczyną zgonu w urazach zmiażdżeniowych jest zwiększone stężenie 

potasu we krwi. Dochodzi do niego w 10-40% przypadków25. W związku z tym jak 

najwcześniej należy rozpocząć monitorowanie jego poziomu. Najlepszą metodą jest 

możliwość oceny poziomu potasu przy użyciu przenośnego analizatora parametrów 

krytycznych. Jest on jednak rzadko dostępny na miejscu zdarzenia. Nieco gorszym 

sposobem monitorowania poziomu potasu we krwi jest monitorowanie pracy serca, 

jeżeli to możliwe przy pomocy 12-odprowadzeniowego zapisu EKG26. Zmiany krzy-

wej EKG w hiperkaliemii są zależne od stężenia potasu we krwi, dlatego regularna 

ocena krzywej EKG wykonywana co 30 minut27 może pomóc w oszacowaniu stężenia 

potasu we krwi. Do głównych zmian obserwowanych w zapisie EKG w przypadku 

hiperkaliemii będą należały: 

– zmiany załamków T – zaczną być widoczne, kiedy stężenie potasu przekroczy 

5,5 mmol/l i najczęściej najpierw pojawią się w odprowadzeniach V1-V4. U 22% 

pacjentów z hiperkaliemią załamki te będą wysokie, spiczaste i wąskie. W przy-

padku pozostałych 78% kształt załamków T będzie dowolną kombinacją nastę-

pujących cech: wysokie, szpiczaste, wąskie, szerokie. Wraz ze wzrostem stężenia 

potasu dojdzie do poszerzenia załamków T, 

– zaburzenia przewodzenia śródkomorowego, 

– zanik załamków P lub zmniejszenie ich amplitudy, 

– zmiany odcinka ST imitujące uszkodzenie mięśnia sercowego, 

– szerokie zespoły QRS, 

– każdego rodzaju zaburzenia rytmu28. 

Leczenie hiperkaliemii uzależnione będzie od stanu pacjenta, poziomu potasu 

i obecności zmian w EKG. Biorąc pod uwagę, że możliwość oceny poziomu stężenia 

potasu w warunkach przedszpitalnych będzie trudna do zrealizowania, w postępowa-

niu trzeba będzie kierować się przede wszystkim stanem pacjenta i obecnością zmian 

w zapisie EKG. W leczeniu należy zastosować: 

 
24 S.M. Briggs, Wczesne postępowanie medyczne…, op. cit., s. 104; L. Brongel (red.), Algorytmy diagno-

styczne…, op. cit., s. 370; J.E. Campbell, R.L. Alson (red.), Ratownictwo przedszpitalne w urazach…, 

op. cit., s. 298; Crush Syndrome…, op. cit., s. 6. 
25 S.A. Tisherman, R.M. Forsythe, Intensywna terapia…, op. cit., s. 167. 
26 Crush Syndrome…, op. cit., s. 4 oraz R.L. Duckworth, Managing Crush Injures and Crush Syndrome, 

„Fire Engineering”, Fire EMS Supplement, 2019 (styczeń), [on-line], [dostęp: 15.03.2020], Dostępny 

w Internecie: https://www. FireEngineering.com, s. 7. 
27 EMS Collaborative Protocols…, op. cit., s. 43. 
28 T.B. Garcia, EKG sztuka interpretacji, Medipage, Warszawa 2015, s. 493-495 oraz Wytyczne ERC 

2015…, op. cit., s. 193. 



– wapń: 10 ml dziesięcioprocentowego chlorku wapnia lub 30 ml dziesięciopro-

centowego glukonianu wapnia. Wapń należy podać w ciągu 5-10 minut przez 

duży dostęp dożylny. Po podaniu trzeba powtórzyć zapis EKG i jeżeli zmiany 

w zapisie EKG utrzymują się nadal, to po 5 minutach można rozważyć podanie 

kolejnej dawki leku, 

– glukozę z insuliną: glukoza 25 g + insulina krótko działająca 10 j podane drogą 

dożylną w ciągu 15 minut (25 g glikozy = 125 ml 20-proc. glukozy lub 50 ml 50-

proc. glukozy), 

– Salbutamol: 10-20 mg podane w nebulizacji29. 

