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Tăng áp lực trong ổ bụng (intra-abdominal hypertension IAH) và hội chứng khoang bụng (
abdominal compartment syndrome ACS) là những nguyên nhân gây bệnh tật và tử vong ở
những bệnh nhân nặng. Khi quan tâm đến IAH hậu phẫu sau phẫu thuật mạch máu lớn, chấn
thương và phẫu thuật tổng quát xuất hiện vào những năm 1980, ACS công khai là hội chứng
lâm sàng duy nhất được công nhận và phẫu thuật mở bụng giảm áp là phương pháp điều trị dứt
điểm duy nhất. Kể từ đó, tăng áp lực ổ bụng (intra-abdominal pressure IAP) ít nghiêm trọng hơn,
được định nghĩa là IAH, được ghi nhận là phổ biến ở các bệnh nhân được đưa vào đơn vị chăm
sóc đặc biệt (ICU) ..

Những tiến bộ đáng kể trong sự hiểu biết về sinh lý bệnh, chẩn đoán và quản lý IAH và ACS đã
xảy ra trong vài thập kỷ qua. Tầm quan trọng của IAH đã được nghiên cứu cụ thể ở những bệnh
nhân nặng, giúp hiểu rõ hơn về các cơ chế của rối loạn chức năng cơ quan do tăng IAP và có
cơ hội can thiệp điều trị sớm hơn. Hơn nữa, các kỹ thuật y tế và xâm lấn tối thiểu đã phát triển
và được báo cáo là có khả năng hiệu quả trong các nghiên cứu nhỏ.
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