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ОрИГИНАЛНИ СТАТИИ

Резюме:
Увод: Сърдечната хирургия е свързана с висок риск от масив-

но кървене, като резултат на развиващата се коагулопатия по 
време на  екстракорпоралното кръвообращение. Това поставя 
големи изисквания към диагностиката, мониторинга на хемос-
тазните нарушения и хемотрансфузионната терапия.

В лабораторната медицина съществуват функционални и ко-
личествени методи за изследване на хемостазата. По-добра ди-
агностична стойност за баланса на компонентите вътре в сис-
темата на кръвосъсирване имат функционалните методи. Един 
от тези методи е ротационната тромбеластография. 

Цел: Да се изследва приложимостта на показателите на ро-
тационата тромбеластография за диагностика на нарушенията 
на хемостазата, с оглед бърза преценка за включване на адек-
ватна хемотрансфузионна терапия при пациенти след сърдечни 
операции.

Материал и методи: В проучването са включени 21 клинично 
здрави и  52-ма пациента, разпределени в: I-ва група –21 кли-
нично здрави, II-ра група - 26 пациенти след сърдечни опера-
ции с хеморагична диатеза, с нарушение в хемостазата и III-та 
група – 26 пациенти след сърдечни операции с хеморагична 
диатеза, без нарушения в хемостазата. При всички е извърше-
но изследване на хемостазата с ротационна тромбеластография 
(ROTEM) и общи хемостазни тестове (РТ, АРТТ, Фибриноген, 
брой тромбоцити) 

Резултати: При прилагане на t-теста на Стюдънт (р <0.05) се 
установи сигнификантна разлика в показателите на ROTEM 
между II-ра група и тези на I-ва група и III-та група, без такава 
между I-ва група и III-та група. При прилагане на процедура 
ROC curve бяха определени прагови стойности на тромбодина-
мичния индекс (TPI) за разграничаване на пациенти с хипосъ-
сирваемост и без нарушение в хемостазата.

Заключение: Ротационната тромбеластография отразява в 
най- голяма степен нарушенията на хемостазата при пациен-
ти след сърдечни операции за определяне на адекватна хемо-
трансфузионна терапия.

Abstract
Introduction: Cardiac surgery is associated with increased risk 

of major bleeding as a result of emerging coagulopathy during 
extracorporeal circulation demanding early diagnosis of haemostatic 
disorders and monitoring for transfusion therapy outcome.

In laboratory medicine, there are functional and quantitative 
methods for the investigation of haemostasis with the functional 
clotting methods providing better diagnostic value. One of these 
methods is rotation thrombelastography. 

Objective: To investigate the use of the parameters of rotation 
thrombelastography for assessment of haemostatic disorders 
requiring transfusion therapy in patients after cardiac surgery. 

Material and methods: The study included 52 patients and 21 
healthy controls divided into 3 groups as follow: Group I -21 healthy 
individuals,Group II - 26 patients with bleeding complication after 
cardiovascular surgery with disturbance of haemostasis and Group 
III - 26 patients with bleeding complication after cardiovascular 
surgery, without disorders of the  haemostasis. Haemostasis was 
analyzed with routine clotting tests ( PT, APTT, Fibrinogen, 
Platelets) and rotation thrombelastography (ROTEM). 

Results: Statistical comparisons of samples were performed 
by Student’s t-test (р<0.05). There is significant difference in 
parameters of ROTEM comparing Group II to Group I and Group 
III respectively (p values). Using the ROC curve were determined 
threshold values of the Thrombodynamic potential index (TPI) 
distinguishing patients with and without hypocoagulation.

Conclusion: The rotation thrombelastography is usefulness 
method for diagnosis of hypocoagulation in patients post cardiac 
surgery and can be use for selecting patients for initiation of 
adequate transfusion therapy.

рОТАЦИОННА ТрОмБЕЛАСТОГрАФИЯ ЗА ОЦЕНкА НА НАруШЕНИЯТА НА ХЕ-
мОСТАЗАТА ПрИ ПАЦИЕНТИ СЛЕд СърдЕЧНИ ОПЕрАЦИИ

А. Димитрова-Карамфилова*, Ю. Патокова*, И. Петрова*, Т.Соларова-Мутафчиева*, Г. Царянски**, Д. Петков***, 
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ВЪВЕДЕНИЕ:
Сърдечната хирургия е свързана с висок риск от масив-

но кървене, като резултат на развиващата се коагулопатия по 
време на  екстракорпоралното кръвообращение. Това поставя 
големи изисквания към диагностиката, мониторинга на хемос-
тазните нарушения и хемотрансфузионната терапия.(4,5)

В лабораторната медицина съществуват функционални и 
количествени методи за изследване на хемостазата.(7, 9) По-
добра диагностична стойност имат функционалните методи, 
тъй като дават по-добра представа за баланса на компонен-
тите в системата на кръвосъсирване. Един от тези методи е 
тромбеластографията, при който образуването и нарастването 
на съсирека непрекъснато се мониторира.(3) Образуването и 
здравината на съсирека е функционален параметър, зависещ 
от: активността на коагулационните фактори, формирането 
на тромбин, образуването на фибрин и полимеризацията му, 
функционалната годност и активацията на тромбоцитите, фи-
брин-тромбоцитните взаимодействия, състоянието и актив-
ността на фибринолитичната система(6)

ЦЕЛ:
Да се изследва приложимостта на показателите на ротаци-

оната тромбеластография за диагностика на нарушенията на 
хемостазата, с оглед бърза преценка за включване на адекватна 
хемотрансфузионна терапия при пациенти след сърдечни опе-
рации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:
В проучването са включени 21 клинично здрави и  52-ма па-

циента, разпределени в:I-ва група –21 клинично здрави, II-ра 
група - 26 пациенти след сърдечни операции с хеморагична ди-
атеза, с нарушение в хемостазата и III-та група – 26 пациенти 
след сърдечни операции с хеморагична диатеза, без нарушения 
в хемостазата.

При II-ра и III -та група изследването на хемостазата е извър-
шено по повод необичайно кървене: 1. от торакалните дренажи 
500 и повече милилитра за първите 5 следоперативни часа; 2. 
пролонгирано кървене средно 30-50 милилитра на час, обхва-
щащо и втори следоперативен ден; 3.  необичайно кървене по-
вече от 80-100 милилитра на час след първия следоперативен 
ден; 4. установен с ехокардиография хемодинамично значим 
перикарден излив. При всички пациенти в края на оперативна-
та интервенция е приложен протокол за неутрализация на хепа-
рин с протамин сулфат в отношение 1 mg/100 UFH при контрол 

на Активирано време на съсирване (АСТ) с активатор целит. 
При необходимост, поради висока стойност на АСТ(над 130 
секунди) е прилаган допълнително протамин сулфат в Клини-
ката по реанимация и интензивно лечение. В проучването не 
са включвани пациенти,  при които е установено с изследване 
на общите коагулационни тестове и теста HEPTEM на ротаци-
онната тромбеластография, че кървенето се дължи на излишък 
на хепарин. 

Методи за изследване на хемостазата:
1. Обшите хемостазни тестове са извършени на автоматичен 

коагулометър STA COMPACT (Diagnostika Stago) с принцип на 
регистриране на образувания съсирек електромеханично. Из-
следвани са: Протромбиниво време (РТ), Активирано парциал-
но тромбопластиново време (АРТТ), Фибриноген.

2. Брой тромбоцити са измерени с хематологичен анализатор 
Sysmex 3000.

3. Тромбеластографията е извършена с модифицирана ро-
тационна тромбеластография (ROTEM®; Pentapharm Co., 
Munich, Germany), като измерването при всички пациенти е 
проследявано до 20 минута (А20). 

3. 1. Извършени са следните тестове: EXTEM  за мониторинг 
на външна система на кръвосъсирване (фактори VII, X, V, II, I 
и тромбоцити), INTEM за мониторинг на вътрешна система на 
кръвосъсирване ( фактори XII, XI, IX, VIII, X, II, I и тромбоци-
ти), FIBTEMза оценка на фибриноген/фибрин с прибавяне на 
Цитохалазин Д за подтискане на тромбоцитната функция.

3.2. Измерените параметри са: Време на съсирване в се-
кунди-Clotting Time (CT), Време за образуване на съсирека в 
секунди -Clotting Formation Time (CFT), Алфа ъгъл- Alfa (α) 
angle, Mаксимална здравина на съсирека измерена в мили-
метри - Maximum Clot Firmness (MCF), Mаксимална лиза на 
съсирека-Maximum Lysis (ML), изчислен е тромбодинамичен 
потенциален индекс- Thrombodynamic potential index (TPI) по 
следната формула: TPI=((100 X MCF)/100-MCF))/CFT. 

Статистически методи: Данните бяха въведени и обработени 
със статистическия пакет SPSS 17.0.1. За ниво на значимост, 
при което се отхвърля нулевата хипотеза бе избрано p < 0,05.(1)

 
РЕЗУЛТАТИ: На таблици 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 са представени 

резултатите от сравнителния и корелационния анализ на пока-
зателите на ротационната тромбеластография и общите коагу-
лационни тестове в трите групи.

Таблица 1: Сравнителен анализ на показателите CT, CFT, →angle, MCF и TPI в канала за измерване ExTEM
Група CT EXTEM CFT EXTEM →angle EXTEM MCF EXTEM TPI EXTEM

 X– SD  X– SD  X– SD  X– SD  X– SD
Здрави 67,33a 12,69 83,10a 11,26 74,95a 3,19 61,05a 3,56 1,97a 0,53
Хипосъсирваемост 64,08a 17,10 172,00b 61,92 65,04b 9,56 50,12b 6,23 0,72b 0,38
Хирургично 54,27b 8,73 81,31a 11,63 75,58a 2,58 63,81с 3,43 2,28a 0,58
*- еднаквите букви по вертикалите означават липса на сигнификантна разлика, а различните – наличие на такава (p<0.05)

Таблица 2: Сравнителен анализ на показателите CT, CFT, →angle, MCF и TPI в канала за измерване INTEM
Група CT EXTEM CFT EXTEM →angle EXTEM MCF EXTEM TPI EXTEM

 X– SD  X– SD  X– SD  X– SD  X– SD
Здрави 160,90a 27,35 79,00a 9,87 75,10a 2,49 60,24a 2,74 1,97a 0,39
Хипосъсирваемост 184,35a 47,39 168,12b 78,13 65,12b 9,15 49,85b 6,93 0,77b 0,41
Хирургично 160,69a 26,67 74,38a 12,92 75,54a 2,28 62,73а 4,24 2,42с 0,78
*- еднаквите букви по вертикалите означават липса на сигнификантна разлика, а различните – наличие на такава (p<0.05)
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Таблица 3: Сравнителен анализ на показателите CT, →angle и MCF в канала за измерване FIBTEM
Група CT FIBTEM →angle FIBTEM MCF FIBTEM

 X– SD  X– SD  X– SD
Здрави 57,48a 11,10 73,90a 4,55 20,05a 5,50
Хипосъсирваемост 56,96a 12,23 52,00b 32,16 13,50b 5,43
Хирургично 50,00b 8,67 75,85a 3,73 20,31a 4,56
*- еднаквите букви по вертикалите означават липса на сигнификантна разлика, а различните – наличие на такава (p<0.05)

Таблица 4: Сравнителен анализ на показателите рT, АррT, фибриноген и тромбоцити
Група РТ АРТТ Фибриноген Тромбоцити

 X– SD  X– SD  X– SD  X– SD
Здрави 1,41a 0,47 1,53a 0,86 381,86а 97,82 252,81a 97,27
Хипосъсирваемост 1,80b 0,77 1,81a 1,09 230,54b 65,66 86,69b 44,55
Хирургично 1,40a 0,30 1,30a 0,36 341,58а 80,07 157,96c 67,47
*- еднаквите букви по вертикалите означават липса на сигнификантна разлика, а различните – наличие на такава (p<0.05)

Таблица 5: корелационни коефициенти на общите коагулационни тестове с показателите на тромбеластограмата в гру-
пата на здравите

Показатели рТ АрТТ Фибриноген Тромбоцити
CT EXTEM 0,600** 0,282 0,290 0,304

CFT EXTEM 0,043 -0,126 -0,338 0,194
→angle EXTEM -0,355 0,108 0,375 0,063

MCF EXTEM -0,127 -0,091 0,278 0,175
TPI EXTEM -0,072 0,034 0,407 0,001

CT INTEM 0,451* 0,798*** 0,428 -0,554**
CFT INTEM 0,229 0,670** 0,001 -0,423

→angle INTEM -0,005 -0,686** 0,093 0,392
MCF INTEM -0,264 -0,017 0,498* -0,254

TPI INTEM -0,218 -0,414 0,346 0,136
CT FIBTEM 0,754*** 0,155 0,132 0,029

→angle FIBTEM -0,328 0,095 0,422 -0,270
MCF FIBTEM -0,118 0,480* 0,833*** -0,458*

* - р<0.05, ** - р<0.01, *** - p<0.001

Таблица 6: корелационни коефициенти на общите коагулационни тестове с показателите на тромбеластограмата в гру-
пата на пациентите с ХИПОСъСИрВАЕмОСТ

Показатели рТ АрТТ Фибриноген Тромбоцити
CT EXTEM 0,489* 0,567** -0,396* -0,032

CFT EXTEM 0,195 0,235 -0,588** -0,224
→angle EXTEM -0,411* -0,381 0,762*** -0,463*

MCF EXTEM -0,219 -0,219 0,521** 0,213
TPI EXTEM -0,225 -0,246 0,580** 0,211

CT INTEM 0,657*** 0,691*** -0,467* 0,152
CFT INTEM 0,301 0,310 -0,481* -0,210

→angle INTEM -0,520** -0,374 0,609** -0,245
MCF INTEM -0,286 -0,272 0,474* 0,175

TPI INTEM -0,315 -0,297 0,514** 0,204
CT FIBTEM 0,509** 0,370 -0,589** 0,216

→angle FIBTEM -0,356 -0,203 0,766*** -0,568**
MCF FIBTEM -0,310 -0,328 0,696*** -0,610**

* - р<0.05, ** - р<0.01, *** - p<0.001
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Използване стойностите на TPI за отдиференциране на 
трите групи на изследване

С помощта на процедурата ROC curve бяха определени пра-
говите стойности на показателя TPI в каналите на измерване 
EXTEM и INTEM. След това бяха изчислени стойностите на 
критериите за валидизация и прецизност за съответната група.

TPI ExTEM
От табл. 8 се вижда, че:
1. Определените прагови стойности за групата ХИПОСЪ-

СИРВАЕМОСТ дават отлични резултати и при петте изследва-
ни критерии за валидизация;

2. За групата на ЗДРАВИТЕ и ХИРУРГИЧНО получените 
стойности на чувствителността и отрицателна предиктивна 
стойност са високи, но тези на специфичността и положителна 
предиктивна стойност са сравнително ниски;

3. Като цяло може да се направи извода, че TPI EXTEM може 
да се използва като показател, чрез който да се отдиференцират 
изследваните групи.

TPI INTEM
От табл. 9 става ясно, че:
1. Определените прагови стойности за групата с ХИПОСЪ-

СИРВАЕМОСТ дават отлични резултати и при петте изследва-
ни критерии за валидизация;

2. За групата на ЗДРАВИТЕ и ХИРУРГИЧНО получените 
стойности на чувствителността и отрицателна предиктивна 
стойност са високи, но тези на специфичността и положителна 
предиктивна стойност са сравнително по-ниски;

3. Като цяло може да се направи извода, че TPI INTEM може 
да се използва като надежден показател за отдиференциране на 
разглежданите групи.

ОБСъждАНЕ:
СТ (време на съсирване) в трите канала на измерване:
Сравнителният анализ на показателя СТ в канала EXTEM 

показва статистически значима разлика единствено в групата 
ХИРУРГИЧНО, където времето на съсирване е скъсено, дока-

то при CT на INTEM, такава разлика не се отчита. Това може 
да се обясни с компенсаторен отговор на хемостазата за огра-
ничаване на кървенето в резултат на хирургична причина, пре-
димно чрез по-бързия път на коагулационната система-външ-
ния. РТ при тази група не корелира със СТ на EXTEM, което 

Таблица 7: корелационни коефициенти на общите коагулационни тестове с показателите на тромбеластограмата в гру-
пата на пациентите с ХИрурГИЧНО

Показатели рТ АрТТ Фибриноген Тромбоцити
CT EXTEM 0,383 0,183 0,125 0,071

CFT EXTEM -0,103 -0,053 -0,634** 0,028
→angle EXTEM 0,073 0,050 0,605** -0,496*

MCF EXTEM -0,037 -0,134 0,354 0,316
TPI EXTEM 0,048 -0,112 0,530** 0,192

CT INTEM 0,472* 0,643*** 0,313 -0,297
CFT INTEM -0,048 0,233 -0,142 -0,360

→angle INTEM -0,005 -0,350 0,236 0,287
MCF INTEM -0,031 -0,072 0,389* 0,214

TPI INTEM -0,043 -0,187 0,234 0,367
CT FIBTEM 0,505** 0,133 0,199 -0,051

→angle FIBTEM 0,009 0,016 0,790*** -0,573**
MCF FIBTEM -0,179 0,139 0,841*** -0,328

* - р<0.05, ** - р<0.01, *** - p<0.001

Таблица 8: Прагови стойности и критерии за валидизация на праговите стойности на TPI ExTEM
Група Прагови

 стойности на 
TPI ExTEM

Чувствител-
ност (%)

Специфич-
ност (%)

Положителна 
предиктивна
 стойност (%)

Отрицателна 
предиктивна 
стойност (%)

Прецизност 
(%)

Здрави > 1.2 & < 3 90 68 43 96 73
Хипосъсирваемост < 1.3 92 99 96 97 97
Хирургично > 1.4 & < 3.5 92 75 57 96 80

Таблица 9: Прагови стойности и критерии за валидизация на праговите стойности на TPI INTEM
Група Прагови

 стойности на 
TPI ExTEM

Чувствител-
ност (%)

Специфич-
ност (%)

Положителна 
предиктивна
 стойност (%)

Отрицателна 
предиктивна 
стойност (%)

Прецизност 
(%)

Здрави > 1.4 & < 2.7 100 82 60 100 86
Хипосъсирваемост < 1.5 92 93 83 97 93
Хирургично > 1.2 & < 4 100 60 47 100 71
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се дължи на различната чувствителност към коагулационните 
фактори на използваните тромбопластини при  EXTEM и РТ. 
Не се наблюдава значима разлика в стойностите на РТ в гру-
пите на здравите и хирургично, но има такава при групата с 
хипокоагулация. Това доказва, че общите коагулационни тесто-
ве са насочени повече към откриване на хипокоагулабилитетни 
състояния. СТ във FIBTEM показва съшата зависимост, както в 
канала EXTEM, тъй като реакцията се стартира с един и същи 
активатор на коагулацията-тъканен тромбопластин.

CFT (време за образуване на съсирека) в трите канала на 
измерване.

Показателят CFT и в двата канала на измерване показва най-
висока стойност в групата с хипосъсирваемост, което демон-
стрира, че бързината с която се образува съсирека се нарушава 
и е бавно и продължително, когато има някакъв дефицит в сис-
темата на кръвосъсирване. При гупата на здравите и хирургич-
но, значима разлика в стойностите на CFT не се наблюдава. 
При корелационния анализ стойностите на CFT и фибриногена 
показват обратнопропорционална зависимост при пациенти с 
хеморагична диатеза, независимо от това дали тя се дължи на 
нарушения на хемостазата или не, т. е.  с покачване нивото на 
фибриногена, се образува по - бързо съсирек, който да ограни-
чи кървенето, докато броят тромбоцити не повлияват в такава 
степен CFT. Това показва, че показателят CFT се влияе изклю-
чително от количеството и качеството на фибриногена и него-
вата полимеризация, като функция на самата фибриногенова 
молекула и от ф.XIII. 

α-ъгъла в трите канала на измерване.
При α-ъгъла зависимостта е същата, както при CFT, тъй като 

и двата показателя се влият от едни и същи фактори на хемос-
тазата: фибриногеново ниво, полимеризационна способност на 
фибрина, стабилизация на съсирека от ф.XIII и тромбоцити.

MCF (максимална здравина на съсирека) в трите канала 
на измерване.

При MCF и в двата канала най-ниска стойност има при гупа-
та с хипосъсирваемост, което демонстрира, че и здравината на 
образувания съсирек се нарушава при патологични състояния, 
като и трите групи се различават сигнификантно помежду си. 
Интересното е, че MCF при групата хирургично е по-висока, 
от тази на здравите. Като от друга страна при  корелационния 
анализ е видно, че при същите групи, максималната здравина 
на съсирека не  корелира с брой тромбоцити в двата канала на 
измерване, докато броят тромбоцити е сигнификантно разли-
чен. Заедно с това е налице незначителна правопропорционал-
на корелация на фибриногена с MCF в INTEM, а едновременно 
количеството фибриноген не се различава сигнификантно в 
двете групи. Това отново е израз на компенсаторната реакция 
на хемостазата, чрез активация предимно на коагулационната 
система за ограничаване на кръвозагубата при наличие на хи-
рургична причина за кървене, чрез образуване на по - здрав 
съсирек. Тези на пръв поглед несъответстващи различия много 
ясно демонстрират, че тромбеластографията не е само израз 
на количествени промени, но представя интегралните проце-
си, протичащи между компонентите: клетъчни и плазмени на 
хемостазата и е индиректен показател за тромбиновата гене-
рация.