W celu zapobiegania niewydolności nerek część autorów zaleca alkalizację moczu 

przez zastosowanie wodorowęglanu sodu oraz uzupełnienie przetaczania płynów po-

daniem mannitolu. Zalecenia dotyczące sposobu przetaczania płynów przedstawione 

zostały wcześniej. Dalej omówiony zostanie sposób podawania wodorowęglanu sodu i 

mannitolu. 

Wodorowęglan sodu (NaHCO3) należy dodawać do płynów podawanych drogą dożyl-

ną w takiej ilości, aby pH moczu wynosiło powyżej 6,5. Wskazanie to opiera się na 

założeniu, że pH moczu powyżej 7,0 może ograniczyć krystalizację kwasu moczowe-

go oraz mioglobiny do nefrotoksycznych metabolitów30. Wczesna podaż wodorowę-

glanu sodu ma na celu zwalczanie kwasicy metabolicznej. Brakuje dostatecznych do-

wodów, które uzasadniają jego zastosowanie w celu obniżenia stężenia jonów potasu 

w surowicy31. Na miejscu zdarzenia u poszkodowanego przygniecionego raczej nie ma 

możliwości pomiaru pH moczu, dlatego na początek należy podać drogą dożylną 

w bolusie 1 mEq/kg NaHCO3, a następnie kontynuować jego przetaczanie z prędko-

ścią 0,25 mEq/kg/h32. W podawaniu wodorowęglanu sodu można również oprzeć się 

na czasie trwania i wielkości przygniecionej powierzchni ciała. W tym wypadku jeżeli 

przygniecenie jednej kończyny trwa powyżej 2 godzin lub dwóch kończyn powyżej 

1 godziny, należy podawać powoli dożylnie 50 mEq wodorowęglanu sodu co 30 mi-

nut i dodatkowo na minutę przed uwolnieniem poszkodowanego należy podać dożyl-

nie 50 mEq NaHCO3
33. 

 
29 Wytyczne ERC 2015…, op. cit., s. 194. 
30 M. Bohatyrewicz, M. Dudek, M. Rak, Polowanie na goryle…, op. cit., s. 240. 
31 L. Brongel (red.), Algorytmy diagnostyczne…, op. cit., s. 371; Crush Syndrome…, op. cit., s. 5; 

M.S. Sever, R. Vanholder, Management of Crush Victims…, op. cit., s. 329; Wytyczne ERC 2015…, 

op. cit., s. 191. 
32 J.E. Campbell, R.L. Alson (red.), Ratownictwo przedszpitalne w urazach…, op. cit., s. 298. 
33 EMS Collaborative Protocols…, op. cit., s. 43. 



Skuteczność mannitolu w urazowej rabdomiolizie jest dyskusyjna. Decyzja o jego po-

daniu powinna być rozpatrywana indywidualnie34 i uwzględniać przeciwwskazania do 

jego podania (nadwrażliwość na mannitol, zaawansowana niewydolność nerek 

z bezmoczem, objawy zastoju w krążeniu płucnym lub obrzęk płuc, krwawienie śród-

czaszkowe, ciężkie odwodnienie, postępująca niewydolność nerek ze zwiększającą się 

oligurią i azotemią po rozpoczęciu podawania mannitolu, nasilająca się niewydolność 

serca albo objawy zastoju w krążeniu płucnym po rozpoczęciu podawania mannito-

lu)35. Zastosowanie mannitolu jest możliwe tylko po przywróceniu zadowalającej ob-

jętości wewnątrznaczyniowej36, której towarzyszy diureza37. Jeżeli pomimo tego roz-

waża się podanie mannitolu w dawce 1-2 g/kg przez 4 h (do 200 g/d)38, to jego poda-

nie musi być poprzedzone oceną odpowiedzi chorego na dawkę testową. Mannitol 

może być podany tylko w przypadku pozytywnej odpowiedzi39. Dawka testowa pole-

ga na podaniu pacjentowi dożylnie 0,2 g/kg m.c. 20% mannitolu (75 ml dwudziesto-

procentowego roztworu). Dawka ta powinna w ciągu 3-5 minut wywołać u pacjenta 

diurezę z szybkością co najmniej 30-50 ml/h. Jeżeli nie dojdzie do zwiększenia, to 

taką samą dawkę można powtórzyć jeszcze raz. Brak efektu po drugiej dawce świad-

czy o braku skuteczności leczenia mannitolem40. W przypadku stosowania mannitolu 

należy monitorować stan pacjenta, aby nie doprowadzić do spadku objętości krwi krą-