При анализа на MCF при групата с хипосъсирваемост се 
вижда, че той корелира правопропорциално със стойността на 
фибриногена, но не и с тромбоцитите, независимо от това, че 
и тромбоцитите и фибриногенът при тази група са с най-ниска 
стойност в сравнение с останалите групи. Това демонстрира 
ключовата роля на фибриногена в осъществяването на адекват-

на хемостаза, който благопрятства агрегацията на тромбоцити-
те, чрез свързване на рецептора GP IIb/IIIa и от качеството на 
молекулата му, зависи полимеризацията на фибриновата ниш-
ка.(8) Така при пациенти с хеморагична диатеза, преливането 
на фибриноген се оказва средство на избор, което в значителна 
степен намалява количеството на прелятите кръв и кръвни про-
дукти, особено прясно замразена плазма (ПЗП) и тромбоцити, 
като така се избягват в голяма степен нежеланите посттрансфу-
зионни реакции, като Свързана с трансфузията остра увреда на 
белия дроб (ТRALI), реакция на трансплантанта срещу хазяина 
и др. (2)

MCF във FIBTEM е еданкъв при групите на здравите и хи-
рургично, както и стойностите на фибриногена, докато при 
групата с хипосъсирваемост е най- ниска, а също и тази на фи-
бриногена. Това доказва, че с теста FIBTEM много бързо мо-
жем да определим количеството и качеството на фибриноген/
фибрин, което се образува в хода на кръвосъсирването. Така 
при едновременната интерпретация и сравняване стойността 
на MCF във FIBTEM и EXTEM с изключителна точност мо-
жем да определим дали нарушената здравина на съсирека се 
дължи на дефицит на тромбоцити или фибриноген. При нама-
лена стойност на MCF в EXTEM и нормална или висока във 
FIBTEM, то със сигурност можем да твърдим, че е налице 
дефицит на тромбоцити, което налага трансфузия предимно 
на тромбоцити. Ако обаче, стойността на MCF във FIBTEM е 
намалена, то причината за кървенето е нисък фибриноген или 
нарушена полимеризация на фибриногена/фибрина, което в 
повечето случаи налага прилагане на фибриноген или прясно-
замразена плазма, като източник от една страна на фибриноген, 
но от друга и на ф.XIII. 

В групата с хипосъсирваемост, броят тромбоцити, корелира 
обратно пропорционално с MCF на FIBTEM, т.е. когато бро-
ят тромбоцити намалява, MCF се покачва и обратно. Това се 
дължи на in vitro ефекта на потискане функцията на тромбо-
цитите от цитохалазин Д и ниския брой тромбоцити, при което 
графиката на тромбеластографията в този канал почти достига 
стойностите на тази в EXTEM при екстремно ниски тромбо-
цити. Именно поради това едновременната интерпретация на 
качеството на съсирека и в трите канала дава ясна представа 
за количествено и/или качествено нарушение в компонентите 
на хемостазата, а от там адекватна преценка за вида на транс-
фузионната терапия и необходимостта от преливане само на 
коагулационни фактори, тромбоцити, фибриноген или неутра-
лизиране действието на антикоагуланти. 

TPI (тромбодинамичен потенциал)
От статистическия анализ, става ясно, че TPI е най-нисък при 

групата с хипосъсирваемост, като групите на здрави и хирур-
гично, не се различават в EXTEM, като в INTEM при групата 
с хирургично TPI е по-висок от този на здарвите. Тромбодина-
мичният потенциал е общ показател за динамиката на тром-
бообразуването и активирането на хемостазата по вътрешната 
система, отразява по-детайлно промените в цялостната хемос-
тазата, още повече, че както беше споменато по-горе при група-
та с хирургично, това е компенсаторен механизъм.

При корелационния анализ се намери, че ТPI при здрави и 
хирургично не се определя от нито един от общите хемостаз-
ни тестове, с изключение на фибриногена в EXTEM, където 
зависимостта е правопропорционална при групата с хирургич-
но, като зависимостта е умерена. Това показва действително 
комплексния характер на този показател по отношение на ця-
лостната хемостаза, когато липсват нарушения на кръвосъсир-
ването. 
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При групата с хипосъсирваемост от корелационния анализ е 
видно, че е налице правопорпоционална корелация на TPI със 
стойностите само на фибриногена, но не и с брой тромбоци-
ти, макар че и двата показателя са най-ниски при тази група. 
Това доказва още веднъж ключовата роля на фибриногена в 
осъществяването на адекватна хемостаза, а заедно с това, че 
прилагането на фибриноген е средство на избор при лечение на 
хеморагична диатеза, което би спестило преливането на кръв и 
кръвни продукти, като тромбоцити и прясно замразена плазма, 
а от там и нежелани посттрансфузионни реакции. 

При прилагане на процедурата ROC curve бяха определени 
праговите стойности на TPI в каналите EXTEM и INTEM при 
трите групи. От анализа, със сигурност можем да твърдим, че 
при стойност на TPI под 1.3 за EXTEM и под 1.5 за INTEM, при 
пациенти, които показват стойности на останалите показатели 
на тромбеластограмата (CT, CFT, α-ъгъл и MCF) в референт-
ни граници, е сигурен показател за нарушение на хемостазата, 
което води до хипосъсирваемост и хеморагична диатеза. Така 
този показател се оказва изключително полезен за избора и 
бързината за включване на адекватна терапия в посока кори-
гиране на състоянията на хипосъсирваемост особено при па-
циенти, при които има дискретни клинични и/или лабораторни 
данни за нарушения на хемостазата. 

Поради сравнително по-ниските стойности на специфич-
ността и положителната предиктивна стойност на TPI в гру-
пите на задравите и хирургично, можем да кажем, че някои 
пациенти с нарушения на хемостазата могат да попаднат в тези 
две групи.

Като цяло TPI и в двата канала на измерване, може да се из-
ползва успешно за отдиференциране на пациенти с нарушения 
на хемостазата и такива, при които кървенето се дължи на дру-
га причина (хирургична, нарушен съдов пермеабилитет) или 
клинично здрави.

ИЗВОдИ:

 1. Изследването на хемостазата с ротационна тромбе-
ластография в трите канала на измерване EXTEM, INTEM, 
FIBTEM, дава възможност за точна преценка на интегралните 
процеси на хемостазата между коагулационни фактори, клет-
ки, антикоагуланти, фибринолиза.

2. Времето на съсирване (СТ) в EXTEM и INTEM се повлия-
ва в значителна степен, както от наличието на антикоагуланти, 
така и от дефицит на коагулационни фактори.

3. Времето за образуване на съсирека (CFT), α-ъгълът, мак-
сималната здравина (MCF) и тромбодинамичния индекс (TPI) 
са сигнификантно различни при пациенти с нарушения на 
хемостазата, които водят до хеморагична диатеза за разлика 
от общите хемостазни тестове (РТ, АРТТ, фибриноген, брой 
тромбоцити).  

4. Изследването в канала FIBTEM е изключително полезно, 
като показва ключовата роля на фибриногена и неговата поли-
меризация в осъществяването на адекватна хемостаза особено 
при пациенти с хеморагична диатеза. 

5. Едновременното изследване на MCF в канала EXTEM и 
FIBTEM дава възможност за точно определяне на трансфузи-
онната терапия, по отношение на дефицита на тромбоцити и 
фибриноген.

6. Стойности на тромбодинамичния индекс (TPI) с измерва-
не до 20 минута под 1.5 са с висока чувствителност и специ-
фичност за откриване на пациенти, които имат нарушения на 
хемостазата, водещи до хеморагична диатеза, независимо от 

останалите показатели на тромбеластографията, които могат 
да са в рефернтния интервал.
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 резюме: Опиатите са медикаментите на избор при лечение 
на остра и хронична болка. Много експериментални и кли-
нични доказателства обаче показват, че освен мощният им 
аналгетичен ефект, опиатите предизвикват и парадоксално 
повишение на сензитивността към болкови стимули. Тази хи-
персензитивност се отдава на относителното предоминиране 
на проноцицептивни механизми. Много проучвания потвърж-
дават наличието на опиат-индуцирана хипералгезия (ОИХ) 
при животни и хора. Продължително състояние на хипералге-
зия (дни) е наблюдавано както при гризачи, след краткотрайно 
приложение на морфиници, така и при пациенти, получили ин-
траоперативно много високи дози опиати. Освен това, отдавна 
е известно, че продължителното приложение на опиати за ле-
чение на хронична болка се съпровожда от поява на абнормна 
болка и необходимост от ескалиране на дозата, явление извест-
но под названието „опиатен толеранс” (ОТ). Терапевтичното 
поведение за лечение на ОИХ включва приложение на NMDA-
антагонисти, α2-антагонисти, НСПВС, опиатна ротация и др. 
Представен е нашият опит при лечение на пациенти с ОИХ и 
ОТ.

ключови думи: опиат-индуцирана хипералгезия, опиатен 
толеранс, NMDA-антагонисти. 

Summary: Opioids are the drugs of choice for the treatment 
of moderate to severe acute and chronic pain. However, clinical 
evidence suggests that – besides their well-known analgesic activity 
– opioids can increase rather than decrease sensitivity to noxious 
stimuli. This pain hypersensitivity has been attributed to a relative 
predominance of pronociceptive mechanisms. Numerous reports 
exist demonstrating that opioid-induced hyperalgesia is observed 
both in animal and human experimental models. Brief exposures 
to μ-receptor agonists induce long-lasting hyperalgesic effects for 
days in rodents, and also in humans large-doses of intraoperative 
μ-receptor agonists were found to increase postoperative pain and 
morphine consumption. Furthermore, the prolonged use of opioids 
in patients is often associated with a requirement for increasing 
doses and the development of abnormal pain. Successful strategies 
that may decrease or prevent opioid-induced hyperalgesia include 
the concomitant administration of drugs like NMDA-antagonists, 
α2-agonists, or non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), 
opioid rotation etc.

keywords: opiate induced hyperalgesia, opiate tolerance, 
NMDA-antagonists.

Acute receptor desensitisation via uncoupling of the receptor 
from G-proteins, up-regulation of the cAMP pathway, activation 
of the N-methyl-d-aspartate (NMDA)-receptor system, as well 
as descending facilitation, have been proposed as potential 
mechanisms underlying opioid-induced hyperalgesia.

1. Въведение и основни дефиниции:

И днес опиатите са основният клас медикаменти за лечение 
на болката. Много пациенти подлежащи на голями по обем или 
многократни оперативни интервенци, травматично болни, па-
циенти с хронична болка (онкологична/неонкологична), както 
и такива при които се налага продължителна апаратна вентила-
ция в интензивните отделения - се нуждаят от опиатна терапия. 
Клиничната ефективност и поносимостта на опиатната тера-
пията обаче се компрометират от развитието на два феномена 
(Фиг.1):

■  Опиат индуцирана хипералгезия (ОИХ)
■ Опиатен толеранс (ОТ)
Принципната разлика между двата процеса е, че покачването 

на дозата на опиата при ОИХ не води до поява на ефект (обез-
боляване), докато при ОТ – това е точно обратно, т.е. болката 
намалява.

1.1. Опиат индуцираната хипералгезия се дефинира като 
поява на хипералгезия и алодиния в резултат на парадоксална 
централна и периферна сензитизация към опиатите.

• Хипералгезия: състояние на увеличена болкова сензитив-
ност.

• Алодиния: състояние, при което въздействието на нормално 
неболкови стимули (допир, натиск) предизвиква поява на бол-
ка.

Липса на ефект от

-опиатната терапия болка, 

поведенчески прояви

Опиат
индуцирана
хипералгезия
и алодиния

Прогресия на
основното
заболяване

Опиатен толеранс
т.н. “Хабитуация”
към опиатите

ОПИАТ ИНдуЦИрАНАНА ХИПЕрАЛГЕЗИЯ / ОПИАТЕН ТОЛЕрАНС –  
дВЕТЕ СТрАНИ НА ЕдНА И СъщА мОНЕТА

М. Белитова,  Карадимов Д, 
Клиника по Анестезиология и Интензивно лечение при УМБАЛ „Царица Йоанна” - ИСУЛ

OPIATE INDUCED HYPERALGESIA / OPIATE TOLERANCE –  
THE TwO SIDES OF THE SAME COIN

 
M. Belitova, Karadimov D

Department of Anesthesiology and Intensive Care – University Hospital “Queen Giovanna” - Sofia

Фиг. 1
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1.2. Под опиатен толеранс (фармакологично понятие) 
следва да се разбира състоянието, при което приложението на 
медикамента с времето се съпровожда от преогресивно отслаб-
ване на ефектите му, поради което, за постигане на аналгетичен 
ефект е необходимо непрекъснато покачване на дозата.

1.3. Опиатни рецептори:
Идентифицирани са четири основни класа опиатни рецепто-

ри, като всички имат по няколко субпопулации:
■  1. Mu (μ-): Ендогенен лиганд – Beta Endorphin
•  Локация - външна ламина на дорзалните рога на гръбнач-

ния мозък.
■ 2. Delta: Ендогенен лиганд – Enkephalin
• Локация - дифузно разпределени в дорзалните рога на 

гръбначния мозък
■ 3. kappa(κ-): Ендогенен лиганд – Dynorphin
•  Локация - външна ламина на дорзалните рога на лумбоса-

кралния отдел на гръбначния мозък; обслужват сензориума на 
висцералните структури.

■ 4. ORL1 (Orphan receptor): Ендогенен лиганд - 
‘Nociceptin’ – блокират опиатиндуцираната антиноцицепция; 
Екзогенен лиганд - Buprenorphine

• Локация – cortex, amygdala, hippocampus, септални ядра, 
habenula, hypothalamus, гръбначен мозък.

2. Еволюция в понятието OИХ

В най-ранните научни съобщения, ОИХ се определя като 
усложнение, което е характерно само за пациентите, които са 
на хронична опиатна терапия. Според Rossbach 1880, ОИХ 
възниква “Когато зависимостта от опиатите се превърне сама 
по себе си в болест, се манифестират обратни ефекти като 
хиперестезия,  невралгия, безпокойство, свръхвъзбудимост и 
нарушения в съня”. Шест десетилетия по-късно Himmelsbach 
описва ОХ в контекста  на опиатния абстинентен синдром: 
“прогресивни по интензитет болки по костите, ставите и мус-
кулите са  най-честите симптоми на внезапното отнемане на 
опиатите”.

Съвременното становище за ОИХ, се базира върху т.н. 
Теория на опонентните процеси (Фиг. 2) (Solomon et al, 
Simmonet et al). Съгласно тази теория, приложението на опиа-
ти, независимо от продължителността и приеманата доза, пре-
дизвиква инициация и паралелно протичане както на про- така 
и на антианалгетични механизми. Взаимодействието и баланса 
между тях определя наличието и величината на аналгетичния 
ефект на опиатите.

Фиг. 2. Теория на
опонентните
процеси: аналгет. 
ефект на
опиатите се
определя от
взаимодействието
и баланса между
про- и анти-
ноцицептивни
механизми, 
отключвани от
опиата

Опиат-
индуцирана
аналгезия

Опиат-
индуцирана
хипералгезия

Праг на болката

3. Патогенеза на ОИХ:

■ Mu receptor: Установени са над 500 генни комбинации, като 
над 100 мутации кодират възможностa за развитието на ОИХ.
■ ркС (Протеинкиназа С) кодирана десензитизация, фосфори-
лация и интернализация на опиатните рецептори 
■ NMDA активация, неутрализация на Mg++ блок 
■ Освобождаване на пропептиди опиат-антагонисти: ССК 
(Холецистокинин), NPFF (Невропептид FF), Nociceptine, 
Dinorphine A.   
■ G3-медиирана активация на АC (Аденилатциклаза) и на-
растване на сАМР (цикличен Аденозинмонофосфат) с осво-
бождаване на възбудни невромедиатори: glutamat, aspartat, кое-
то е GABA-медииран процес в периакведукта 
■ десцендираща проноцицепция: дезактивация на On-cells и 
индукция на Off-cells в RVM→хипералгезия                     
■ Освобождаване на спинални цитокини
■ Акумулация на мorphine-3-glucuronid (м-3-G).

4. Експериментални проучвания на ОИХ – резултати

От 1970-те до настоящия момент са публикувани над 5 500 
проучвания върху животни - гризачи (мишки, плъхове, гвиней-
ски свинчета), бозайници и хора (пациенти на хронична оп-
иатна терапия и доброволци), като са използвани множество 
опиати (Morphine, Fentanyl, Heroin, експериментални опиоид-
ни медикаменти) и различни начини на приложение (IT/SQ/IV/
PO/IP). Чрез измерване  прагове на болката:  механичен, елек-
трически или термален е установената OИХ, която е с продъл-
жителност часове, дни или по-дълго. В следващото изложение, 
се спираме на 4-анилинопиперидиновите опиати (фентанил, 
алфентанил и ремифентанил), използвани най-често периопе-
ративно, както и на опиатите, използвани за лечение на хро-
нична болка (морфин и метадон).

4.1. Фентанил
Резултатите от експерименталните проучвания на Celerier 

et al, показват дозо-зависимо понижаване на прага на болка-
та, след многократно приложение на фентанил и изчерпване 
на аналгетичния му ефект. След приложение на обща доза от 
80 мкг/кг, наблюдаваната хипералгезия е с продължителност 
от 24h, а след обща доза от 400 mkg/kg – над 5 дена. Освен по 
отношение на прага на болката Rivat et al, съобщават идентич-
ни резултати и спрямо болковата сетивност предизвикана след 
експериментално възпаление. Авторите установяват, че при-
ложението на NMDA-антагонист – Ketanime, купира предиз-
виканата хипералгезия, което им дава основание да смятат, че 
фентанила води до значителна NMDA-рецепторна активация. 
По същия механизъм, Lauline et al, и Richebe et al, обясняват 
частичната загуба на аналгетичен ефект на морфина, приложен 
веднага след изчерпване ефекта на фентанила. Също така, ав-
торите доказват, че комбинацията на фентанил с кетамин или 
N2O, води до силно изразена аналгезия след приложение на 
морфин. Chia et al, доказват, че пациенти, получили интраопе-
ративно високи дози фентанил (15 mcg/kg), за разлика от тези, 
получили ниски дози (1mcg/kg), имат значително по-висока 
морфинова консумация в постоперативния период.

4.2. Алфентанил
Експериментални проучвания на Kassin et al, и Vinic et al, на-

блюдават редукция на аналгетичния ефект по време на първия 
час след приложение на алфентанил. Според авторите, причи-
ната за това е не само налична NMDA-рецепторна активация, 
но и PKC-медиирано куплиране на G-протеините. Клиничната 
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релевантност на тези резултати обаче е оспорена от проучва-
не на Schraаg et al, които не установяват нужда от значително 
покачване на дозата на алфентанила след 6-часова инфузия за 
постоперативно обезболяване.

4.3. Ремифентанил
Подобни резултати са установени и по отношение на най-мо-

дерният с ултра-кратко действие опиат – ремифентанил. Vinik 
et al, съобщават, че продължителната тричасова инфузия на 
ремифентанил при здрави доброволци, води до бързо понижа-
ване на аналгетичния ефект до една четвърт от максималния. 
Тези резултати са оспорвани от проучвания на Gustorff et al, 
Soltesz S et al, Wilhelm W et al, Независимо от това, се смята, че 
дори краткотрайното приложение на ремифентанил се съпро-
вожда от значителна активация на проноцицептивните механи-
зми, което се изразява с хипералгезия след изключване инфу-
зията на опиата. Guignard B et al, доказва, че след абдоминална 
хирургия, пациентите получили интраоперативно високи дози 
ремифентанил (0,3-0,5 mcg/kg/min) имат значително по-висо-
ка постоперативна морфинова консумация, в сравнение с па-
циентите, получили ниска интраоперативна доза (0,1 mcg/kg/
min). Cortinez LI et al, обаче доказва, че ако ремифентанила се 
приложи за кратко време и в ниски дози – не се наблюдава хи-
пералгезия постоперативно. Тези резултати показват, че акти-
вацията на проноцицептивните механизми е време и дозозави-
сим процес. Това се потвърждава и от проучванията при здрави 
доброволци. Angst et al, Hood et al,  Koppert et al, доказват, че 
спирането на инфузията на ремифентанил се последва от дозо-
зависимо понижение на болковия праг за механични, химич-
ни и термални стимули. Angst et al, и Koppert et al, доказват 
атенюиране на централните проноцицептивни механизми при 
комбинирано приложение с кетамин. Тези резултати кореспон-
дират и с резултатите от клиничните проучвания на Guignard 
et al, които установяватзначителна редукция на постопера-
тивната морфинова консумация при интраоперативно комби-
нирано инфузионно приложение на ремифентанил и кетамин. 
Изключването на инфузията с ремифентанил, според проучва-
не на Koppert et al, се съпровожда от покачване на прага на 
болка към електрическа стимулация, което според авторите се 
дължи на опиат-индуцирана интернализация на рецепторите. 
Допълнителното приложение на алфа-2-агонист клонидин, ин-
хибира развитието на хипералгезията, докато приложението на 
кетамин няма такъв ефект (Luginbühl et al). Поради това, реми-
фентанил-индуцираната хипералгезия, включва кетамин-сен-
зитивни и кетамин-несензитивни проноцицептивни системи.

4.4. Морфин
За разлика от ОИХ, наблюдавана в периоперативни условия, 

която се установява след спиране приложението на опиата и 
е дозо- и време зависима, морфин-индуцирана хипералгезия 
се наблюдава още по време на приложението му (дни, седми-
ци). Проучвания на Andriaenssen et al, Mao et al, доказват, че 
както системното, така и интратекалното приложение на мор-
фин активира NMDA-рецепторната система. Специфични (МК 
801) и неспецифични NMDA-антагонисти (кетамин,  декстро-
меторфан), атенюират в значителна степен хипералгезията 
(Li et al, Manning et al, Mao et al).  Тези резултати са потвър-
дени и от клинични проучвания на Adriaenssens et al, Katz et 
al, Weinbroumet al, при които продължителното комбинирано 
приложение на морфин с кетамин или декстрометорфан, на-
малява аналгетичната консумация и профилактира появата на 
парадоксална болка.

В допълнение на това, при пациенти на морфинова терапия, 
освен хипералгезията, Sjogren et al,  Smith GT et al,  Smith MT 

et al, съобщават за поява на дозозависими възбудни ефекти – 
промяна в качеството на болката, миоклония, делир и гърчове. 
Според авторите, това се дължи на акумулация на междинния 
метаболит морфин-3-глюкуронид, като ротацията към друг оп-
иат, се последва от подобрения на симптоматиката. 

4.5. Метадон
За разлика от морфина, метадона е опиат с установени анти 

NMDA-рецепторни свойства (Ebert et al,  Gorman et al.). Спо-
ред Carpenter et al, на тази му особеност се дължат и по-до-
брите антиноцицептивни свойства. Въпреки предполаганото 
наличие на крос-толеранс между морфина и метадона (Bulka, 
et al, Doverty et al), последният е средство на избор за ротация 
при наличие на морфин индуцирана хипералгезия (Davis et al). 
Авторите посочват в допълнение и ролята на много високата 
рецепторна специфичност на препарата към опиатните рецеп-
тори, за аналгетичната му активност.

5. Терапевтично поведение:

От първостепенно значение за правилното терапевтично 
поведение при пациент в постоперативния период или на хро-
нична опиатна терапия, с неповлияващ се болков синдром – е 
решаването на парадигмата от Фиг.1., като клиничното подо-
брение е бавен процес и отнема месеци (а понякога и повече).

5.1. Редукция/ескалиране на опиатната доза.
Въпреки, че ОТ и ОИХ имат сходна клинична картина, пър-

вата стъпка в лечението им е противоположна: при ОИХ се 
налага редукция на дозата на опиата, докато при ОТ – ескали-
рането и.  

■  Лека, контролирана болка: редукция на опиатната доза с 
≈ 10% на ден.

■  Неконтролирана болка: редукция на опиатната дозата + 
адювант ИЛИ ротация на фенантренов с пиперидинов опиоид .

Т.к. активацията на проноцицептивните механизми, която 
се включва в следващите етапи от патогенезата е идентична за 
двата процеса, терапевтичното поведение включва:

5.2. NMDA-aнтагонисти: 
Schmid et al, доказват анти-хипералгезичния ефект на ни-

ските дози кетамин за развитието на постоперативна болка. 
Авторите прилагат Ketamine 0,5 мg/kg bolus + 10-20 mcg/kg/
min в инфузия. Приложението на S-Ketamine, позволява реду-
циране на посочената доза с 50%. Подобна е ефективността 
на Dextromethorphane 1-5mg/kg, който е d-изомер на кодеи-
новия дериват levorphanol (Chia et al, Weinbroum, et al). Спо-
ред Katz et al, ескалацията на дозата морфин, при пациенти с 
хронична болка се купира при едновременно приложение на 
sextromethorfan в съотношение 1:1 

5.3. →2 - Агонисти
Периоперативното приложение на Clonidine 1-2mcg/kg, зна-

чително потенцира аналгетичния ефект на опиатите в посто-
перативния период (Bernard et al,  De Kock et al). Редица нови 
проучвания доказаха ефективността на тези медикаменти и 
при лечението на синдрома на рязкото отнемане на опиата, 
както и в хода на детоксификация (Fairbanks еt al, Gowing et 
al, Bie et al).

5.4. НСПВС – коксиби и парацетамол!
Приложението на НСПВС и парацетамол в постоперативния 

период, също редуцира болката и намалява опиатните нужди 
(Joshi et al,  Reuben et al, Moore et al). Те имат синергичен ефект 
на NMDA-антагонистите и намаляват освобождаването на въз-
будни невротрансмитери на гръбначномозъчно ниво. Tröster 
et al, доказаха че „preventive” приложението на парекоксиб, 
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води до амплификация на ремифентаниловия антиноцицепти-
вен ефект по време на инфузията, така и до купиране на хипе-
ралгезията след изключване на инфузията. За разлика от това, 
паралелното приложение на двата медикамента, е лишено от 
каквито и да било модулаторни ефекти върху ремифентанил-
индуцираната хипералгезия.

5.5. Опиатна ротация
По-голямата част от използваните в клиничната практика 

опиати се характеризират с вътрешна „intrinsic” активност по 
отношение на мю-рецептора. В сравнение с капа-агонистите, 
мю-агонистите показват обаче и изразени проноцицептивни 
свойства (Wisthler et al, Bie et al). Kaкто синтетичните капа-
агонисти (U-50, 488H), така и комбинираните капа-агонисти/
мю-антагонисти (nalbuphine), значително инхибират морфин-
индуцираните хипералгезия и толеранс. Подобни резулта-
ти се съобщават от Likar et al, след ротация на морфиници с 
buprenorphine, който е парциален мю-агонист/капа-антагонист.  
Антихипералгезичния ефект на buprenorphine е потвърден и в 
проучване с експериментален модел на болка при хора (Koppert 
et al,), като антихипералгезичния ефект на медикамента има 
значително по-дълго време на полуживот, в сравнение с анал-
гетичния.

Опиати, които са чисти мю-агонисти, също се препоръчват 
за ротация, поради невъзможността да се предвиди клинично 
вероятността за развитие на cross-толеранс между отделните 
морфиници. Поради това, най-често морфинът е ротиран от 
трансдермален фентанил, хидроморфон, оксикодон или ме-
тадон (Bruerra et al, Mercadante et al, Thomsen et al). Според 
авторите това довежда до подобряване на симптоматиката при 
двама от всеки трима пациенти. Метадонът е особено предпо-
читан медикамент за рортация (Мorley et al, Williams et al), от 
една страна поради висикият афинитет към мю-рецептора, а от 
друга, поради изразените анти NMDA-антагонистични свой-
ства. Като общо правило, след опиатната ротация, пациента се 
поставя на 50% от изчислената еквианалгетичната доза.

5.6.  Приложение на ултра-ниски дози Naloxone
5.7. Изключване на опиоидите от схемите на preemptive-

аналгезията!!!
5.8. Приложение на други методи за обезболяване: регио-

нални техники,  физикална терапия, bio-feed-back.

6. Нашият опит при лечение на пациенти с ОИХ/ОТ. 

В Клиниката по Анестезиология и Интензивно лечение към 
УМБАЛ „Ц. Йоанна” – ИСУЛ сме наблюдавали много пациен-
ти с ОТ. Това са пациентите, които са контингент на Клиниката 
по Химиотерапия  и Клиниката по Лъчетерапия, с карциномна 
болест, хронична болка и са на постоянна терапия с опиати. 
Като общо правило, ескалирането на дозата с времето, неза-
висимо от прилагания перорален медикамент (дехидрокодеин, 
морфин), неминуемо води до ОТ след среден интервал от около 
6 – 12 месеца. Терапевтично при тези пациенти, като средство 
за контрол на болката прилагахме невролитични техники, ко-
гато болковият синдром се обслужваше от Th4 на гръбначния 
мозък. Обикновено, след инсталиране на епидурален катетър, 
две до три невролизи с 70% алкохол, води до аналгезия за пе-
риод от 5-8 месеца. 

На територията на болницата, интраоперативно не се използ-
ват типично много високи дозови режими на опиати (Fentanyl, 
Sufentanyl), т.к.няма кардиохирургия, което ни дава основание 
да смятаме, че чисто явление на ОИХ не сме срещали. 

Особено интересни от практиката са два случая. При пър-

вия се касаеше за 24 г.пациент след травма, тежка фрактура на 
проксимална бедрена кост и ребра, който от 8 години е нар-
коман. Към момента на травмата, пациентът беше на редовен 
(признат) дневен прием на общо 6g хероин/24h и беше включен 
в метадонова програма. Интраоперативното обезболяване се 
постигна със спинална анестезия (20mg 0,5% Marcaine) и ин-
сталиране на епидурален катетър (ЕДК) на ниво Тh12 (връх) и 
беше безпроблемно, въпреки продължителността на операци-
ята от 6 часа. Следоперативно, невъзможността да се постиг-
не обезболяване в първите 24 часа с редовно назначение на: 
Morphine 3x10mg s.c. + 4x100mg Tramal i.m. + 2x0,2mg Fentanyl 
i.v. + 2x40mg Dynastat i.m., наложи поставяне отново на ЕДК 
и непрекъсната инфузия на локален анестетик (Chirocaine 
0,25%) без опиат. Така се проведе обезболяването по време на 
целия следоперативен престой на пациента от 12 дни. Дозите 
на наркотика се редуцираха и пациентът се изписа на дневен 
прием на 3,5 g хероин за 24h.

Вторият случай беше на 56г. пациентка от Клиниката по 
Онкохематология, която беше с диагноза Myeloma multiplex. 
Пациентката страдаше от силни болки, дифузно разпрости-
ращи се по цялото тяло, т.к.имаше множествени метастази и 
миеломни огнища вкалварията, телата на прешлените, ребрата 
тазовите, кости и лява тазобедрена става с разрушаване на ста-
вата и реактивен коксит. За обезболяване, пациентката приема-
ше 2x120mg Dihydrocodeine + Fentanyl 100 – лепенки, като не 
получаваше никаква аналгезия (VAS>8-9). Поставихме ЕДК на 
ниво Th5 връх и извършихме невролиза, като редуцирахме зна-
чително дозата на фентанила, до пълното му премахване. Ин-
тензитетът на болката под нивото на невролизата се редуцира 
значително. В този момент, се наблюдава рязко повишение на 
интензитета на болката от метастазата в калварията, където ре-
гионална блокада не можеше да бъде извършена. Под стомаш-
на протекция, включихме НСПВС  (Dynastat, Arcoxia) в мак-
симални дози + 2x120mg Dihydrocodeine. Това редуцира VAS 
<6.  Пациентката беше преценена от колегите онкохематолози 
като подходяща за костномозъчна трансплантация. Стартира 
лечение с много високи дози кортикостероиди под стомашна 
защита; ротираxмe опиата с морфин – MST cont. 2x30mg p.o. 
Болката се редуцира до VAS<3. Извършиха се две КМТ, 12 
дена след втората, пациентката почина поради имунна реакция 
“Graft – vs. Host.

7. Заключение

Както при хроничната, така и при острата болка е възможно 
влошаване на болковата симптоматика след включване или в 
хода на опиатната терапия. 

Бъдещият успех в терапията на болката зависи от прогреса 
на познанието ни в тази област. Двата процеса ОИХ и ОТ се 
дължат на неврогенни механизми променящи пластицитета на 
нервната система на ниво периферни нерви, гръбначен мозък 
и ЦНС. Въпреки общата им генеза, двата процеса са принцип-
но различни и се повлияват по различен начин. ОИХ е израз 
на сензитизация на организма към проноцицептивни стимули, 
докато ОТ е резултат от десензитизация на рецепторите и орга-
низма към действието на опиатите.

Библиография:
1. Adriaenssens G, Vermeyen KM, Hoffmann VL, Mertens E, 

Adriaensen HF. Postoperative analgesia with i.v. patient-controlled 
morphine: effect of adding ketamine. Brit J Anaesth. 1999;83:393–
396.



13Год. XL, кн. 2/2011

ОрИГИНАЛНИ СТАТИИ

2. Angst MS, Koppert W, Pahl I, Clark JD, Schmelz M. Short-
term infusion of the mu-opioid agonist remifentanil in humans 
causes hyperalgesia during withdrawal. Pain. 2006;106:49–57. 

3. Bernard JM, Hommeril JL, Passuti N, Pinaud M. 
Postoperative analgesia by intravenous clonidine. Anesthesiology. 
1991;75:577–582. 

4. Bie B, Fields HL, Williams JT, Pan ZZ. Roles of a1- 
and a2-adrenoreceptors in the nucleus raphe magnus in opioid 
analgesia and opioid abstinence-induced hyperalgesia. J Neurosci. 
2003;23:7950–7957. 

5. Bie B, Pan ZZ. Presynaptic mechanism for anti-analgesic 
and anti-hyperalgesic actions of k-opioid receptors. J Neurosci. 
2003;23:7262–7268.

6. Bruera E, Peirera J, Watanabe C, Belzile M, Kuehn N, Hanson 
J. Opioid rotation in patients with cancer pain. A retrospective 
comparison of dose ratios between methadone, hydromorphone, 
and morphine. Cancer. 1996;78:852–857. 

7. Bulka A, Plesan A, Xu XJ, Wiesenfeld-Hallin Z. Reduced 
tolerance to the anti-hyperalgesic effect of methadone in comparison 
to morphine in a rat model of mononeuropathy. Pain. 2002;95:103–
109. 

8. Carpenter KJ, Chapman V, Dickenson AH. Neuronal 
inhibitory effects of methadone are predominantly opioid receptor 
mediated in the rat spinal cord in vivo. Eur J Pain. 2000;4:19–26. 

9. Celerier E, Rivat C, Jun Y, Laulin JP, Larcher A, Reynier 
P, et al. Long-lasting hyperalgesia induced by fentanyl in rats: 
preventive effect of ketamine. Anesthesiology. 2006;92:465–472. 

10. Chia YY, Liu K, Chow LH, Lee TY. The preoperative 
administration of intravenous dextromethorphan reduces 
postoperative morphine consumption. Anesth Analg. 1999;89:752. 

11. Chia YY, Liu K, Wang JJ, Kuo MC, Ho ST. Intraoperative 
high dose fentanyl induces postoperative fentanyl tolerance. Can J 
Anaesth. 1999;46:872–877

12. Clark JD. Comment on: Doverty et al., hyperalgesic 
responses in methadone maintenance patients. Pain. 2002;99:608–
609 

13. Cortinez LI, Brandes V, Munoz HR, Guerrero ME, Mur M. 
No clinical evidence of acute opioid tolerance after remifentanil-
based anaesthesia. Brit J Anaesth. 2001;87:866–869.

14. Davis AM, Inturrisi CE. d-methadone blocks morphine 
tolerance and N-methyl-d-aspartate-induced hyperalgesia. J 
Pharmacol Exp Ther. 1999;289:1048–1053. 

15. De Kock MF, Crochet B, Morimont C, Scholtes JL. 
Intravenous or epidural clonidine for intra and postoperative 
analgesia. Anesthesiology. 1993;79:525–531. | 

16. Doverty M, Somogyi AA, White JM, Bochner F, Beare 
CH, Menelaou A, et al. Methadone maintenance patients are 
cross-tolerant to the antinociceptive effects of morphine. Pain. 
2001;93:155–163. 

17. Ebert B, Andersen S, Krogsgaard-Larsen P. Ketobemidone, 
methadone and pethidine are non-competitive N-methyl-d-aspartate 
(NMDA) antagonists in the rat cortex and spinal cord. Neurosci 
Lett. 1995;187:165–168. 

18. Fairbanks CA, Wilcox GL. Spinal antinociceptive 
synergism between morphine and clonidine persists in mice made 
acutely or chronically tolerant to morphine. J Pharmacol Exp Ther. 
1999;288:1107–1116. 

19. Gorman AL, Elliott KJ, Inturrisi CE. The d- and l-isomers 
of methadone bind to the non-competitive site on the N-methyl-
d-aspartate receptor in rat forebrain and spinal cord. Neurosci 
Lett.1997;223:1–4. 

20. Gowing LR, Farrell M, Ali RL, White JM. alpha2-Adrenergic 

agonists in opioid withdrawal. Addiction. 2002;97:49–58. 
21. Guignard B, Coste C, Costes H, Sessler DI, Lebrault C, 

Morris W, et al. Supplementing desflurane-remifentanil anesthesia 
with small-dose ketamine reduces perioperative opioid analgesic 
requirements. Anesth Analg. 2002;95:103–108[table]. 

22. Gustorff B, Nahlik G, Hoerauf KH, Kress HG. The absence 
of acute tolerance during remifentanil infusion in volunteers. 
Anesth Analg. 2002;94:1223–1228. 

23. Hood DD, Curry R, Eisenach JC. Intravenous remifentanil 
produces withdrawal hyperalgesia in volunteers with capsaicin-
induced hyperalgesia. Anesth Analg. 2003;97:810–815. 

24. Joshi W, Connelly NR, Reuben SS, Wolckenhaar M, Thakkar 
N. An evaluation of the safety and efficacy of administering 
rofecoxib for postoperative pain management. Anesth Analg. 
2003;97:35–38. 

25. Katz NP. Morphidex (MS:DM) double-blind, multiple-
dose studies in chronic pain patients. J Pain Symptom Manage. 
2000;19:S37–S41. 

26. Kissin I, Bright CA, Bradley EL. Acute tolerance to 
continuously infused alfentanil: the role of cholecystokinin 
and N-methyl-d-aspartate-nitric oxide systems. Anesth Analg. 
2000;91:110–116. 

27. Kissin I, Bright CA, Bradley EL. The effect of ketamine on 
opioid-induced acute tolerance: can it explain reduction of opioid 
consumption with ketamine-opioid analgesic combinations?. 
Anesth Analg. 2000;91:1483–1488 

28. Koppert W, Angst MS, Alsheimer M, Sittl R, Albrecht S, 
Schüttler J, et al. Naloxone provokes similar pain facilitation as 
observed after short-term infusion of remifentanil in humans. Pain. 
2003;106:91–99 

29. Koppert W, Ihmsen H, Koerber N, Wehrfritz A, Sittl R, 
Schmelz M, et al. Different profiles of buprenorphine-induced 
analgesia and antihyperalgesia in a human pain model. Pain. 
2005;118:15–22. 

30. Koppert W, Sittl R, Scheuber K, Alsheimer M, Schmelz 
M, Schüttler J. Differential modulation of remifentanil-induced 
analgesia and postinfusion hyperalgesia by S-ketamine and 
clonidine in humans. Anesthesiology. 2003;99:152–159. 

31. Laulin JP, Maurette P, Corcuff JB, Rivat C, Chauvin M, 
Simonnet G. The role of ketamine in preventing fentanyl-induced 
hyperalgesia and subsequent acute morphine tolerance. Anesth 
Analg. 2002;94:1263–1269[table]. 

32. Li X, Angst MS, Clark JD. Opioid-induced hyperalgesia and 
incisional pain. Anesth Analg. 2007;93:204–209. 

33. Likar R, Griessinger N, Sadjak A, Sittl R. Transdermales 
buprenorphin für die behandlung chronischer tumor- und nicht-
tumorschmerzen. Wien Med Wochenschr. 2003;153:317–322. 

34. Luginbühl M, Gerber A, Schnider TW, Petersen-Felix S, 
Arendt-Nielsen L. Modulation of remifentanil-induced analgesia, 
hyperalgesia and tolerance by small-dose ketamine in humans. 
Anesth Analg. 2003;96:726–732.

35. Manning B, Mao J, Frenk H, Price DD, Mayer DJ. 
Continuous co-administration of dextromethorphan or MK-801 
with morphine: attenuation of morphine dependence and naloxone-
reversible attenuation of morphine tolerance. Pain. 1996;67:79–88

36. Mao J, Price DD, Caruso F, Mayer DJ. Oral administration 
of dextromethorphan prevents the development of morphine 
tolerance and dependence in rats. Pain. 1996;67:361–368

37. Mercadante S. Opioid rotation for cancer pain: rationale and 
clinical aspects. Cancer. 1999;86:1856–1866. 

38. Moore A, Collins S, Collins D, McQuay H, Edwards J. 
Single dose paracetamol (acetaminophen), with and without 



14 Год. XL, кн. 2/2011

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

codeine, for postoperative pain. Cochrane Syst Rev. 2002;1–9. 
39. Morley JS, Watt JW, Wells JC, Miles JB, Finnegan MJ, 

Leng G. Methadone in pain uncontrolled by morphine. Lancet. 
1993;342:1243. 

40. Reuben SS, Bhopatkar M, Maciolek H, Joshi W, Sklar 
J. Preemptive analgesic effect of refecoxib after ambulatory 
arthroscopic knee surgery. Anesth Analg. 2002;94:55–59.  

41. Richebe P, Rivat C, Creton C, Maurette P, Simonnet G. 
Nitrous oxide revisited: preventive effects on fentanyl induced 
hyperalgesia and morphine acute tolerance. Anesthesiology. 
2003;99:A940. 

42. Richebe P, Rivat C, Laulin JP, Maurette P, Simonnet G. Acute 
morphine tolerance in rats operated under fentanyl. Preventive 
effect of ketamine. Anesthesiology. 2003;99:A941. 

43. Rivat C, Laulin JP, Corcuff JB, Celerier E, Pain L, Simonnet 
G. Fentanyl enhancement of carrageenan-induced long-lasting 
hyperalgesia in rats: prevention by the N-methyl-d-aspartate 
receptor antagonist ketamine. Anesthesiology. 2002;96:381–391.

44. Schmid RL, Sandler AN, Katz J. Use and efficacy of low-
dose ketamine in the management of acute postoperative pain: a 
review of current techniques and outcomes. Pain. 1999;82:111–
125. 

45. Schraag S, Checketts MR, Kenny GN. Lack of rapid 
development of opioid tolerance during alfentanil and remifentanil 
infusions for postoperative pain. Anesth Analg. 1999;89:753–757. 

46. Simonnet G, Rivat C. Opioid-induced hyperalgesia: 
abnormal or normal pain. Neuroreport. 2003;14:1–7.

47. Sjogren P, Dragsted L, Christensen CB. Myoclonic spasms 
during treatment with high doses of intravenous morphine in renal 
failure. Acta Anaesthesiol Scand. 1993;37:780–782

48. Smith GD, Smith MT. Morphin-3-glucuronide: evidence to 
support its role in the development of tolerance to the antinozizeptive 
effects of morphine in the rat. Pain. 1995;62:51–60.