żącej41. Istnieje więc bardzo małe prawdopodobieństwo, aby mannitol był podany 

przez ratowników na miejscu zdarzenia. 

Poszkodowani, którzy zostali przygnieceni, doznali urazu zmiażdżeniowego. Ważnym 

elementem postępowania ratowniczego będzie leczenie przeciwbólowe. U poszkodo-

wanych można zastosować fentanyl oraz ketaminę42. 

• Fentanyl należy podać drogą dożylną lub doszpikową u osób dorosłych w dawce 

1,0 µg/kg, a u dzieci w dawce 1-3 µg/kg; 

 
34 A.B. Peitzman, M. Rhodes, C.W. Schwab, D.M. Yealy, T.C. Fabian, Chirurgia stanów nagłych…, op. 

cit., s. 329. 
35 Mannitol 20%. Charakterystyka produktu leczniczego, [on-line], [dostęp: 10.03.2020], Dostępny 

w Internecie: http//www.pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl, s. 2-3. 
36 S.A. Tisherman, R.M. Forsythe, Intensywna terapia…, op. cit., s. 169. 
37 M. Bohatyrewicz, M. Dudek, M. Rak, Polowanie na goryle…, op. cit., s. 241. 
38 Ibidem, s. 245. 
39 M.S. Sever, R. Vanholder, Management of Crush Victims…, op. cit., s. 329. 
40 Mannitol 20%…, op. cit., s. 1-2. 
41 I. Murata, M. Goto, M. Komiya, R. Motohashi, M. Hirata, Y. Inoue, I. Kanamoto, Early Therapeutic 

Intervention for Crush Syndrome…, op. cit., s. 384. 
42 M. Bohatyrewicz, M. Dudek, M. Rak, Polowanie na goryle…, op. cit., s. 239 oraz L. Brongel (red.), 

Algorytmy diagnostyczne…, op. cit., s. 371. 



• Ketamina może być podana pacjentom powyżej 15. roku życia drogą dożylną 

lub doszpikową w dawce 0,25-0,5 mg/kg43. 

W leczeniu należy natomiast unikać leków o potencjalnie nefrotoksycznym działa-

niu (np. ketoprofen)44. 

Do czynników, które mogą wpływać na utratę ciepła przez poszkodowanego unieru-

chomionego na skutek przygniecenia, należeć mogą: długi czas narażenia na nieko-

rzystne warunki zewnętrzne, naruszenie ciągłości skóry, hipowolemia czy przetacza-

nie płynów o niskiej temperaturze45. Utrata ciepła może doprowadzić do powstania 

hipotermii, a ta może m.in. nasilać krwotok i wywoływać zaburzenia rytmu serca, dla-

tego jak najszybciej należy rozpocząć prawidłowe postępowanie. W postępowaniu 

przedszpitalnym największe znaczenie ma zabezpieczenie poszkodowanego przed 

dalszą utratą ciepła, co w przypadku przygniecenia może stanowić poważne wyzwa-

nie. 

W miarę możliwości na miejscu zdarzenia należy rozpocząć ogrzewanie z wyko-

rzystaniem technik zewnętrznych: biernych (np. koc, folia itp.) i aktywnych (np. pa-

kiety chemiczne)46. 

U poszkodowanych, u których doszło do złamania kończyn, należy je prawidłowo 

unieruchomić i czynności te rozpocząć jak najwcześniej. 

Istotne w postępowaniu w zespole zmiażdżenia jest również zastosowanie antybio-

tykoterapii. Powinno się podać antybiotyki zarówno ogólnie, jak i miejscowo na 

otwarte rany, przez nałożenie na nie pierwszej warstwy gazy zwilżonej roztworem soli 

fizjologicznej z antybiotykiem47. Konieczne jest też podanie surowicy przeciwtężco-

wej48. 