49. Smith MT. Neuroexcitatory effects of morphine and 
hydromorphone: evidence implicating the 3-glucuronide 
metabolites. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2000;27:524–528. 

50. Solomon RL, Corbit JD. An opponent-process theory of 
motivation. Psychol Rev. 1974;81:119–145 

51. Soltesz S, Biedler A, Silomon M, Schöpflin I, Molter 
GP. Recovery after remifentanil and sufentanil for analgesia and 
sedation of mechanically ventilated patients after trauma or major 
surgery. Brit J Anaesth. 2001;86:763–768. 

52. Thomsen AB, Becker N, Eriksen J. Opioid rotation in 
chronic non-malignant pain patients. Acta Anaesthesiol Scand. 
1999;43:918–923. 

53. Tröster A, Sittl R, Singler B, Schmelz M, Schüttler J, 
Koppert W. Modulation of remifentanil-induced analgesia and post-
infusion hyperalgesia by parecoxib in humans. Anesthesiology. 
2006;105:1016–1023.  

54. Vinik HR, Kissin I. Rapid development of tolerance to 
analgesia during remifentanil infusion in human. Anesth Analg. 
1998;86:1307–1311.

55. Weinbroum AA, Bender B, Bickels J, Nirkin A, Marouani N, 
Chazam S, et al. Preoperative and postoperative dextromethorphan 
provides sustained reduction in postoperative pain and patient-
controlled epidural analgesia requirement: a randomized, placebo-
controlled, double-blind study in lower-body bone malignancy-
operated patients. Cancer. 2003;97:2334–2340. 

56. Weinbroum AA. A single small dose of postoperative 
ketamine provides rapid and sustained improvement in morphine 
analgesia in the presence of morphine-resistant pain. Anesth Analg. 
2003;96:789–795. 

57. Whistler J, Chuang HH, Chu P, Jan LY, von Zastrow 
M. Functional dissociation of m opioid receptor signalling and 
endocytosis: implications for the biology of opiate tolerance and 
addiction. Neuron. 1999;23:737–746.

58. Wilhelm W, Dorscheid E, Schlaich N, Niederprüm P, 
Deller D. Remifentanil zur analgosedierung von intensivpatienten. 
Anaesthesist. 1999;48:625–629. 

59. Williams PI, Sarginson RE, Ratcliffe JM. Use of methadone 
in the morphine-tolerant burned paediatric patient. Brit J Anaesth. 
1998;80:92–95. 

Адрес за кореспонденция:

д-р м.Белитова, д.м.
София, Ул. „Бяло Море” 8

умБАЛ „Царица йоанна – ИСуЛ”
тел.: 9432 360



15Год. XL, кн. 2/2011

ОрИГИНАЛНИ СТАТИИ

СрАВНЕНИЕ  НА АНТАГОНИЗАЦИЯТА СъС СуГАмАдЕкС НА НЕВрО-муСкуЛЕН 
БЛОк ПОддържАН С рОкурОНИум В ПрОдъЛжИТЕЛЕН ИЛИ БОЛуС рЕжИм

С. Георгиев, Д. Вълчева, Б. Младенов
СБАЛАГ „Майчин Дом”

COMPARISON OF ANTAGONISATION wITH SUGAMMADEx IN ROCURONIM 
BLOCkADE MAINTAINED BY CONTINUOUS INFUSION VERSUS BOLUS REGIME

S. Georgiev, D. Valcheva, B. Mladenov

 резюме: Сравнихме ефективноста на Сугамадекс при два 
режима на приложение на Рокурониум: в продължителна ин-
фузия и болус дози. Стигнахме до заключението, че няма зна-
чима клинична разлика между двете групи и Сугамадекс е ед-
накво ефективен и в двата случая.

Summmary: We compared the sfficiency of antagonisation of the 
new cyclodextrine Sugammadex after continuous infusion or bolus 
application of Rocuronium. We concluded there was no signifficant 
clinical difference between the two groups and Sugammadex was 
equally efficient irrespective of the mode of application

Увод
Сугамадекс е показал до момента, че е ефективен и безопа-

сен медикамент с широк терапевтичен индекс. (1,3,5) Нашата 
цел беше да сравним ефективността му при болус режим и про-
дължителна инфузия на релаксант. Нашата нулева хипотеза бе, 
че няма разлика независимо от фармакотерапевтичния модел.

Методи
В това проучване бяха включени гинекологични пациентки 

над 18 г. Клас I – II ASA. Пациентките бяха рандомизирани да 
получат Рокурониум в инфузия или на болуси. В края на опе-
рацията бе приложен Сугамадекс 4 мг/кг. Първата доза Рокуро-
ниум беше 0,6 мг/кг за интубация, след което се поддържаше 
инфузия с 7 мкг/кг/мин, коригирана, за да се поддържат 0 отго-
вора на TOF и РТС от не повече от 10 отговора. В болус групата 
дозите за поддръжка бяха 0.15 мг/кг. В края бе администрирана 
единична доза Сугамадекс 4 мг/кг при появата на един отговор 
на TOF (4). Основният краен критерий на проучването беше 
времето до постигане на TOF 0.9. Невро-мускулното предаване 
се следеше с акцелеромиография. Критериите за изключване 
бяха познато невро-мускулно заболяване, подозрение за труд-
на интубация, данни за малигнена хипертермия в семейството, 
бъбречна увреда, алергия към медикаменти/анестетици. Освен 
това бяха изключвани пациентки на лечение с медикаменти, 
които могат да повлияят невро-мускулната трансмисия (анти-
биотици, антиконвулсанти, магнезиеви соли).

Индукцията в анестезия беше с Пропофол, а поддръжка-
та със Севофлуран (МАК до 1,5) и Суфентанил. Анестезията 
беше поддържана до възстановяване на TOF до 0.9. 

Невро-мускулен мониторинг
Мускулната трансмисия беше следена с TOF Watch акце-

леромиограф на аддуктор полицис веднага след индукция на 
анестезия и до възстановяването на TOF 0,9. Калибрацията на 
апарата се правеше преди апликацията на рокурониум. След 
настъпване на блокадата нивото и се следеше на 15мин. Су-
гамадекс се правеше при появяване на 1 отговор на TOF (2, 
5). В реанимация пациентите бяха проследявани за клинични 
и мониторни данни за остатъчна релаксация. Мускулната сила 
се считаше за задоволителна при добро изпълнение на тест със 
задържане на вдигната глава за 5 сек. (3)  
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Статистически анализ
Нямаше статистически значими разлики в демографските 

данни на двете групи. Анализът на основния критерии време 
до TOF 0,9 се направи с непараметричния тест на Ман- Уитни. 

Резултати
В проучването бяха включени по 40 пациентки в група. Ста-

тистически значими разлики бяха намерени в количеството Ро-
курониум получено от двете групи и също разлика във времето 
до TOF 0,9 , което е основният критерии. Данните показаха , 
че групата с продължителна инфузия е получила повече релак-
сант и времето за възстановяване е било малко по дълго. Вре-
мето на възстановяване в групата с  болуси е било 77 сек., а в 
другата група 98 сек, тоест разлика от 22 сек. 

Не се наблюдаваха нежелани странични ефекти от Сугама-
декса. Имаше една пациентка с протрахирана кашлица посто-
перативно, която отшумя спонтанно , но не можем да твърдим 
със сигурност , че се дължи на Сугамадекс. Не е имало случаи 
на респираторни или сърдечно-съдови нарушения, нито пък 
случай на рекураризация постоперативно.

Обсъждане
Въпреки че имаше статистически значима разлика между 

двете групи ние не намираме тази разлика за клинично значима 
и предполагаме, че това се дължи на разликата в количеството 
Рокурониум получено в двете групи. Смятаме, че Сугамадекс 
антагонизира еднакво добре пациентите и при двата начина на 
приложение на релаксант и отговаря чудесно на клиничните 
нужди. 
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АНЕСТЕЗИЯ ПрИ ПАЦИЕНТИ С мИАСТЕНИЯ ГрАВИС,  
ПОдЛЕжАщИ НА ТИмЕкТОмИЯ – НАШИЯ ОПИТ

Й. Ямакова, Р. Петков, Р. Христова*
Клиника по анестезиология и интензивно лечение,* Клиника по гръдна хирургия, СБАЛББ „Св. София”

ANESTHESIA OF PATIENTS wITH MYASTHENIA GRAVIS,  
UNDERwENT THYMECTOMY – OUR ExPERIENCE 

Y. Yamakova, R. Petkov, R. Hristova

резюме: Цел на настоящото изследване е провеждане на оп-
тимална предоперативна подготовка и безопасна техника на 
анестезия при пациенти с Миастения гравис (МГ). 15 пациента 
са подложени на тимектомия под обща анестезия. Предопера-
тивно се оцени: тежест на МГ; дихателна функция; наличие 
на булбарна симптоматика; придружаващи заболявания. Ве-
нозният увод се проведе с Thiopental, релаксация с Lystenоn 
или Tracrium. При 10 пациента се използва Lystenоn. При бо-
лни, приели половината сутрешна доза антихолинестеразен 
медикамент, релаксант за интубация е Tracrium. Анестезията 
се поддържа със Sevoflurane. Преди края на операцията през 
назогастрична сонда се постави Piridostigmine. Всички паци-
енти се екстубират на операционната маса и се мониторират 
в интра- и следоперативния период. Балансирана техника на 
анестезия Sevoflurane + Tracrium + Fentanyl е безопасен метод 
на анестезия при пациенти с МГ. 

ключови думи: Миастения гравис, анестезия, тимектомия

Resume: The aim of the study is to provide a optimal 
preoperative management and a safe general anesthesia technique 
of patients with Myasthenia gravis (MG). Fifteen patients 
underwent thymectomy with general anesthesia. Preoperative 
evaluation included assessment of the severity of MG, respiratory 
function, existing bulbar involvement, co-existing diseases. After 
preoxygenation, anesthesia was induced with Thiopental, Lystenоn 
or Tracrium. Anesthesia was maintained with sevoflurane. Before 
closure of the wound Piridostigmine was given through nasogastric 
tube. Patients were extubated and were monitored in the intensive 
care unit. Balansed anesthesia is a safe anesthetic technique of 
patients with MG.

 keywords: Myasthenia gravis, anesthesia, thymectomy

Миастения гравис (МГ) е автоимунно заболяване, характе-
ризиращо се със слабост и умора на скелетните мускули и по-
добрение след почивка. Причина за заболяването е наличието 
на автоантитела срещу постсинаптичните N - асетилхолинови 
рецептори (anti-AСhRs) в нервно-мускулния синапс, които се 
установяват при 85-90% от пациентите1. Аnti-AСhRs намаляват 
броя на активните рецептори посредством функционален блок, 
ускорена рецепторна деградация и/или комплемент-медиирано 
разрушаване на рецепторите. Диагнозата се поставя на базата 
на клиничната картина, електромиографията, антихолинесте-
разния тест и нивото на  anti-AСhRs. При почти всички паци-
енти през първата година се засягат очните мускули. При ¾ от 
болните заболяването генерализира, като достига максимална-
та си тежест до третата година, което корелира с пика на увреда 
на AсhRs2.  Изява на булбарно ангажиране са нарушенията в 
дъвчене и преглъщане, дисартрията, дисфонията. Миастенна-
та криза протича със силно влошаване на нервно-мускулното 
провеждане и недостатъчност на респираторните мускули и 
мускулите на горните дихателни пътища. 

Терапевтичните подходи при пациенти с МГ са четири: 
1) антихолинестеразни инхибитори като монотерапия при 

средно тежка или локализирана МГ; 
2) тимектомия при данни за хиперплазия или тимом. При 

60-70% от пациентите, обикновено под 30 години, е налице 
хиперплазия на тимуса, а при 10-20% - тимом. Тимектомията 
има благоприятен ефект при 96% от пациентите, независимо 
от предоперативния им статус: при 46% се постига пълна ре-
мисия, при 50% се редуцира терапията, 4% са без промяна в 
състоянието.

3) имуносупресори и/или кортикостероиди; 
4) имунотерапия: плазмафереза, интравенозен имуногло-

булин. Плазмаферезата води до подобрение или ремисия при 
45% от случаите. Курса включва 4-8 празмаферези, като подо-
брението може да продължи от 4 дни до 12 седмици3. 

При пациенти с МГ, подлежащи на тимектомия, се обсъждат 
две техники на обща анестезия. Дълбока инхалационна анесте-
зия с избягване на мускулни релаксанти и балансирана техника 
на анестезия с използване на определени мускулни релаксанти 
и по-ниски обемни проценти халогенни анестетици4.

Цел на настоящото изследване е провеждане на оптимал-
на предоперативна подготовка и безопасна техника на анес-
тезия при пациенти с МГ с интраоперативно включване на 
Piridostigmine bromide, екстубация на операционната маса и 
избягване на следоперативна механична вентилация.

Пациенти и методи: За периода 01.2009 до 06.2011г. 15 паци-
ента (12-с тимусна хиперплазия, 3 - с тимом) са подложени на 
тимектомия под обща анестезия. Всички пациенти са хоспита-
лизирани 48 часа преди операцията за оценка на: тежест на МГ 
(класификация по Osserman5, Табл.1); дихателната функция  
(ФИД, КГА); наличие на булбарна симптоматика; придружа-
ващи заболявания; оптимизиране на терапията.  Пациентите с 
първи прием на  Piridostigmine в 6ч приемат половината доза, а 
тези с първи прием в 8ч – не приемат Piridostigmine преди опе-
рацията. Пациентите на кортикостероидна терапия получават 
40мг Solu medrol i.v. Премедикацията включва Fentanyl  0.05мг. 
След преоксигенация последва венозен увод с Thiopental (5мг/
кг), Lystenоn (1мг/кг при пациентите І,ІІа ст. по Osserman) и 
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Tracrium (0.08-0.1/кг при Osserman над ІІб). Анестезията се 
поддържа с Sevoflurane 1.5 vol.%, 100% O2 и Fentanyl. Паци-
ентите, интубирани с Lystenоn, получават Tracrium(0.08мг/кг) 
при начални дихателни усилия. Мониторират се: ЕКГ, артери-
ално налягане, пулсоксиметрия, капнография, концентрация 
на анестетик и кислород. 45 минути преди края на операцията 
през назогастрична сонда се поставя Piridostigmine 60-120 мг 
според това какъв е бил сутрешния прием и часа на следващата 
доза. Поставя се и Dynastat 40 мг i.v. При възможност болните 
се екстубират на операционната маса. Антибиотична профи-
лактика/терапия се провежда с Ceftriaxon 2g i.v. Следоператив-
но се обезболяват с Dynastat(2 x 40 мг)  и Methamizol (4 х 1.0).

Таблица1. Класификация на МГ по Osserman5

І стадий само очно засягане

ІІа стадий слабо генерализирана МГ с добро терапевтично 
повлияване

ІІб стадий умерено генерализирана МГ с не толкова добро те-
рапевтично повлияване

ІІІ стадий тежко генерализирано заболяване

ІV стадий миастенна криза, налагаща механична вентилация

резултати и обсъждане:
Възрастта, полът, началото и продължителността на забо-

ляването, така също и наличието на тимом (фиг.1) определят 
отговора към тимектомия.

Фиг. 1 КАТ на гръден кош при пациент с МГ и формация 
в предно-горен медиастинум – тимом.

Средната възраст на пациентите е 29±9.8 години, а средното 
тегло е 74±15 кг. Разпределението на пациентите по пол, нали-
чие на други автоимунни заболявания и оценка по Mallampatti 
сме показали в таблица 2.

Таблица 2. Клинични данни

Бр
ой

 
па

ци
ен

ти

%

Бр
ой

 
па

ци
ен

ти

%

мъже
жени

5
10

33
77

Тегло  <60
            >60

4
11

27
73

Диабет и други 
автоимунни
заболявания

5 33

Mallampatti       I
II

III
MallampIV

6
8
1
0

40
53
7
0

При 1/3 от пациентите се наблюдават и други автоимунни 
заболявания: болест на Хашимото при 3 пациента, склеродер-
мия при 1 и диабет при един от пациентите. По литературни 
данни 15% от пациентите с МГ имат автоимунно заболяване на 
щитовидната жлеза. В клиничната картина(Табл. 3) доминира 
очното засягане (n=10), последвано от дисфагия и дисфония 
(n=7). Анамнеза за миастенна криза има при двама пациента с 
давност на МГ съответно 1 и 9 години и двамата са с миастен-
на симптоматика предоперативно. В І стадий по Osserman са 
6 пациенти, във ІІа ст.– 4, в ІІб ст.– 2, в ІІІст – 1, в ІV ст – 2 
пациенти.

Таблица 3. Клинична картина

Бр
ой

 
па

ци
ен

ти

%

Падане на клепача 10 67

Диплопия 9 60

Лесна уморяемост 7 47

Дисфагия 7 47

Диспнея 1 7

Анамнеза за миастенна криза 2 13

Давност на МГ  < 2   години
                            2 - 6 години
                            > 6   години

10 67

4 27

1 6

Добрата предоперативна подготовка при пациенти с МГ 
снижава риска от интра- и след- оперативни усложнения. Пре-
доперативни рискови фактори с отношение към следоператив-
на механична вентилация са: ФЕО1<2.9л(4 точки); МГ, диагно-
стицирана преди повече от 6г. (12 точки); доза на Piridostigmine 
над 750 мг на ден (8 точки); придружаващи белодробни заболя-
вания (10 точки). При общ score≥10 има голяма вероятност за 
следоперативна вентилация повече от 3 часа. Четири от нашите 
пациенти бяха със score≥10, като един се екстубира 2 часа след 
операцията, а при двама се наложи механична вентилация в 
следоперативния период.

Рискови фактори с отношение към продължителна следопе-
ративна вентилация са: класификация по Osserman 3 и 4 ста-
дий; анамнеза за дихателна недостатъчност, дължаща се на 
МГ; включени кортикостероиди в терапията.6

Всички пациенти са на лечение с Piridostigmine(Табл. 4): 
720мг при 1 пациент, 420мг при 1, 360мг при 4пациента, 300мг 
при 1, 240мг при 4 и 180мг при 3 пациента. Седем пациента 
получават предоперативно Prednisolon (13.6±4.7) 

Таблица 4. Предоперативна терапия

Бр
ой

 
па

ци
ен

ти

%

Piridostigmine 15 100

Кортикостероиди 7 47

Имуносупресори 1 7

имунотерапия 4 27

При МГ сукцинилхолиновият блок корелира с активността 
на плазмената холинестераза и блокирането и от сутрешната 
доза Piridostigmine удължава блока. Затова избягваме приема 
на сутрешната доза Piridostigmine. При 10 пациента използваме 
Lystenоn в доза 1мг/кг при интубацията, като Tracrium прила-
гаме при налични дихателни усилия на пациента в доза 0.08мг/
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кг. При болни, приели половината сутрешна доза антихолинес-
теразен медикамент, релаксант за интубация е  Tracrium в доза 
0.08мг/кг. Tracrium използваме при пациентите в стадий по 
Osserman над ІІб. Sevoflurane е инхалационен анестетик на из-
бор при болни с МГ. Бързо се елиминира в края на операцията 
поради ниската му разтворимост в кръвта. При използваната от 
нас балансирана техника на анестезия Sevoflurane + Tracrium 
+ Fentanyl инхалационния анестетик подаваме в концентрация 
1.5 об.%. Според Takeda J, Izawa H, Ochiai R, et al.7 Sevoflurane 
2.5 об.% (малко над 1 МАС) понижава ЕМГ отговорите. Опи-
атите в терапевтична концентрация не подтискат нервно-мус-
кулното провеждане при миастения. По време на анестезия 
средната доза използван Fentanyl е 0.175±0.08. Средната доза 
Tracrium е 13.5±7.6 мг. Всички пациенти се екстубират на опе-
рационната маса, като 40 минути преди края на операцията по-
лучават Piridostigmine (пропуснатата доза + следващата доза). 
Антибиотична профилактика/терапия се провежда с Ceftriaxon 
2g i.v./дн, тъй като цефалоспорините не повлияват нервно-мус-
кулното провеждане.

Всички пациенти бяха стриктно мониторирани в интра- и 
след- оперативния период. Основният следоперативен проблем 
е мускулната слабост. Диференциално диагностично може да 
се касае за: миастеннна криза, остатъчен ефект на анестетици-
те, използвани други медикаменти с отношение към нервно-
мускулната проводимост или холинергична криза. На всички 
пациенти следоперативно беше възстановена предоперативна-
та терапия.

Таблица 5. Следоперативни данни

Бр
ой

 
па

ци
ен

ти

%

Хипоксия 2 13

Хиперкапния 1 7

Обструкция на дихателните пътища и реинтубация 2 13

Миастенна или холинергична криза 1 7

На 5 ден след операцията при двама пациенти поради данни 
за дихателна недостатъчност (Табл. 5) и булбарна симптомати-
ка се наложи интубация и изкуствена белодробна вентилация, 
продължила съответно 3 и 7 дни. При единия пациент ДН се 
дължи на основното заболяване, а при другия – на белодробна 
инфекция. 

Заключение: Добрата предоперативна подготовка при 
пациенти с МГ снижава риска от интра- и след- оперативни 
усложнения. Балансирана техника на анестезия Sevoflurane + 
Tracrium + Fentanyl е безопасен метод на анестезия при паци-
енти с МГ, подложени на тимектомия.
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Sv. Kotzeva, N. Gavrilova

резюме: Цел на авторите e да направят литературен обзор 
относно трахебронхоаспирация при новородени и деца. Обоб-
щават индикации, контраиндикации, приложение на физиоло-
гичен серум, положение на главата по време на трахиобронхо 
аспирация, отворена или затворена система на приложение в 
детска възраст.Засягат честота на приложение и начин за из-
вършване на тази рутинна за интензивното отделение манипу-
лация.

ключови думи: трахеобронхоаспирация, деца, новородени

Resume: The aim of the authors of this review article is to 
summarize the use of endotracheal suctioning in neonates and 
children. They summarize indications, contraindications, and 
the position of head, closed versus open system of endotracheal 
suctioning in children. They write about frequency and way of 
execution of this routine manipulation for ICU.

 key words: Myasthenia gravis, anesthesia, thymectomy

Трахеобронхоаспирацията (ТБА) представлява поставяне на 
катетър през ендотрахеална тръба или  през трахеостома с цел 
евакуиране на наличните секрети с продължителност не пове-
че от 15 сек.(5-10 сек). 1  Ендотрахеалната тръба и трахеостома 
възпрепятстват нормалното затопляне, овлажняване и пречест-
ване на въздуха от горните дихателни пътища. Наличието на 
чуждо тяло (тръба) повишава секрецията от трахеобронхиал-
ното дърво. 

Индикациите за прилагане на манипулацията са: наличие на 
секрети, видими в ендотрахеалната тръба (ЕТТ) ; хрипове или 
отслабено до лиспващо дишане при аускултация- или наличие 
на звукови феномени както и тактилен фремитус. От страна на 
жизнените показатели, индикациите са: повишена работа на 
дишане- дихателна честота, диспнея, тахипнея, апнея, тахи-
кардия или брадикардия.2,4 Новороденото може да е неспокой-
но, буйстващо, отпуснато или вяло, с повишени или понижени 
стойности на артериалното налягане, с променен цвят на ко-
жата. 3,5,17  Пациентите, които са с променени параметри по 
отношение на оксигенацията и вентилацията, с високи пикови 
инспираторни налягания при обемно контролирана вентилация 
или с намалени дихателни обеми при контролирана вентила-
ция по налягане също са индицирани за ТБА. Могат да се на-
блюдават промени в графиките на поток и налягане; от кръвно 
газовия анализ да да има данни за хипоксия или хиперкарбия  
и SpO2  да е под 90%. Стимулиране на кашлица, вземане на 
секрет за микробиология или за цитологичен анализ  или при 
рентгенологични данни за задържани секрети в трахебронхи-
алното дърво- ателектази, зони на хиповентилация 12 също е 
индикация за ТБА.

Съгласно препоръките на Американската Асоциация по Пул-
мология - American Association  for Respiratory Care при ТБА, 
налягането, което се прилага за евакуация на секретите не 
трябва да надхвърля150 mm Hg, в противен случай може да се 

предизвика травма на трахеобронхиалното дърво, хипоксемия 
и ателектаза.1,5 Стойностите на отрицателното налягане са раз-
лични за различните възрасти:1

възраст налягане
Новородени 60-80 mm Hg 1

Малки деца до 6 г 80-100 mm Hg 1

По-големи деца – 6-15 г 100-120 mm Hg 1

Възрастни и деца над 15 г 100-150 mmHg 1

Няма абсолютни контраиндикации за ТБА. Тъй като въздър-
жането от тази манипулация може да бъде летално.1,12 ТБА не 
е безвредна манипулация. Тя може да доведе до различни ус-
ложнения:13

Механична травма– кървене от лигавицата на ТБД 73

Пневмоторакс при  руптура на бронх  73

Хипоксия, хипоксемия25 
Ритъмни нарушения  до кардиак арест, брадикардия 180,181

Белодробно кървене 203

Хипотония, хипертония 
Спиране на дишането 
Неконтролируема кашлица 
Ларингоспазъм, бронхоспазъм 
Дискомфорт и болка 226

Нозокомиални инфекции предизвикани от колонизацияна 
катетъра за ТБА с грамположителни коки и или грам отрица-
телни бактерии 113,541

Ателектази 180

Повишено интракраниално налягане 121,332

Интравентрикуларни кръвоизливи 121,332

Влошаване на мозъчен едем 

ОБЗОрИ
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Хипоксия, промени в сърдечната честота  и артериалното на-
лягане променят мозъчния кръвоток и повишават риска от ин-
травентрикулни хеморагии при недоносени новородени.121,332 

Хипоксията, предизвикана от ТБА може да  доведе и до пер-
систираща белодробна вазоконстрикция, возеща до пумнокал-
на хипертения приновородени или за  персистиране на отворен 
ductus arteriosus.1,6

ТБА е болезнена манипулация за родените с много ниско 
тегло.13,28  В проспективно проучване на 151 новородени, се 
посочва, че децата саподложени средно на 14 болезнени ма-
нипулации на ден. (според поведенческа скала за оценка на 
болката при новородени има  сбор над 4 от 10 точки). От тези 
болезнени манипулации на ТБА се падат 64%, като само 35% 
от новородените са получили аналгезия предварително. 18

В рандомизирано плацебо- контролирано проучване на 84 
вентилирани новородени, се посочва, че прилагането на опи-
ати преди ТБА, значително намалява продължителността на 
хипоксемията и стреса, оценени по поведенчески скали за но-
вородените.6 

ТБА повлиява на белодробната механика като намалява ди-
хателния обем, димамичен белодробен  къмплаянс. На теория 
би трябвало да намали съпротивлението в дихателните пъти-
ща, но няма доказателства за това. Main 12 намира че ТБА не 
влияе на съпротивлението, въпреки че при комбинацията ТБА 
и физиотерапия на белите дробове то намалява, тъй като се 
предполага, че се подобрява белодробния клирънс. По отно-
шение на преоксигенацията: се счита че е необходимо да се хи-
первентилира пациента за около 1 мин с Fi02 100%, с повише-
на честота и или дихателен обем-с Амбу или през дихателния 
апарат8. Според други 337,462 е достатъчно да се хипервенти-
лира с FiO 2 с 10%  до 20 % над изходното ниво на кислорода, 
който получава пациента за 1-2 мин15 с цел намаляване честота 
на ретинопатия на недоносеното новородено.

Във всички възрасти, хипероксията води до освобождаване 
на свободни радикали, абсобрционни ателектази и по-висока 
заболеваемост. При новородените този въпрос е важен тъй като 
високи нива на FiO2 могат да провокират освен ретинопатия, 
левко малация и бронхопулмонална дисплазия17,18. Поради 
това, се препоръчва FiO2 да бъде върнато в изходните нива пре-
ди ТБА веднага щом SpO2 на пациента се стабилизира. Счита 
се, че са небходими повече изследвания за да се конкретизира 
продължителността, както и нивото на FiO 2 необходими  за 
хипервентилация по време на ТБА. 449,462,471,586

По отношение на честотата, се счита, че ТБА не е рутинна 
манипулация, т.е необходимо е да се прави по индикации и не 
трябва да е фиксирана на часове. В едно проучване на Copnell  
и Ferguson относно честотата наТБА се изследва честотата на 
ТБА извършена в точно определени часове, по индикации от 
страна на пациента, според степен на десатурация, и количе-
ство евакуирани предишни секрети. Оказва, че няма консенсус 
за започване на ТБА в тяхното отделение  дори по отношение 
на един признак.111 В друго проучване при деца с RDS честота-
та на ТБА била променена от  6 часа на всеки 12 часа в първите 
72 часа на RDS и се доказва,че няма увеличаване на количе-
ството секрети, както и на честотата на запушване на ЕТТ. 606 

Системите са ТБА при децата, подобно на възрастните са два 
вида:отворени и затворени.13,14, 31 Счита  се, че затворената 
система предизвиква по- малка промяна в мозъчния кръвоток, 
в кислородното насищане на мозъка по-незначителни хемоди-
намични промени особено при недоносени невородени. 396,481  

Затворената система евакуира секретите толкова ефективно 
колкото и отворената система без да нараства честотата на бак-

териална контаминация(при смяна на катетъра на 24часа),без 
да се променя честота на ТБА,продължителност на механина 
вентилация,честота на респиратор свързани пневмонии при 
новородени с много ниско тегло.113 Shmidt и Adrew считат че, 
затворената система за ТБА е по-лесна за употреба, отнема 
по-малко време,по-дорбе се толерира от новородените,добре 
се възприема от сестрите, коит извършват манипулацията и с 
добра цена. 

Отворена
система 

Затворена
система 

Вентилатор свързана 
пневмония, 
неонатална заболеваемост 

+ +

Бактериална колонизация + +
СЧ  и АН ++ +
ДО ++ +
Пренасяне на инфекции 
Пациент - Пациент, 
Пациент - мед. екип 

++ + ?

Относно това дали трябва или не да се прилага физиологи-
чен серум при ТБА няма консенсус за момента. Ползата от ТБА 
с физиологичен серум е доказана при деца интубирани с ЕТТ 
2,5 mm, но не и с 3.0 или 3.5 mm ETT.  Особено важно е да има 
добро овлажняване на вдишаните газове.

Общи техники Проучвания Препоръки
Поставяне на 
0.25 - 0.5 мл 

физиологичен 
серум преди ТБА

Секретите не се 
разтварят, не се 
втечняват, не се 
разводняват  от 

серума- на болус 
или под формата 
на овлажнител  

7, 149

Затворена система 
на ТБА: да се 

промие катетъра 
преди аспирация, 

да се постави 
спринцовка с фи-
зиолочине серум 
в дисталната част 
на катетъра и дасе 
впръсква серума в 
тази част, докато 
едновременно с 
това се аспирира 

14, 1

Цел: мобилизира-
не и разводняване 

на секретите

Този болус се 
акумулира в края 
на ЕТТ; и <20% 

се изкарва от 
физиологичния 

серум с аспираци-
ята, останалото се 
абсорбира от орга-

низма 7, 26 350 
Счита се, че 

използването на 
физиологичен се-
рум повишава чес-
тота на хипоксия, 
умора, инфекция 

23, 3, 48, 513

Отворена система 
на ТБА: Накапва-

нето или  на-
мокрянето с физ 

серум или с водно 
разтворим гел 

улеснява вкарва-
нето на катетъра 

при тръби с малък 
размер 1, 89
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Трябва ли да се обръща главата на пациента по време на 
ТБА? Това е въпрос, на който проучванията сочат че ТБА води 
до промени в мозъчния кръвоток, повишава на интракраниал-
ното налягане и риска от интравентрикулярни хеморагии 21, 
23. Рязкото обръщане на главата на страни води до притискане 
на югуларните вени, повишава ВЧН, което е най-ниско когато 
главата е в срединна позиция или  е леко повдигната 16. Към 
настоящия момент се счита че е контраиндицирано въртенето 
на главата за ТБА поради данни за повишаване на ВЧТ, при-
тискане на югуларните вени и физиологична невъзможност за 
преминаване на катетъра в бронхите при използването на тази 
стратегия. Препоръчва се да не се върти главата по време на 
аспирация и да се държи в неутрално положение.

Относно дълбочината на вкарване на катътера общата тех-
ника е до до наличие на съпротивление (достигайки карината) 
сред което леко да се изважда сатетъра и се аспирира. Но се 
счита, че прилагането на отрицателно налягане с аспирация и 
докосването на бронхиалната лигавица с катетъра може да пре-
дизвика нараняване и тъканна увреда 6, 20, 30. Поради което се 
препоръчва по-плитка аспирация без да се докосва карината с 
върха на катетъра, да се използват маркирани  ЕТТ и катетърът 
да се вкарва не по дълбоко от 1 см под върха на ЕТТ. Важно е 
да се ограничи броя на въвеждане на катетъра  до необходимия 
брой за адекватно елиминирлане на секретите. Препоръчва 
се да не се използва движение нагоре-надолу, което може да 
доведе до хипоксия и тъканна увреда. Катетърът да се вкар-
ва еднократно за не повече от 5-10 сек. Размерът на катетъра 
трябва да е не повече от ½ от диаметъра на ЕТТ. Това обаче 
не е възможно при EТТ  < 3,5 mm 29  Според Morrow 19 при 
ETT ≤ 3.5 mm е препоръчително да се използват катетри, кои-
то обхващат над 75% от диаметъра на ETT. По отношение на 
стерилността проучване на 486 деца ползването на един и същ 
катетър за 24 ч показва, че не се увеличава риска от нозоко-
миални пневмонии 26. Препоръчва се употребата на ръкавици, 
маски (при отворена система за ТБА), миене на ръцете преди и 
след аспирацията.10,30

След приключване на ТБА е необходимо да се възстанови 
загубения ДО и да се подобри оксигенацията, чрез вкарване 
на въздух под налягане да определено време  :30 cm H2O за 30 
сек. 24 Оказва се че колабиралите алвеоли по-късно се разгъват 
от нормално разгънатите и се създават условия  прераздуване 
на последните.22 Но проучванията в тази насока са недостатъч-
ни при новородени и малки деца.11 За момента не са известни 
ефектите на ТБА по отношение на болничен престой, престой 
в ОИЛ, смъртност и заболеваемост.

Въпреки това ТБА е рутинна процедура в ОИЛ, за която е 
необходима индивидуална преценка за всеки пациент.
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СъВрЕмЕННА кЛИНИЧНА ПрАкТИкА ЗА кОНТрОЛ НА НЕВрО-муСкуЛНАТА 
БЛОкАдА – кАкВА Е рЕАЛНОСТТА И кАкВО мОжЕм дА ПОдОБрИм 

Чавдар Стефанов 
КАРИТ, УМБАЛ “Св.Георги”, Пловдив 

CURRENT CLINICAL PRACTICE REGARDING NMB MANAGEMENT – 

wHAT IS THE REAL STATE AND wHAT COULD BE IMPROVED  
 

Ch. Stefanov, M.D.

резюме 
Постоперативната резидуална невромускулна блокада все 

още е често явление. Според скорошно проучване, мускулните 
релаксанти често се прилагат без подходящ мониторинг. При 
сравняването на анестезиологичните практики в САЩ и Евро-
па се оказва, че липсва консенсус между анестезиолозите за 
това кой е най-добрият начин за мониториране на невромус-
кулната функция. Честотата на клинично-значимата резидуал-
на блокада е била подценена (оценена като настъпваща с чес-
тота < 1%, P < 0.001). Рутинното прилагане на фармакологично 
възстановяване е било недостатъчно застъпено в практиката в 
Европа (18%) и в САЩ (32%) (P < 0.001). Монитори за обек-
тивна количествена оценка на нервно-мускулното предаване са 
били налични само в 22% от анестезиологичните отделения в 
САЩ срещу 70,2% от анестезиологичните отделения в Европа 
(P < 0.0001). Повечето анестезиолози все още смятат, че не е 
необходимо количественият мониторинг да бъде част от стан-
дартната им клинична практика. Резултатите от проведеното 
изследване на съвременната практика за контрол на невро-мус-
кулната блокада сред анестезиолози от Европа и САЩ ни дава 
повод да се запитаме каква е реалността в нашите анестези-
ологични отделения и какво можем да подобрим? Нужни са 
действия на професионалните и научни организации, насочени 
към подобряване на осведомеността, разработване и публи-
куване на официални обучителни програми за намаляване на 
честотата на постоперативната остатъчна невромускулна бло-
када и смъртност при пациентите и издаване на ръководства 
за добра анестезиологична практика. Необходимо е да се въ-
веде рутинно мониториране на нервно-мускулното предаване 
и приложение на фармакологични антагонисти на действието 
на недеполяризиращите мускулни релаксанти - антихолинесте-
разни средства или sugammadex (Bridion®, MSD). Прилагането 
на подходящи дози sugammadex има потенциала да елиминира 
резидуалната парализа като клиничен проблем. 

ключови думи: нервно-мускулна блокада, мониторинг на 
нервно-мускулната проводимост, миорелаксанти, фармаколо-
гично възстановяване на нервно-мускулната проводимост. 

Summary 
Postoperative residual neuromuscular blockade is a frequent oc-

currence. According recent study, neuromuscular blocking drugs 
are often administrated without appropriate monitoring. Compari-
son between anesthesiology practices in USA and Europe shows 
that there is a lack of agreement among anesthesia providers about 
the best way to monitor neuromuscular function. The incidence of 
clinical significant residual blockade has been underestimated (as-
sessed as incidence < 1 %, P < 0.001). Routine pharmacologic re-
versal was less common in Europe then in the USA (18% vs 34.2 
%, respectively, P < 0.0001). Quantitative monitors were available 
only in 22 % of anesthesiology units in the US versus 70.2 % in Eu-
rope (P < 0.0001). It is still considered among most of the anesthe-
siologists that it is not necessary quantitative monitoring to be a part 
of their standard clinical practice. The results from the performed 
survey on current clinical practice of neuromuscular blockade man-
agement among anesthesiologist from Europe and USA invokes 
the question about the real state of our anesthesiology units and 
what could be improved. Actions are needed from the professional 
and scientific organizations to improve awareness, developing and 
publishing formal training programs to reduce the incidence of 
postoperative neuromuscular weakness and patient morbidity and 
publishing official guidelines on best practices. There is a need, 
routine monitoring of neuromuscular conduction and the adminis-
tration of pharmacologic antagonist of nondepolarizing NMB like 
cholinesteraze inhibitors or sugammadex (Bridion®, MSD) to be 
implemented. The administration of appropriate doses of sugam-
madex might eliminate residual NMB as a clinical problem. 

key words: neuromuscular blockade, monitoring of neuromus-
cular conduction, miorelaxants, pharmacologic reversal of neu-
romuscular conduction. 

Първият мускулен релаксант – d-tubocurarine, е въведен в 
употреба в анестезиологичната практика преди повече от 60 
години20. В следващите години се натрупват данни за често-
тата на остатъчната мускулна блокада, дълбочината на нервно-
мускулния блок (НМБ) и адекватността на възстановяването. 

Според Beecher и Todd41, които анализират резултатите от 
около 600 000 анестезии за периода 1948-1952 год., приложе-
нието на нервно-мускулни блокери увеличава 6 пъти вероят-
ността от смърт в постоперативния период. 

През 1953 година Morris и сътр.21, препоръчват: “в края на 
хирургичната процедура, да се прилагат малки дози антихоли-
нестеразни средства докато вентилаторния обмен бъде подо-
брен и да се прилагат допълнителни дози през интервал от 5 
минути до момента в който не се 

регистрира по-нататъшно подобрение”. През 1958 година, 
Christie и Churchill-Davidson22 предлагат индиректно евокира-
ния механичен отговор на нервната стимулация, като полезен 
клиничен индикатор в диагностицирането на пролонгираната 
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апнея след приложение на мускулни релаксанти и описват ма-
лък, захранван с батерия периферен нервен стимулатор, който 
те използват. През 1965 година редакционна статия в списание 
“Anesthesiology23”, представя становището, че “Единственият 
задоволителен метод за определяне на степента на НМБ е чрез 
електростимулиране на двигателен нерв и наблюдение на кон-
тракциите на мускулите инервирани от него.” 

Въвеждането на 2-ра и 3-та генерация миорелаксанти с по-
добрен хемодинамичен профил и по-бързо начало и край на 
ефектите, прави по-лесно прогнозирането на последващи при-
ложението им усложнения. В настоящия момент, в клиничната 
практика са налични различни количествени (обективни) и ка-
чествени (субективни) мониториращи устройства, които поз-
воляват на клинициста да редуцира инцидентите от резидуал-
на мускулна блокада и подпомага по-лесното им разпознаване. 
Независимо от това, тя все още е относително често явление, 
което много пъти остава неразпознато в ранния следоперати-
вен период8,7,32. 

Исторически, анестезиолозите винаги са възприемали рано 
новите технологии. Например пулсовата оксиметрия, кап-
нографията, газовия анализ и други, бързо са навлязли като 
стандарти за мониторинг на пациентите, независимо от първо-
началната им висока цена. На този фон е интересно, че конвен-
ционалните периферни нервни стимулатори не са достигнали 
до универсална употреба. Според съвременните данни, често-
тата на постоперативната резидуалната блокада при пациен-
тите е между 33% и 64%1, 2, 32, а честотата на критичните 
респираторни събития, свързани с приложението на недепо-
ляризиращи мускулни релаксанти е 0.8%16. Това означава, че 
около 112000 пациенти годишно в САЩ са в ситуация на риск 
от усложнения, свързани с неустановена остатъчна невромус-
кулна блокада10. Ясно е, че независимо от огромното количе-
ство публикувана литература по въпроса за невромускулния 
мониторинг и постоперативната остатъчна невромускулна бло-
када, има значително объркване сред анестезиолозите по от-
ношение на правилното използване на мускулните релаксанти. 

Повече от 40 години след въвеждането на електрическата 
стимулация за мониториране на нивото на мускулната блокада, 
все още няма пълен консеснсус за това какви са “най-добрите 
практики” в използването на мускулните релаксанти, на сред-
ствата за възстановяване или на мониторирането на дълбочи-
ната на НМБ. 

С цел да се установи дали подхода за контрол на НМБ се раз-
личава между САЩ и Европа, е проведено проследяване сред 
анестезиолозите от двата континента, базирано на въпросник, 
разпространен чрез Интернет. Резултатите са обобщени и ана-
лизирани от Naguib и сътр.1, на базата на Интернет-базирана 
анкета39. Пациентската организация (The Anesthesia Patient 
Safety Foundation = APSF) и съсловните организации (The 
European Society of Anesthesiology = ESA , The American Society 
of Anesthesiology = ASA) са изпратили e-майли до всичките си 
активни членове от името на изследователите, поканвайки ги 
да вземат анонимно участие в проследяването, като отговорят 
на въпросите от анкетата, намираща се на съответния Интер-
нет-адрес, с приложен линк 

към него. Въпросниците са съставени и оценени от всички 
участници. Един и същ набор въпроси (с изключение на малки 
вариации във формулировката им) е използван за участниците 
от САЩ и от Европа. Целта на това изследване е била да опре-
дели каква е съвременната нагласа и практика за използване на 
мускулните релаксанти и на невромускулното мониториране 
съответно сред анестезиолозите в САЩ и в Европа. 