 
43 Dobre praktyki leczenia bólu u osób dorosłych w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego 

i lotniczych zespołach ratownictwa medycznego, [on-line], [dostęp: 03.04.2020], Dostępny w Interne-

cie: https://www.gov.pl/attachment/ d55ff337-d858-4d74-876ece7d82fe22ae, s. 4 oraz Dobre praktyki 

leczenia bólu u dzieci w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego i lotniczych zespołach 

ratownictwa medycznego, [on-line], [dostęp: 03.04.2020], Dostępny w Internecie: https://www.gov.pl 

/attachment/8ec357a7-5c25-4f0b-bbd9-128fd51bb8d0, s. 4. 
44 M. Bohatyrewicz, M. Dudek, M. Rak, Polowanie na goryle…, op. cit., s. 239. 
45 S. Kosiński, T. Darocha, J. Sadowski, R. Drwiła, Hipotermia. Kliniczne aspekty wychłodzenia organi-

zmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 97. 
46 Ibidem, s. 80, 100. 
47 S.M. Briggs, Wczesne postępowanie medyczne…, op. cit., s. 104; także: L. Brongel (red.), Algorytmy 

diagnostyczne…, op. cit., s. 371 oraz Crush Syndrome…, op. cit., s. 6. 
48 L. Brongel (red.), Algorytmy diagnostyczne…, op. cit., s. 371. 
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W każdej sytuacji, gdy mamy do czynienia z pacjentem przygniecionym przez ciężar 

o znacznej masie, należy pamiętać o ryzyku rozwoju zespołu zmiażdżenia. Tak więc 

każdy poszkodowany przygnieciony przez samochód, drzewo, fragmenty zawalonego 

budynku itp. może być narażony na możliwość wystąpienia tego zespołu. Zespół 

zmiażdżenia jest miejscowym obrażeniem powstałym w wyniku silnego ucisku, któ-

remu towarzyszą objawy ogólnoustrojowe. W związku z tym, że każdy ratownik na co 

dzień może mieć czynienia z wymienionymi sytuacjami, należy znać patomechanizm 

jego rozwoju. Znajomość czynników prowadzących do rozwoju zespołu zmiażdżenia 

na pewno pozwoli na podjęcie działań mających na celu zmniejszenie jego ryzyka. 

Wczesne podjęcie prawidłowych działań zminimalizuje możliwość rozwoju niebez-

piecznych dla życia objawów ogólnoustrojowych występujących w zespole zmiażdże-

nia. Postępowanie z poszkodowanym, który został przygnieciony przez duży ciężar, 

bardzo często będzie wymagało współpracy między służbami ratunkowymi na miejscu 

zdarzenia. Z jednej strony ratownicy będą podejmowali działania mające na celu 

uwolnienie poszkodowanego, z drugiej strony prowadzone będą działania, których 

celem będzie ratowanie życia i zdrowia poszkodowanego. Zespół zmiażdżenia powi-

nien zostać rozpoznany jak stan bezpośredniego zagrożenia życia w badaniu wstęp-

nym ITLS. 
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PRE-HOSPITAL MANAGEMENT IN CRUSH SYNDROME 

SUMMARY 

Crush syndrome is a local injury resulting from strong pressure accompanied by systemic 

symptoms. Systemic symptoms are caused by rhabdomyolysis (muscle breakdown) result-

ing from crushing injury, which is accompanied by the release of toxins and electrolytes 

into the circulation. In proceedings at the place of the accident, special attention should be 

paid to the safety of rescuers. On-site rescue operations will include: releasing the victim, 

regularly repeated assessment of the injured person̕ s condition, ensuring proper ventila-

tion, effective bleeding control, starting proper fluid therapy, treatment of electrolyte dis-

orders, analgesic treatment and ensuring thermal comfort. All activities should be aimed 

at preventing cardiac arrest and renal failure. 
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crush syndrome, crush injury, rhabdomyolysis, fluid therapy, myoglobin, toxins, 

hyperkalemia, acute kidney injury 