От САЩ са отговорили 1792 анестезиолози ( 40.1% от чле-
новете на ASA), а от Европа 844 (15.6% от членовете на ESA). 
Демографските характеристики на отговорилите са посочени 
в таблица 1. 

Признак                                                       Ниво
брой (%)
отговорили
от Европа                      

брой (%)
отговорили

от САщ
P

N = 739 N = 1792

Го
ди

ни
 о

т 
пр
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ан

е 
на

 
сп

ец
иа
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ос

т

1-5 192 (26.3%) 375 (21.1%)

< 
0.

00
016-10 160 (21.9%) 178 (10.0%)

11-15 124 (17.0%) 313 (17.6%)

16-20 98 (13.4%) 315 (17.7%)

> 20 157 (21.5%) 597 (33.6%)

М
ес

то
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бо
та

Университетска
болница 357 (49%) 494 (28.0%)

< 
0.

00
01Неуниверситетска

болница с 
обучение

223 (30.6%) 389 (22.1%)

болница без 
обучение 148 (20.3%) 881 (49.9%)
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а
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< 50 15 (2.1%) 86 (4.9%)

< 
0.

00
01

50-250 80 (11%) 442 (25.2%)

251-500 147 (23.9%) 1027 (58.6%)

501-750 160 (22%) 0 (0%)

751-1000 169 (23.2%) 0 (0%)

> 1000 130 (17.9%) 198 (11.3%)
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с-
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зи
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в 
от

де
ле
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ет

о 1-10 113 (15.7%) 443 (25.0%)

< 
0.

00
0111-20 146 (20.2%) 375 (21.2%)

21-30 128 (17.7%) 296 (16.7%)

> 30 335 ( 46.6%) 655 (37.0%)

Бр
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за
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в 
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де
ле

ни
ет

о 0 90 (12.4%) 1112 (62.9%)

< 
0.

00
011-10 231 (31.8%) 127 (7.2%)

11-20 150 (20.7%) 78 (4.4%)

21-30 104 (14.3%) 85 (4.8%)

> 30 151 (20.8%) 366 (20.7%)

Бр
ой

ан
ес

те
зи

ол
о-

ги
чн

и
се

ст
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 в
от

де
ле

ни
ет

о

0 332 (45.6%) 456 (25.7%)
< 

0.
00

011-10 82 (11.3%) 516 (29.1%)

11-20 77 (10.6%) 331 (18.6%)

21-30 65 (8.9%) 230 (13.0%)

> 30 172 (23.6%) 242 (13.6%)

Наблюденията и мненията на отговорилите, относно често-
тата на резидуалната НМБ и ефектите й върху общественото 
здраве, и относно потенциала на невромускулното монитори-
ране да повлияе и намали този проблем, са представени във 
фигура 1. По-висок процент от отговорилите във САЩ (88.1%) 
в сравнение с отговорилите сред европейските анестезилози 
(78.6%) са посочили, че никога не са набюдавали резидуална 
НМБ след приложение на мускулен релаксант (P < 0.0001).
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Фигура 1. Наблюдения и убеждения на отговори-
лите по отношение на честотата на настъпване на 
резидуална блокада, влиянието й върху общественото 
здраве, и потенциала на невромускулния мониторинг да 
намали размера на този проблем

По-голям е бил процентът на отговорилите от САЩ спрямо 
тези от Европа (64.1% спрямо 52.2%), които са смятали, че чес-
тотата на клинично значимата резидуална блокада е под 1%. 
Независимо от това, от колко години имат придобита специ-
алност, повечето анестезиолози от САЩ (77.7%) и в Европа 
(75.2%) са вярвали, че резидуалната НМБ е значимо анесте-
зиологично усложнение, (odds ratio = 1.2; 95% CI). И в САЩ 
и в Европа ≥ 80% от анестезиолозите са били убедени, че из-
ползването рутинно на конвенционален нервен стимулатор или 
на количествен TOF мониторинг би понижило честотата на 
постоперативната резидуална парализа. Данните относно на-
личност и използване на невромускулен мониторинг са пред-
ставени в Приложение 1. Значително повече от отговорилите в 
Европа (70.2%) в сравнение с отговорилите в САЩ (22.7%) са 
посочили, че имат достъп до количествени TOF монитори (P < 
0.0001) (Приложение 1). От отговорилите, 19.3% от практику-
ващите в Европа и 9.4% от практикуващите в САЩ, съобщават, 
че не са използвали рутинно невромускулен монитор в своята 
практика. 

Данните относно наличност и използване на различни мус-
кулни релаксанти са представени в Приложение 2. От тях е ви-
дно, че succinylcholine все още се използва в Европа (85.8%) и 
в САЩ (92.8%) за улесняване на ендотрахеалната интубация. 
Повечето от отговорилите от Европа (82%) и от САЩ (65.8%), 
са съобщили, че не използват рутинно антихолинестеразни 
средства в края на хирургичната операция, когато използват 
недеполяризиращ мускулен релаксант (P < 0.0001). Позитив-
на връзка е била установена между годините натрупан опит в 
анестезиологична практика и използването на антихолинес-
теразни средства сред отговорилите от САЩ (odds ratio = 2.4; 

95% CI, P < 0.0001), особено сред тези, които имат опит между 
16 и 20 години (P = 0.0178) и независимо от типа институция, в 
която работят. 24.2% от отговорилите в Европа и 7.9% от отго-
ворилите в САЩ напълно пропускат приложението на средства 
за възстановяване от НМБ при повечето от пациентите си (odds 
ratio 2.6; 95% CI, P < 0.0001). Тази разлика между отговорилите 
от Европа и САЩ е още по-изразена сред анестезиолозите с 
опит между 11 и 15 години (odds ratio 1.9, 95% CI. P = 0.0176) 
и между тези, които работят в университетски клиники (P = 
0.0001) (Приложение 2). 

Нагласите на отговорилите относно критериите за адекватно 
невромускулно възстановяване и безопасна трахеална екстуба-
ция са обобщени в Приложение 3. Повечето от отговорилите 
и от Европа (77.7%) и от САЩ (78.5%) са били съгласни, че 
продължителният отговор към 50 Hz тетанична стимулация 
не изключва наличието на резидуална НМБ. Значимо повече 
от отговорилите от САЩ (68.2%) отколкото от тези от Евро-
па (43.5%) (odds ratio = 2.7, 95% CI, P < 0.0001) са съобщили, 
че клиничните симптоми ( като способност на пациента да за-
държи главата си повдигната в продължение на 5 секунди) са 
надеждни индикатори за адекватно невромускулно възстановя-
ване (Приложение 3), и тази тенденция в нагласите на анесте-
зиолозите е била особено изразена при тези с опит между 6 и 
10 години ( P = 0.03), и сред тези, които работят в университет-
ски клиники (P = 0.005). 

Има голямо разминаване в мненията по въпроса: “Според 
Вас, при каква стойност на TOF, прилагането на neostigmine 
осигурява надеждно и бързо възстановяване?” (Приложение 
3). По отношение на дозата на neostigmine, повечето от отго-
ворилите от Европа (60.4%) са използвали фиксирана доза 2.5 
mg, докато почти половината от отговорилите от САЩ (49%) 
са прилагали този медикамент дозирайки го на база mg/kg. По-
вечето от отговорилите от Европа (83.7%) и от САЩ (86.2%) 
са имали притеснения относно нежеланите лекарствени ефек-
ти на антихолиноестеразните и антимускариновите средства. 
Значимо повече от отговорилите от САЩ (78.9%) в сравне-
ние с тези от Европа (57.1%), са приемали, че стойността на 
TOF-съотношението трябва да е между 91% и 100% преди да 
се извърши трахеална екстубация (odds ratio = 2.5; 95% CI, P 
< 0.0001) (Приложение 3). Повечето от отговорилите от САЩ 
и от Европа не са били убедени, че конвенционалните нервни 
стимулатори или количествените TOF-монитори трябва да бъ-
дат част от минималния стандарт за мониториране. 

Тази анкета показва, че значима част от клиницистите (21.1% 
от отговорилите в Европа и 11.9% от отговорилите в САЩ) са 
се сблъсквали с доказана резидуална блокада след приложени-
ето на мускулни релаксанти. Въпреки, че необходимостта от 
използването на периферните нервни стимулатори все още се 
дискутира24, 25, е разочароващо, че 50 години след появата им, 
много клиницисти не желаят да ги включат в своите минимал-
ни стандарти за мониториране. 

Тези резултати потвърждават, че все още има различия меж-
ду клиничните практики в САЩ и в Европа по отношение на 
периоперативния контрол на невромускулната блокада. Рутин-
ното възстановяване от резидуален НМБ е по-слабо застъпено 
в Европа отколкото в САЩ, и европейците по-рядко наблюда-
ват доказана остатъчна парализа - може би защото не следят за 
настъпването на такава. 

¾ от отговорилите на анкетата, са посочили резидуалната 
парализа като значимо анестезиологично усложнение, и ми-
нимум 20% са убедени, че честотата на остатъчната блокада в 
инстиуцията в която те работят е около 1% (фигура 1). Въпреки 
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че, умерената резидуална блокада, регистрирана при постъпва-
не в отделенията за постоперативни грижи, след приложение 
на недеполяризиращи мускулни релаксанти е с ниска често-
та, реалната честота на нежеланите й последствия все още е 
слабо оценена и документирана33. Свързаните с употребата 
на мускулните релаксанти усложнения, лесно могат да бъдат 
погрешно асоциирани с други периоперативни проблеми, като 
хипоксия, хиперкапнея, хиповентилация, ацидоза и прилагане 
на други медикаменти (например опиоидни аналгетици, анти-
биотици и др.). Независимо от това, неиндефицираната посто-
перативна остатъчна блокада има потенциала да увеличи риска 
от постоперативна смъртност 16, 31, 34 и има все по-вече дока-
зателства , че рискът от нежелани репираторни усложнения по 
време на ранния период след анестезия, може да бъде понижен 
ако се използва количествен мониторинг4, 5, 35, 36. 

Независимо от това, все още има различно мнение по въпро-
са кой е най-добрия начин за установяване на адекватното въз-
становяване от невромускулен блок. В цитираното проучване 
липсва единомислие относно 5 секундния клиничен тест с пов-
дигане на главата като индикатор за адекватно невромускулно 
възстановяване. 90% от отговорилите от САЩ са посочили, че 

стойността на TOF-съотношението трябва да бъде 0.8 или 
повече преди осъщестяването на трахеалната екстубация. Все 
още почти 70% от отговорилите от САЩ (спрямо само 44% от 

Европа) са приемали 5-секундният тест с повдигане на главата 
като надежден индикатор за адекватно възстановяване, което е 
твърде несигурен белег26. El Mikatti и сътрудници27 при до-
броволци в съзнание, след приложени малки дози pipecuronium, 
са показали, че електромиографското TOF-съотношение е било 
0.5 при 6 от 7-те доброволци, на фона на способността им да 
поддържат повдигната глава за 5 секунди, а при стойност на 
TOF-съотношението 0.6 всичките 7 доброволци са изпълнили 
този клиничен тест. Englbaek и сътрудници28 са установили, 
че повдигането на главата е доста чувствителен тест за оста-
тъчна блокада, но все пак съобщават, че 8 от 16 пациенти са из-
пълнили теста с 5-секундно задържане на главата в повдигнато 
положение на фона на TOF-съотношение 0.6. Това означава, 
че може да има значителна резидуална блокада, независимо от 
способността на пациента да изпълни най-прилагания в прак-
тиката тест за невромускулно възстановяване – 5-секундното 
повдигане на главата26. 

Липсата на категорично становище, относно методиката за 
установяване на адекватно нервно-мускулно възстановяване, 
налага използването в клиничната практика на различни кли-
нични и инструментални тестове, които самостоятелно или в 
комбинация да ориентират анестезиолога за наличие на рези-
дуална блокада42. (Таблица 2) 

Остатъчният нервно-мускулен блок се дефинира, като нали-
чие на белези или симптоми на мускулна умора в следопера-
тивния период след интраоперативно приложение на мускулни 
релаксанти. Пациентите с адекватно възстановяване трябва да 
могат да дишат нормално, да поддържат отворени горни диха-
телни пътища, да са със запазени защитни дихателни рефле-
кси, да преглъщат, кашлят, да се усмихват и да говорят. Тези 
физиологични параметри при повечето пациенти се покриват 
при TOF ratio <0.943. Съвременното становище е, че TOF ratio 
<0.9 е новият „златен стандарт” за минимално приемливо ниво 
на нервномускулно възстановяване44,45. 

„Къде сме ние?” За съжаление, в цитираното по-горе проуч-
ване не са били включени, доколкото съм информиран, българ-
ски анестезиолози. В настоящия момент няма точни статисти-
чески данни 

за честотата на резидуалната нервно-мускулна блокада при 
нашите пациенти, но тя, разбира се, не може да бъде екстремно 
различна от данните за Европа. Все още, използването на нерв-
но-мускулен мониторинг е изключение в нашите операционни 
зали. В Стандарта по анестезиология не е включено задължи-
телно изискване за провеждането му. Все още няма конкретни 
препоръки, относно приложението на мускулните релаксанти 
и антагонизирането им. Засега разчитаме на опита и стила на 

клиничните звена по анестезиология. А проблемът „остатъчна 
релаксация”, както видяхме съществува. Всяка година в интен-
зивното отделение на КАРИТ УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив 
се приемат за следоперативно наблюдение и механична вен-
тилация между 12 и 18 пациенти с невъзстановена адекватна 
мускулна функция след операции с употреба на мускулни ре-
лаксанти. При средно 15-17 000 интубационни анестезии на го-
дина, приблизително 1% от пациентите би трябвало да са с яв-
ления на остатъчна нервно-мускулна блокада, т.е. около 1500. 
В интензивното отделение са били приети средно 15 болни/год. 
или около 1% от тях. Къде са другите 99%? 

Независимо от голямото количество натрупани данни, много 
от клиницистите в световен мащаб все още не намират за нуж-
но да мониторират евокирания отговор към индиректна нервна 
стимулация в периоперативния период. Останалите често оце-
няват адекватността на невромускулното възстановяване чрез 
тестове, които не са напълно подходящи за целта. При липсата 
на “официално” ръководство от страна на професионалните 
организации, не може да се очаква сегашното клинично пове-
дение по отношение на мониторирането на невромускулната 
функция да се промени. Според Naguib и сътр.39 е препоръчи-
телно, професионалните организации да разработят подходя-
що обучение и да публикуват официално ръководство за добра 

Таблица 2. Клинични и инструментални тестове за нервномускулно провеждане.
Тест Нормална  функция % свързани рецептори коментар 

Дихателен обем 5 mL/kg 80 Не е чувствителен показател 

Train-of-four (TOF) Не затихва 70 Понякога е неприятен за пациента 

Витален капацитет Най-малко 20 mL/kg 70 Нужно е съдействие 

Тетанично съкращение при 50 Hz Не затихва 60 Неприятно за пациента 

Double burst suppression Не затихва 60 Неприятно за пациента 

Повдигане на главата 180° за 5 сек. 50 Нужно е съдействие 

Стискане на ръката Стиска за 5 сек. 50 Нужно е съдействие 
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клинична практика по отношение на периоперативния невромуску-
лен мониторинг. 

Новите възможности за възстановяване (като енкапсулирането 
на rocuronium или vecuronium от sugammadex) (или L-cysteine хи-
мическо възстановяване37) са обещаващи алтернативи за безопас-
на клинична практика. Те разбира се, няма да премахнат необхо-
димостта от обективен мониторинг на невромускулната функция. 
Точната доза sugammadex се определя в зависимост от дълбочината 
на невромускулния блок38. Съществува вероятност тези алтернати-
ви да останат с частично и недостатъчно приложение. Непълното 
възстановяване от НМБ ще се запази като проблем докато всички 
анестезиологични клиники и отделения не въведат в употреба мус-
кулни релаксанти, които имат категорично-доказани, специфични, 
надеждни и напълно ефективни антагонисти17, 18. Налице са дока-
зателства40, че е необходимо да се обърне внимание на нуждата от 
рутинно мониториране на НМБ и на рутинно прилагане на фарма-
кологичен антагонизъм на действието на недеполяризиращите мус-
кулни релаксанти. Изпълнението на тези две условия, според Miller 
и Ward40 ще даде възможност за понижаване на честотата на на-
стъпване на резидуална блокада в непосредствения следоперативен 
период. Към препоръките за рутинно провеждане на периоперати-
вен мониторинг на невромускулната функция, може да се прибави и 
препоръката за рутинно прилагане на neostigmine или sugammadex 
(Bridion®, MSD). Прилагането на подходящи дози sugammadex има 
потенциала да елиминира резидуалната парализа като клиничен 
проблем. 

В заключение, можем да обобщим, че в България също се нуж-
даем от подобно проследяване на съвременните анестезиологични 
практики по отношение на НМБ. Това би дало възможност да се об-
мислят и предприемат мерки за подобряване на контрола на НМБ. 
Така ще понижим честотата на неустановената резидуална блокада 
и респективно, честотата на следоперативните усложнения. Време 
е “да сверим часовниците си”.

Приложение 1
Наличност и използване на невромускулен мониторинг

Въпрос
Брой (%) 

отговорили от 
Европа

Брой (%) 
отговорили от 

САЩ
P

N = 728 N = 1774
Има ли налични TOF-монитори във вашето отделение?
Да 511 (70.2%) 402 (22.7%)
Не 217 (29.8%) 1372 (77.3%)

N = 511 N = 402
Ако “Да”, какви са TOF-мониторите*?
TOF Guard 205 (40.1%) 51 (12.7%)
TOF Watch 230 (45.0%) 51 (12.7%)
Datex NMT 193 (37.8%) 151 (37.6%)
Други 92 (18.0%) 180 (44.8%)

N = 546 N = 668
Ако разполагате с количествени TOF-монитори, 
как са разпределени?
1 на операционна зала 243 (44.5%) 477 (71.4%)
1 на 2 операционни зали 81 (14.8%) 27 (4%)
1 на 3 операционни зали 222 (40.7%) 164 (24.6%)

N = 725 N = 1775

Има ли налични конвенционални нервни стимулатори 
във вашето отделение?
Да 549 (75.7%)                                     1726 (97.2%)
Не 176 (24.3%) 49 (2.8%)

N = 543 N = 1713
Ако разполагате с конвенционални нервни стимулатори, как 
са разпределени?
1 на операционна зала 206 (37.9%) 1577 (92.1%)
1 на 2 операционни зали 81 (14.9%) 58 (3.4%)
1 на 3 операционни зали 256 (47.1%) 78 (4.6%)

N = 544 N = 1723
Смятате ли че всеки конвенционален нервен стимулатор ви 
дава достоверна информация?
Да 421 (77.4%) 955 (55.4%)
Не 123 (22.6%) 768 (44.6%)

N = 498 N = 69
Ако разполагате с двата типа: количествен TOF-монитор и 
конвенционален нервен стимулатор, кой от тях бихте използ-
вали рутинно?
Количествен
TOF-мониторинг 265 (53.2%) 130 (18.8%)

Конвенцинален
нервен стимулатор 85 (17.1%) 437 (63.2%)

И двата 52 (10.4%) 60 (8.7%)
Нито един 96 (19.3%) 65 (9.4%)

TOF = train-of-four; * Участникът може да посочи повече от 1 отговор от пред-
ложените.

Приложение 2
Наличност и използване на различни мускулни релаксанти и 
средства за възстановяване

Въпрос
Брой (%) 

отговорили от 
Европа

Брой (%) 
отговорили от 

САЩ
P

Кои от следните медикаменти са на разположение във вашето
отделение а?

N = 739 N = 1792
< 

0.
00

01

Succinylcholine 713 (96.5%) 1780 (99.3%)
Mivacurium 472 (63.9%) 200 (11.2%)
Rocuronium 651 (88.1%) 1747 (97.5%)
Vecuronium 362 (49 %) 1554 (86.7%)
Cisatracurium 384 (52%) 1235 (68.9%)
Atracurium 457 (61.8%) 455 (25.4%)
Pancuronium 225 (30.5%) 1167 (65.1%)
d-Tubocurarine 5 (0.7%) 22 (1.2%)
Кои от следните мускулни релаксанти използвате с цел улес-
няване на трахеалната интубацияа?
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N = 739 N = 1792

< 
0.

00
01

Succinylcholine 634 (85.8%) 1662 (92.8%)
Mivacurium 272 (36.8%) 429 (2.3%)
Rocuronium 560 (75.8%) 1650 (92.1%)
Vecuronium 227 (30.7 %) 904 (50.5%)
Cisatracurium 288 (39%) 721 (40.2%)
Atracurium 363 (49.1%) 196 (10.9%)
Pancuronium 225 (30.5%) 1167 (65.1%)
d-Tubocurarine 5 (0.7%) 22 (1.2%)
None 0 (0.00) 31 (1.7%)
Кои от следните мускулни релаксанти използвате (и с каква 
честота като % от 100) за поддържане на мускулната релакса-
ция по време на хирургчната процедураa?

N = 592 N = 1776
< 

0.
00

01
Succinylcholine 351 (47.5%) 379 (21.2%) 
Mivacurium 261 (35.3%) 33 (1.8%) 
Rocuronium  539 (72.9%) 1605 (89.6%) 
Vecuronium 242 (32.8 %)  1132 (63.2%) 
Cisatracurium 296 (40.1%) 854 (47.7%) 
Atracurium 371 (50.2%) 210 (11.7%) 
Pancuronium  101 (13.7%) 503 (28.1%) 
d-Tubocurarine 6 (0.8%) 6 (0.3%)  
Прилагте ли антихолинестеразни средства на края на хирур-
гичната процедура, когато използвате мускулни релаксанти?

N = 592 N = 1165

< 
0.

00
01

Да 131 (18%) 607 (34.5%)
Не 597 (82%) 1169 (65.8%)
Ако отговорът на горния въпрос е “Не”, в какъв процент от 
случаите пропускате приложение на средство за възстановя-
ване от НМБ?

N = 739 N = 1792

< 
0.

00
011%-25% 227 (38.3%) 670 (57.5%)

26%-50% 107 (18.1%) 245 (21.0%)
51%-75% 115 (19.4%) 158 (13.6%)
76%-100% 143 (24.2%) 92 (7.9)
В случай, че избирате да не приложите средство за възстано-
вяване от НМБ в края на хирургичната процедура, да вземете 
това решениеa?
а) Общата доза приложен 
мускулен релаксант 361 (42.8%) 836 (46.7%)

< 
0.

00
01

б) Времето от приложе-
нието на последната доза 
мускулен релакснт

527 (71.3%) 1229 (68.6%)

в) Наличие на постоянен 
отговор при периферна 
нервна стимулация с кон-
венционален нервен
стимулатор

208 (28.2%) 995 (55.5%)

г) Измерване на TOF-
съотношението посред-
ством количествен TOF-
монитор

337 (45.6%) 215 (12.0%)

< 
0.

00
01д) Липса на клинични дока-

зателства за остатъчен блок 323 (43.7%) 945 (52.7%)

е) Използване на специ-
фичен недеполяризиращ 
мускулен релаксант

149 (20.2%) 384 (21.4%)

ж) Никое от горните 20 (2.7%) 74 (4.1%)

TOF = train-of-four; a - Участникът може да посочи повече от 1 отговор от пред-
ложените.

Приложение 3
Нагласи, относно критериите за адекватно възстановяване
от НмБ и условия за безопасно трахеално екстубиране

Въпрос
Брой (%) 

отговорили от 
Европа

Брой (%) 
отговорили от 

САЩ
P

N = 727 N = 1769
Мислите ли, че клиничните тестове (като способност да се 
задържи главата в повдигнато положение за 5 секунди) са на-
деждни индикатори за адекватно възстановяване?

N = 677 N = 1763

< 
0.

00
01

Да 316 (43.5%) 1207 (68.2%)
Не 411 (56.5%) 562 (31.8%)
Мислите ли, че постоянният отговор към тетанична стиму-
лация с 50 Hz изключва наличието на резидуална блокада?

N = 710 N = 1761

< 
0.

00
01

Да 151 (22.3%) 379 (21.5%)
Не 526 (77.7%) 1384 (78.5%)
Колко време след приложението на neostigmine екстубирате?

N = 574 N = 1396

< 
0.

00
01а) ≤ 2 минути 44 (6.2%) 48 (2.7%)

б) 3 до 5 минути 383 (53.9%) 683 (38.8%)
в) 6 до 10 минути 244 (34.4%) 808 (45.9%)
г) > 10 минути 39 (5.5%) 222 (12.6%)
Според вас, при какъв брой TOF, приложението на 
neostigmine осигурява надеждно и бързо възстановяване?

N = 702 N = 1753

< 
0.

00
01

а) 0 4 (0.7%) 4 (0.3%)
б) 1 27 (4.7%) 346 (24.8%)
в) 2 134 (23.3%) 425 (30.4%)
г) 3 194 (33.8%) 284 (20.3%)
д) 4 215 (37.5%) 337 (24.1%)
е) При всякакъв отговор 
на невромускулна стиму-
лацияa

17 67

ж) В зависимост от 
приложения мускулен 
релаксант

96 302

з) Не използвам средства 
за възстановяване от НМБa 19 4
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Когато използвате neostigmine, каква е обичайната доза, която 
прилагате?

N = 676 N = 1731

< 
0.

00
01

а) 2.5 mg 424 (60.4%) 251 (14.3%)
б) < 0.05 mg/kg 131 (18.7%) 315 (18%)
в) 0.05 mg/kg 129 (18.4%) 859 (49%)
г) > 0.005 mg/kg 18 (2.6%) 328 (18.7%)
Имате ли притеснения, свързани с нежелани лекарствени ре-
акции, асоциирани с приложението на антихолиноестеразни / 
антимускаринови средства?

N = 566 N = 1492

< 
0.

00
01

Да 566 (83.7%) 1492 (86.2%)
Не 110 (16.3%) 239 (13.8%)
Ако отговорът ви, на предходния въпрос е “Да”, относно как-
ви нежелани лекарствени реакцииb?

N = 643 N = 1580
< 

0.
00

01

а) Хемодинамични ефек-
ти 251(44.3%) 960 (64.5%)

б) Респираторни ефекти 162 (28.6%) 246 (16.5%)
в) Гадене и повръщане 268 (47.3%) 1240 (83.1%)
г) Неадекватно възстано-
вяване на невромускулна-
та функция

99 (17.5%) 554 (37.1%)

д) Други 0 (0%) 99 (6.6%)
TOF-съотношението, преди предприемане на трахеално екс-
тубиране, трябва да е:

N = 739 N = 1792

< 
0.

00
01

a) <50% - 60% 15 (2.3%) 24 (1.5%)
б) 61% - 70% 9 (1.4%) 19 (1.2%)
в) 71% - 80% 77 (12%) 97 (6.1%)
г) 81% - 90% 175 (27.2%) 194 (12.3%)
д)  91% - 100% 367 (57.1%) 1246 (78.9%)

Според вас, трябва ли конвенционалния нервен стимулатор 
да бъдеb:

N = 739 N = 1792

< 
0.

00
01

а) част от минимум стан-
дарт за мониториране 240 (32.5%) 1011 (56.4%)

б) наличен в операцион-
ната зала 435 (58.9%) 1416 (79.0%)

в) считан за излишен 87 (11.8%) 41 (2.3%)
г) Нямам мнение по 
въпроса 98 (13.3%) 20 (1.1%)

Според вас, трябва ли количествения TOF-монитор да бъдеb:
а) част от минимум стан-
дарт за мониториране 247 (33.4%) 194 (10.8%)

< 
0.

00
01

б) наличен в операцион-
ната зала 474 (64.1%) 804 (44.9%)

в) считан за излишен 37 (5.0%) 151 (8.4%)
г) Нямам мнение по 
въпроса 86 (11.6%) 757 (42.2%)

TOF = train-of-four; a Отговори, които не са включени в анализа 

на резултатите; b Участниците могат да посочат повече от един от-
говор.
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NUTRITION IN CRITICAL CARE
 

Kristina Boutchkova, Nikolay Petrov
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резюме 
Проблемът с нутрицията в интензивната медицина е в етап 

на своето възраждане, особено областта на фармаконутрици-
ята. Адекватното хранене зависи не само от количеството на 
осигурените калории, но и от доставянето на фармакологично 
активни нутриенти. Традиционно храненето се разглежда като 
фактор с витално значение за метаболизма, растежа и репара-
тивните процеси. Вече е известно, че някои нутриенти, прило-
жени в терапевтични дози, имат функция на фармакологично 
активни средства и подобряват клиничния изход. По-високите 
терапевтични дози специфични нутриенти са необходими при 
коригиране на остри дефицити, развиващи се в резултат от спе-
цифично заболяване или травма. Последните литературни дан-
ни показват, че количеството калории и белтъци, осигурени по 
време на ранния престой в интензивния сектор, имат същест-
вен ефект върху прогнозата при високо рисковите пациенти. 
Смята се, че бъдещето на храненето в интензивните сектори е 
свързано с ранното му започване, предимно по ентерален път. 
Допълнителното парентерално хранене (ПХ) намира приложе-
ние при рискови пациенти, когато по ентерален път не могат да 
бъдат осигурени всички необходими калории. Специфичните 
фармаконутриенти могат да се прилагат и като отделни компо-
ненти, подобни на медикаменти. Тези хипотези се изследват от 
планирани и провеждащи се големи мултицентрични проучва-
ния. Прилагането на познанията от клиничната фармакология, 
молекулярната биология и принципите на клиничните проуч-
вания в изследването на нутритивната терапия ще доведе до 
отговори на въпросите за естеството на нутриентите, тяхното 
количество и точния момент на тяхното приложение.

Summary 
Clinical nutrition in intensive care is in a revival period, 

especially in the area of “pharmaconutrition.” Adequate nutrition 
may hinge not only on how many calories are provided but also 
on the ability to provide key pharmacologically acting nutrients. 
Traditionally, nutrition has been viewed as vital for metabolism, 
growth, and repair. But, it is now known that some nutrients, 
when given in therapeutic doses, appear to serve as pharmacologic 
agents to improve clinically relevant outcomes. Thus, larger 
therapeutic doses of specific nutrients may be required to replace 
acute deficiencies brought on by specific injury or disease states. 
Recent data also imply that the number of calories and protein 
delivered early in the intensive care unit stay has a significant effect 
on outcome in at-risk patients. It is thought that the future of ICU 
nutrition will involve administering early nutrition preferentially 
via the enteral route. Supplementation by parenteral route may be 
used in at-risk patients when adequate enteral calories cannot be 
provided. Specific pharmaconutrients can also be administered as 
separate components, much like a drug is given. Large multicenter 
trials are planned or are underway to test these hypotheses. The 
use of basic clinical pharmacology, molecular biology, and clinical 
research principles in the study of nutritional therapy will lead 
to answers on how to administer the right nutrients, in the right 
amounts, at the right time to critically ill patients.

Последните 50 години донесоха голям напредък в медицина-
та в интензивното лечение. Виталното значение на основните 
нутриентите и калориите в лечението на критичните заболя-
вания до голяма степен беше игнорирано. Недостатъците при 
храненето на пациентите в тежко състояние се подчертава от 
последните данни  -  в световен мащаб интензивните сектори 
осигуряват около 50% от назначените калории през първите 2 
седмици от престоя (1.).

Липсата на фокус върху храненето като витален лечебен ме-
тод в интензивното лечение се дължи на наблюденията върху 
критичното заболяване – то се съпровожда от редуциран при-
ем на храна, защото индуцира анорексия, загуба на апетит или 
просто не позволява на организма да търси храна. TNF-α е на-
речен кахексин при откриването си. Той, заедно с други цито-
кини, освободени през първите няколко часа след началото на 
заболяването или травмата, индуцира развитие на анорексия и 
катаболизъм. Ранният път на SIRS е запазен в хода на еволюци-
ята. Следователно, в условията на стрес организмът използва 
анорексията и катаболизма като основни механизми за пре-

живяване. Въпреки развитието на задължителен катаболизъм, 
дългосрочното преживяване налага ограничаване на загубата 
на телесна маса чрез ранно осигуряване на калории / субстрати 
в острата фаза. Агресивното хранене и проанаболната терапия 
са част от възстановяването и/или реконвалесцентната фаза. 
Адекватното хранене зависи не само от количеството калории, 
но и от осигуряването на фармакологично активни нутриенти. 
Мобилизирането на аминокиселините, съхранени в мускулна-
та тъкан, е витален механизъм на преживяването. Те се използ-
ват като облигатен източник за имунната система и чревника. 
Според последните данни, тези аминокиселини имат и функ-
ция на стресови сигнали, които инициират активирането на 
фундаментални клетъчни протективни пътища. Това създаде 
ново поле в нутритивната фармакология.

Храненето има ключово значение за преживяемостта при 
критични заболялявания, но смъртността при тези пациенти 
остава висока и след изписване от болницата. Повече от 50% 
от 6-месечната смъртност след тежък сепсис се развива след 
изписване от интензивния сектор (2). Смята се, че тези смърт-
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ни случаи се дължат на катаболизъм, загуба на телесна маса, 
липса на терапевтична физическа активност, обща слабост и 
невъзможност за движение (3;4). Тези пациенти най-често по-
стъпват в рехабилитационни центрове или се връщат вкъщи, 
където загиват от пневмония или белодробна тромбоемболия, 
защото не са подвижни и не могат да осъществяват ежедневна 
активност. Тези пациенти са успех за интензивистите, защото 
преживяват острата фаза и напускат интензивния сектор, но 
много от тях в крайна сметка загиват или са със силно огра-
ничено качество на живот. Следователно интензивистите тряб-
ва да осигурят не само лечение в острата фаза с вазопресори, 
ресусцитация, вентилация и антибиотици, но и да ограничат 
задължителния катаболизъм, развиващ се по време на острата 
фаза, както и да осигурят лечение по време на конвалесцент-
ната фаза на тежкото заболяване, по време на която основно 
значение имат храненето, анаболизма и рехабилитацията.

50-70% от хоспитализираните пациенти страдат от мал-
нутриция (5;6). Литературните данни подчертават значението 
на адекватното ентерално или орално хранене за всички хоспи-
тализирани пациенти (7). Gatt и сътрудници изследват развити-
ето на гастроинтестинална дисфункция при хоспитализирани-
те пациенти. Тя е дефинирана като невъзможност за постигане 
на 80% от целевото ентерално хранене за най-малко 48 часа 
по което и да е време от болничния им престой. Смъртността 
при гастроинтестинална дисфункция надвишавала 80%, дока-
то смъртността при пациентите, които били хранени почти до 
целта за поне 48 часа, била под 20%. Гастроинтестиналната 
дисфункция е свързана със значително нарастване на смърт-
ността при сепсис и 16-кратно нарастване на риска от смърт.

Ключът към осигуряването на успешна нутритивна терапия 
е началото на ентерално или орално хранене, в рамките на 24 
до 48 часа от приема в интензивния сектор и завършване на 
ресусцитационните мероприятия. Според данните от литерату-
рата (1), единственият успех е осигуряването на около 50% от 
назначените дневни калории за първите 2 седмици от престоя в 
ICU. Дори и в големи и развити страни като САЩ,  започването 
на някакво ентерално хранене отнема повече от 60 часа. 

Калорийните нужди на критично болните пациенти варират 
в широки граници. Alberda et al използват индекса на телесна-
та маса (ВМІ) като сурогатен показател за нутритивния статус 
преди постъпване в интензивния сектор (8). Те разработват 
регресионни модели за изследване на зависимостта между 
полученото хранене и 60-дневната смъртността, дните без 
апаратна вентилация и как ВМІ модифицира тази зависимост. 
Пациентите, участващи в проучването, получили средно 1034 
kcal и 47 g белтъци дневно. Установена била значима обратно 
пропорционална зависимост между смъртността и общия дне-
вен калораж. Увеличаването му с 1000 kcal/d се съпровождало 
от общо понижение на смъртността и увеличаване на дните без 
апаратна вентилация. Благоприятният ефект на повишаване на 
калорийния прием върху смъртността бил наблюдаван при па-
циенти с BMI < 25 и BMI > 35; при пациентите с ВМІ между 25 
и 35 не бил установен благоприятен ефект. Смъртността била 
редуцирана и при добавяне на 30 g белтък дневно. Този благо-
приятен ефект останал и след корекциите за остро заболяване 
и други фактори от страна на пациентите. Следователно, някои 
пациенти имат голяма полза от осигуряването на допълнител-
но количество калории рано в хода на интензивното лечение, 
докато при други такава полза не се установява. Това има го-
лямо значение при използването на ранното ПХ като основен 
калориен източник или по-точно като допълнение към често 
неадекватното ентерално хранене. Според тези данни, ранното 

ПХ има потенциална полза при ВМІ < 25 или > 35. Пациентите 
с ВМІ между 25 и 35 нямат полза от ранното ПХ; напротив, те 
само са изложени на свързания с него инфекциозен риск. Този 
въпрос се изследва и от рандомизирани клинични проучвания, 
които са планирани за в бъдеще или се провеждат в момента.

Една от причините за неадекватното ранно ентерално хране-
не  в интензивните сектори и в хода на болничното лечение е 
архаичната практика на следоперативното гладуване. Продъл-
жителното гладуване след оперативна интервенция и изчаква-
нето на перисталтиката преди започване на ентералното хране-
не  не се подкрепят от клиничните и научни данни. Натрупаха 
се много доказателства, че тази практика трябва да се изоста-
ви, защото влошава клиничния изход, вкл. и преживяемостта 
(9;10). Това важи в особено голяма степен за високо рисковите 
хирургични пациенти в състояние на малнутриция. Страхът от 
дехисценция на анастомозите след ранно захранване не е опра-
вдан. Според клиничните данни, ЕХ, започнато непосредстве-
но следоперативно, подобрява зарастването на анастомозите и 
редуцира дехисценциите (9;10). Cochrane мета анализът уста-
новява, че ранното ентерално хранене е съпроводено от 59% 
редукция на риска от усложнения след гастроинтестинална 
хирургия. Модерните схващания са, че колкото по-продължи-
телен е периодът на гладуване след оперативна интервенция 
или друга увреда, толкова по-голяма е вероятността от разви-
тие на персистиращи гастропареза и илеус („илеусът създава 
илеус”). Лечението на изгаряния е най-добрият пример за този 
феномен. Пациентите  на големите центрове с тежки изгаряния 
(до 90%) се захранват в рамките на часове от постъпването и 
толерират това добре. Дори и краткотрайното забавяне може 
да доведе до развитие на тежки гастропареза и илеус, които 
затрудняват храненето. Ранното ентерално хранене, дори и 
само трофично по своето естество, има най-големи шансове 
за успех при пациентите в тежко състояние. Адекватната ранна 
нутритивна поддръжка при хирургични пациенти, за които се 
очаква късно възстановяване на адекватен орален прием, реду-
цира болничния престой и лечебните разходи (11).

Храненето е физиологичен процес, включващ асимилиране 
на необходимата за адекватни метаболизъм, растеж и репа-
ративни процеси храна. Някои нутриенти, приложени в тера-
певтични дози, имат и функция на фармакологични средства 
(12;13;14) и упражняват позитивен или негативен ефект вър-
ху клиничния изход. По-високите терапевтични дози от тези 
нутриенти са необходими и за коригиране на дефицитите, кои-
то се развиват в резултат на острото заболяване. 

Натрупват се много литературни данни върху механизмите 
на действие на всеки нутриент в условията на острото забо-
ляване (12;13;14;15;16). Трите най-добре проучени фармако-
нутриенти са глутамин, аргинин и омега-3 мастните киселини. 
Глутаминът има витално значение за имунната функция; уста-
новено е, че той индуцира heat shock протеините, необходими 
за клетъчната преживяемост и за отслабване на SIRS реакция-
та при критично заболяване. Аргининът има значение за пре-
дотвратяване на Т-лимфоцитната дисфункция след физична 
травма. Омега-3 мастните киселини (EPA, DXA) са прекурсо-
ри на резолвини и протектини, които участват в резолюцията 
на възпалението и ограничават тъканната увреда. Тези данни 
показват, че специфичните нутриенти имат специфична роля 
след определени увреди. След физикална увреда (травма и опе-
ративна интервенция), например, много бързо се развива арги-
нинов дефицит (17;18), но такъв не се наблюдава при септич-
ни състояния. Клиничните данни от повече от 30 проучвания 
върху 3000 пациента показват значим терапевтичен ефект на 
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обогатяването на ЕХ с  аргинин по отношение честотата на ин-
фекциите и общия болничен престой след големи оперативни 
интервенции, в сравнение със стандартното ЕХ (19). При сеп-
тични състояния, обаче, е установена много малка полза, по-
скоро – вреда (20). Глутаминът има най-голяма полза за остро 
болните пациенти със сепсис и органна недостатъчност, при 
които глутаминовият дефицит е  най-силно изразен. Тежестта 
на този дефицит при постъпването в интензивния сектор ко-
релира със смъртността (21). Последните данни препоръчват 
глутаминовата терапия за редуциране на смъртността при па-
циентите на ПХ в интензивните сектори; нивото на препоръка 
в различните насоки е А. 

Приложените нутриенти се насочват внимателно към специ-
фичното критично заболяване – травма, инфекциозен сепсис, 
постоперативен период. В съображение влиза и фазата на въз-
палителната реакция. Необходимо е планиране и провеждане 
на клинични проучвания върху специфичните нутриенти, из-
ползващи маркери на имунната функция (аргиназа І, IL-6) като 
входящи критерии. Те имат значение за това, които пациенти 
трябва да получат нутриент с имуностимулиращи ефекти (ар-
гинин) или антиинфламаторни ефекти (омега-3 мастни кисе-
лини).

Бъдещето на храненето в интензивното лечение ще включ-
ва ранно започване (в рамките на 48 часа от постъпването), за 
предпочитане по ентерален път и допълване с ПХ при риско-
вите пациенти, когато не може да бъде осигурено адекватно 
количество калории. Фармаконутриентите ще се прилагат като 
отделно терапевтично средство при специфични болестни със-
тояния. Прилагането на фармаконутриенти, количеството ка-
лории и видът на храненето ще се насочва от валидиран метод 
за нутритивна оценка, а реакцията на организма ще се монито-
рира чрез валидиран биомаркер. Тепърва трябва да се определи 
как ще се оценява чревната функция и резорбцията на нутриен-
тите. Ще се търсят терапевтични методи за протекция на ГИТ 
при рисковите пациенти (напр. епидермален растежен фактор). 
Най-добрият начин за осигуряване на оптимално нутритивно 
лечение на критично болните пациенти е създаването на спе-
циализирани екипи, съставени от диетолози, сестри и фармако-
лози и осигуряващи необходимото ниво на оценка, мониторинг 
и базирано на доказателства лечение. 
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През последните 20 години се въведоха нови технилогии за 
мониторирането на нервномускулната функция (НМФ). Някои 
от тях намериха директно приложение в ежедневната клинична 
практика. АМГ и КМГ осигуряват обективна оценка на НМФ. 
Напоследък ФМГ навлиза все по-широко и позволява на кли-
нициста да види ефектите на нервномускулните блокери върху 
различните мускулни групи.

Този обзор взима под внимние ползите и ограниченията на 
достъпните в момента методи за мониториране и антагонизи-
ране на нервномускулния блок. Бяха прегледани статии на по-
добна тематика за периода 1980-2010. При търсенето бяха из-
ползавни следните ключови думи: “neuromuscular monitoring”, 
“neuromuscular blockade”+ “larynx”, “diaphragm”, “adductor 
pollicis muscle”, “corrugator supercilii muscle”, “orbicularis 
oculi muscle”, “mechanomyography”, “acceleromyography”, 
“kinemyography”, “electromyography”, “phonomyography”.

ПрИЧИНИ ЗА руТИННОТО мОНИТОрИрАНЕ НА 
НЕрВНОмуСкуЛНАТА ФуНкЦИЯ

Има няколко периода по време на общата анестезия, когато 
използването на нервномускулни блокери е наложително, а мо-
ниторирането на НМФ- необходимо. Клиничният опит и някои 
проучвания показват, че ендотрахеалната интубация е възмож-
на и без използването на нервномускулни релаксанти 10, 30, 39. 
В тези случаи обаче е необходима дълбока анестезия и услови-
ята за интубация не са така добри, както при наличието на пъл-
на мускулна релаксация 31. Използването на нервномускулни 
блокери увеличава безопасността и намалява постоперативния 
дискомфорт у пациента.

Използването на нервномускулни релаксанти подобрява и 
условията за извършване на хирургичната интервенция, най-
вече в коремната хирургия 42, 28. Дълбоката релаксация е осо-

СъВрЕмЕННИ АСПЕкТИ В мОНИТОрИрАНЕТО НА 

НЕрВНОмуСкуЛЕН БЛОк ПрИ ГИНЕкОЛОГИЧНИ ОПЕрАЦИИ 

ОБЗОр ПърВА ЧАСТ

Д. Вълчева, С. Георгиев
КАИЛ при СБАЛАГ „Майчин дом”

CURRENT ASPECTS OF NEUROMUSCULAR BLOCkADE MONITORING IN 
GYNECOLOGICAL SURGERY

 
D. Valcheva, S. Georgiev

ЦЕЛ: Да се направи обзор на вече утвърдени техники, както 
и на нови методи за мониториране и антагонизиране на нервно-
мускулен блок (НМБ) в клиничната пракика на анестезиолога.

рЕЗЮмЕ: Няма заместител на обективния мониторинг 
на НМБ. За научни цели златен стандарт в мониторирането е 
маханомиографията (ММГ), но в клиничната практика най-из-
ползван метод е акцелоромиографията (АМГ). Други методи, 
намерили приложение са кинемиографията (КМГ) и фономи-
ографията (ФМГ).

Мониторирането на m. corrugator supercilii (CS) може да се 
използва, за да се определи най-ранният момент за ендотрахе-
ална интубация, тъй като отразява по-добре релаксацията на 
ларингса от m. adductor pollicis (AP). От друга страна, възста-
новяването на нервномускулната проводимост (НМП) се мони-
торира най-добре на АР, тъй като той последен се възстановява 
след приложение на нервномускулни блокери. При използване 
на train-of-four (TOF) отношение >0.9трябва да се цели преди 
субуждане на пациента.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ: В клиничната практика трябва да се из-
ползват обективни методи за мониториране. Акцелеромиогра-
фията се оказва най-доброто съчетание на метод, който е лесен 
за приложение, практичен, прецизен и може да се използва на 
различни мускулни групи.

ABSTRACT: There is no substitute for the objective monitoring 
of neuromuscular blockade(NMB). The golden standart in 
monitoring for scientific purposes is mechanomyography 
(MMG) but in the clinical practice the most frequently used 
method is acceleromyography (AMG). Other used methods are 
kinemyography(KMG) and phonomyography (PMG). Monitoring 
of m. corrugator supercilii (CS) can be used to determine the earliest 
time for endotracheal intubation, as it corresponds better to the 
relaxation of the laryngeal musculature than m. adductor pollicis 
(AP). On the other hand,  recovery of neuromuscular transmission 
(NMT) is best monitored on AP as it is the last to recover after 
administration of neuromuscular blocking agents. When train-of-
four (TOF) is used ratio>0.9 should be targeted before awakening 
the patient.
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бено важна в неврохирургията и в очната хирургия, където и 
най-малкото помръдване на пациента може да има критични 
последствия.

Вероятно най-важният момент за мониториране на НМФ е 
в края на операцията, преди извеждането на пациента от обща 
анестезия. Често се използва нервномускулен стимулатор за 
отчитане степента на възстановяване на НМФ. Преценката се  
осъществява субективно (чрез тактилна или визуална оценка), 
което е основен недостатък на метода 12, 38.  Доказано е, че при 
използване на TOF стимулация, отношение >0,9 е необходимо, 
за да се постигне адекватна протекция на дихателните пътища 
и избягване на развитието на ателектази и пневмонии в сле-
доперативния период 11, 1. Eriksson et al.11 са установили зна-
чително намален тонус на долния езофагеален сфинктер при 
TOF<0,9, както и намалена мускулна координация. Berge et al.1 
доказват, че TOF<0,9 представлява значителен риск за развити-
ето на постоперативни белодробни усложнения.

До днес, липсата на идеалното устрйство за нервномусклен 
мониторинг е една от основните причини, поради които много 
анестезиолози не използват рутинно обективен метод за оцен-
ка на нервномускулната функция.

ТЕХНИкИ ЗА мОНИТОрИрАНЕ НА НЕрВНОмуС-
куЛНАТА ФуНкЦИЯ

клинична (субективна) оценка

Субективната оценка представлява клинична оценка на сте-
пента на релаксация, базирана на способността на пациента да 
изпълни определени команди, или на тактилно или визуално 
отчитане на отговора на нервномускулна стимулация. Тези 
методи са невъзможни за приложение по време на обща анес-
тезия, но могат да се използват за оценка на НМФ след извеж-
дане на пациента от анестезия. Някои тестове като задържане 
на повдигнати глава или крак за повече от 5 секунди са доста 
надеждни, но зависят до голяма степен от степента на съзна-
ние и съдействието на пациента. Субективното мониториране 
най-често се използва на ръката за оценка отговора на АР, но 
също и на веждата за оценка оговора на СS и m. orbicularis oculi 
(ОО). Голямо значение има опита на наблюдаващия, но способ-
ността да се различат TOF- отношения от 0.7, 0.8, 0.9 (което е 
важно от клинична гледна точка) е ограничена.

количествани (обективни) методи

Механомиография (ММГ)

Ако нервномускулното мониториране трябва да отрази сте-
пента на релаксация на определен мускул, то измерването на 
силата на съкращение на този мускул е най-добрият метод за 
мониторинг на НМБ. От всички методи за мониториране ММГ 
изисква най-стриктна подготовка: в идеалният случай муску-
лът трябва да е фиксиран в отливка с определена форма, за 
да се избегне промяна в позицията. Трябва да се приложи и 
постоянно натоварване, съобразено с размера намускула. Тези 
апарати обаче са трудни за изработка и дори и най-малкото 
разместване на ръката от мониториращото устройство може да 
промени амплитудата на евокирания сигнал.

Съществуват модификации, които са ММГ-подобни методи. 
Пример е методът, отчитащ налягането в балон, използван за 
мониторинг на релаксацията на ларингса 7 или на СS 18. Тези 
методи оценяват силата на съкращение индиректно- чрез от-

читане промяната в налягането, упражнявано вурху балон, 
притискан от движението на палеца или съкращението на СS. 
Тези методи обаче също са трудни за рутинно приложение и 
се използват предимно за научни цели. Те са считани за златен 
стандарт и резултатите от всички други методи се сравняват с 
ММГ.

Електромиография (ЕМГ)

Електромиографията е най-старият метод за нервномуски-
лен мониторинг 2 и се базира на записването на евокиран акци-
онен потенциал след стимулиране на моторен нерв. ЕМГ може 
да се използва за повечето муксули, представляващи интерес в 
научната и клиничната практика като ларингс 24-26, диафрагма 
5, 20, 23, АР 13, 37 и по-ограничено за СS и ОО 6. ЕМГ на малки 
мускули е трудна поради малките акционни потенциали, които 
се генерират. Резултатите от ЕМГ и ММГ не винаги са съпос-
тавими. Съществуват няколко проучвания, според които ЕМГ 
и ММГ не са взаимно заменяеми методи 32, 35, 40, 27, 9. Техниче-
ски проблеми, които възникват при употребата на ЕМГ  включ-
ват: постепенна промяна на евокираните потенциали с време-
то, както и смущения при едновременното използване с други 
електронни устройства.

Акцелеромиография (АМГ)

Акцелеромиографията измерва ускорението на даден орган, 
напр. на палеца движен от АР. Ускорението е свързано със си-
лата по формулата: сила=маса х ускорение. АМГ е лесна за 
приложение, може да се използва с устройства за обработване 
на информацията и е относително евтина. Има добра корелация 
на резултатите, получени при АМГ и ММГ 29, 3. Употребата на 
АМГ на мускули различни от АР е ограничена: не може да се 
използва на ларингс или диафрагма. Задруднена е употребата 
и на мускули, които не предизвикват отчетливо движение- СS 
и ОО. Понастящем АМГ е най-точния и сигурен широкодостъ-
пен метод за обективно мониториране на НМБ в клиничната 
практика.

Кинемиография (КМГ)

Апаратът за кинемиография се базира на измерване движе-
нието на палеца, което се осъществява чрез пиезоелектричен 
трансдюсер, а ръката е поставена в пластмасова отливка с оп-
ределна форма. Едно проучване показва добра съпоставимост 
на резултатите с ММГ при изследване на TOF-отношения, но 
не и при други фармакодинамични отговори 33. Въпреки че 
механосензорът е удобен за използване в клинични условия, 
неговата точност не е по-голяма от тази на АМГ, като съще-
времено употребата му изисква внимателни позициониране на 
ръката за избягване на артефакти. Резултатите, получени по 
време на възстановяване на нервномускулната функция могат 
да будат подвеждащи 17.

Фономиография (ФМГ)

Фономиографията се базира на факта, че съкращението на 
мускулите генерира нискочестотни звуци, които могат да бъдат 
записани чрез специални микрофони. Излъчването на звукови 
вълни се дължи на пространствена модификация на мускула 
по време на съкращаването. Сигналът може да бъде записан на 
повърхността на кожата. Важно е устройството за ФМГ да при-
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тежава достатъчна чувствителост за записване на много ниски 
честоти; честоти <50 Hz представляват приблизително 90% от 
спектъра на сигнала 15. Методът показва добра съпоставимост 
на резултатите с ММГ при излседвания върху ларингеалните 
аддуктори 14, СS 18, АР 19, като при СS ФМГ показва по-висока 
чувствителност от АМГ 15. Предимствата на ФМГ са, че е ле-
сен за приложение, неинвазивен и може да се използва на всич-
ки мускули. Проблем може да се окаже сигурното залепване на 
микрофона върху мястото за мониториране.

мОдЕЛИ НА ЕЛЕкТрОСТИмуЛАЦИЯ ПрИ мОНТО-
рИрАНЕ НА НЕрВНОмуСкуЛНАТА ФуНкЦИЯ

Всички обективни методи на оценка НМФ са базирани на 
оценката на отговора, предизвикан от определен модел за сти-
мулация на даден моторен нерв. Най-важните и широко из-
ползвани модели за стимулация са:

Супрамаксимална стимулация с единични стимули 

Представлява подаване на единични стимули с продължи-
телност поне 0.2 msec., като амплитудата им може да варира.

Поредица от 4 последователни супрамаксимални 
стимули - train-of-four (TOF)

Подаването на единични стимули с продължителност 0.2 
msec и честота 0.5 Hz се е превърнало в най-често използва-
ният модел на стимулация. Отслабването на отговорите при 
TOF показва наличието на компетитивен НМБ, предизвикан от 
недеполяризиращ релаксант. Методът е много полезен и за ин-
траоперативно определяне степента на релаксация, като TOF-
отношение между 0.15-0.25 обикновено е индикатор за адек-
ватна хирургична релаксация. TOF-отношение >0.9 гарантира 
безопасна екстубация11 .

две поредици от по три супрамаксимални
стимула-double-burst stimulation (DBS)

Субективната оценка на отговорите при TOF-стимулация 
на АР има ограничена чувствителност и различаването на от-
ношение 0.7 или 0.9 почти невъзможно. За преодоляване това 
ограничение е въведена DBS 8, 41. Предпочитаният модел на 
DBS се състои от две поредици от по три стимула по 0.2 msec и 
честота 50 Hz, разделени от от 750 msec интервал.

Тетанична стимулация и следтетанично улесняване

Преди да са възсрановени отговорите при TOF-стимулация, 
тетанична стимлация (с честота 50 Hz), последвана след повече 
от три секунди от стимлация с единични стимули през едно-
секундни интервали, може да се използва за оценка на дълбок 
НМБ и времето до възстановяване на НМФ 34. Обикновено 
повече от 10 отговора са необходими преди възстановяване на 
първия отговор на TOF.

Обективните методи за монитотриране използват основно 
единични стимули за определяне началото на НМБ и TOF-сти-
мулация на всеки 12 секунди за мониториране дълбочината на 
блока по време на операция и възстановяване от обща анесте-
зия.

мониториране на места, различни от мускулите 
на ръката

Няколко проучвания показват, че мускулите около окото, CS 
и ОО, точно отразяват отговора на ларингеалната мускулатура 
и диафрагмата на нервномускулните блокери, и се възстано-
вяват по-бързо от НМБ от АР 16. Алтернативите на мускулите 
на ръката включват мониториране на палеца на крака и на m. 
vastus medialis.

мониториране на нервномускулната функция 
на ларингса

Методи, базирани на ММГ, ЕМГ и ФМГ за използвани за мо-
ниториране на нервномускулната функция на ларингса. ММГ-
подобен метод, прилаган на ларингса, представлява поставяне 
на балончето на ендотрахеалната труба между гласните връзки 
и измерване силата на аддукторите чрез промяната в наляга-
нето на балончето 7. ЕМГ на ларингс се осъществява чрез из-
ползването на специална ендотрахеална тръба с вграден елек-
трод или чрез повърхностен електрод, закрепен по обиколката 
на тръбата и разположен между гласните връзки. ЕМГ записва 
сумарния евокиран акционен потенциал на няколко вътрешни 
ларингеални мускула. Сравняване на резултатите от ларинге-
ално ЕМГ и ММГ-подобния метод все още не правено.

ФМГ показва добро съответствие на резултатите със стан-
дартния ММГ-подобен метод за мониториране на НМБ на 
ларингса 14. Поставнето на микрофони по ларингеалните мус-
кули прави тази техника по-удобна, избягва наличието на диха-
телни артефакти, както и намалява риска от случайна екстуба-
ция или разместване на балончето.

мониториране на нервномускулната функция 
на диафрагмата

При някои проучвания са използвани ЕМГ и ММГ за мони-
ториране на НМБ на диафрагмата. ЕМГ използва транскутанни 
игли или повърхностни кожни електроди 5, 23 за проследява-
не на НМБ на диафрагмата след стимулация на n. phernicus 22. 
Конвенционалното място за записване на електромиографския 
сигнал е седмо или осмо интеркостално пространство между 
предната аксиларна и медиоклавикларната линии. Измерва-
не на трансдиафрагмално налягане като форма на индирект-
но ММГ на диафрагмата също е било прилагано за оценка на 
НМБ 40. Два балона се поставят в хранопровода (за записване 
на плевралното налягане) и в стомаха (за записване на интра-
абдоминалното налягане). Тези балони са свързани с идентич-
ни трансдюсери. Трансдиафрагмалното налягане се изчислява 
чрез съпоставянето на плевралното и интраабдоминалото на-
лягания. Тази техника обаче е инвазивна, трудна за изпълне-
ние, изисква двустранна френична стимулация и е неприложи-
ма при отворена коремна кухина. 

мониториране на нервномускулната функция 
на m. corrugator supercilii (CS)

CS е малък мускул, разположен около веждата. Скорошни 
проучвания използват АМГ 36, 21 и ФМГ 18, 15, за да запишат 
мускулния отговор на електростимлация. Използването на 
АМГ за този мускул се оказва проблематично, поради ограни-
чената ѝ възможност да засече ускорението, създадено от този 
малък мускул. И въпреки създаването на апарати за АМГ с 
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по-висока чувствителност, все още е под въпрос до колко този 
метод е подходящ за мониториране на CS. Проучвания сочат 
добро съответствие на данните от ФМГ и ММГ-подобни ме-
тоди 18.

Препоръки за оптимално мониториране 
на нервномускулната функция

Тъй като мускулите реагират различно по отношение на 
начало, възстановяване и дълбочина НМБ, важно условие за 
осигуряване на оптимална релаксация на хирургичното поле, е 
мониторирането на мускулите около мястото на оперативната 
интервенция или алтернативно - монитотриране на мускули, 
които адекватно отразяват релаксацията на оперативното поле. 
Най-общо, за хирургия на долен или горен крайник, монито-
риране на АР (или всеки друг мускул на ръката) трябва да се 
предпочита. За оперативни намеси в гръдната или коремната 
кухина, където е необходима релаксация на диафрагмата, тряб-
ва да се използва мониториране на CS. Същият мускул се из-
ползва и за определяне на оптималното време за ендотрахеална 
интубация, тъй като CS отразява по-добре релаксацията на ла-
рингса от АР. От друга страна, АР е най-подходящ за монито-
риране на възстановянето на НМФ, тъй като при него най-бав-
но се възстановява нормалната нервномускулна проводимост.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ

Няма заместител на обективния мониторинг на нервномус-
кулната функция, когато са били използвани мускулни релак-
санти. По настоящем най-използваният метод за мониториране 
е АМГ, тъй като може да бъде прилаган на различни мускули. 
Мониторирането на определени мускули според мястото на 
оперативна намеса може да осигури по-добра представа за ни-
вото на релаксация в оперативното поле.
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резюме: След успешното лечение на пострадали с обширни 
изгаряния и други тежки травми, все по-често пред лекуващи-
те лекари се поставят за разрешаване проблемите  свързани с 
появата, развитието и лечението на синдрома на посттравмат-
нично стресово разстройство (СПСР). 

За разлика от повечето психиатрични диагнози, СПСР се 
дефинира според възможното етиологично събитие (травма), 
като диагнозата му се определя от  два отделни, но смесващи 
се процеса: излагане на травма и развитие на специфична кар-
тина от симптоми, които се развиват след травмата.  Ето защо 
си поставихме за задача да проучим и представим  литературен 
преглед  на  опитите на редица изследователи, най-точно да 
дефинират този синдром, както и клиничните характеристики, 
биологичните корелати и фамилните особености.   Тъй като 
все още не е установено дали съществуват специфични видове 
травматични събития и специфична степен на излагане на тях, 
които да са свързани със синдрома, както и  кои от трите кате-
гории симптоми  – натрапчиви спомени, социално отдръпване 
заедно с психична скованост и свръхвъзбудимост са с най-го-
ляма специфичност за идентификацията на посттравматичното 
стресово разстройство, представяме  различни гледни точки. 
Сътрудничеството между биолози, изследващи травмата, епи-
демиолози и клиницисти, насочено към проследяване на вза-
имовръзката между клиничните и биологичните индикатори 
на психопатологията, са необходими за приближаване към въз-
приемането както на диагнозата, така и по-нататъшното раз-
биране  и правилно лечебно поведение на посттравматичното 
стресово разстройство.

ключови думи: болка, посттравматнично стресово раз-
стройство, изгаряне

Summary: After the successful treatment of patients, who 
suffered extensive burns and other severe traumas, more often 
doctors have to resolve problems, associated with the emergence, 
development and treatment of the syndrome of post-traumatic 
stress disorder (SPSD).

In contrast with the majority of the psychiatric diagnoses, the 
post-traumatic stress disorder is defined according to the possible 
etiological event (trauma), and its diagnosis is defined by two 
separate, but not mixing processes: exposure to trauma and 
development of specific picture of symptoms, which develop after 
the trauma. That is why we set ourselves the task to study and present 
a review of literature of the attempts of a series of investigators 
to define most precisely this syndrome, as well as the clinical 
characteristics, biological correlates and familial features. Because 
it is not yet found whether there are specific types of traumatic 
events and specific degree of exposure to them, associated with the 
syndrome, as well as which are the three categories of symptoms 
with the biggest specificity for identification of the post-traumatic 
stress disorder – compulsory memories, social withdrawal together 
with psychic rigidity and hyperexcitability - we present different 
points of view. The collaboration between biologists, studying 
the trauma, epidemiologist and clinicians, aimed at tracing the 
relationship between the clinical and biological indicators of 
psychopathology are needed to move towards the adoption of both 
the diagnosis and the further understanding and proper medical 
conduct of post-traumatic stress disorder.   

key words:  pain,  post-traumatic stress disorder, burns

Успешното първоночално лечение на пострадали с тежки 
травми или други критични заболявания, представя ново пре-
дизвикателство пред лекуващите лекари – проблемите свърза-
ни с появата и лечението на развиващия се синдром на пост-
травматнично стресово разстройство (СПСР). 

Ето защо си поставихме задачата да проучим и представим  
литературен преглед  на  дефинициите, най-честите причини, 
довели до появата и развитието на СПСР, използваните диаг-
ностични критерии, както и други особености  на синдрома, 

наблюдавани от редица изследователи.
За разлика от повечето психиатрични диагнози, СПСР се де-

финира от  два отделни, но смесващи се процеса: излагане на 
травма или друго етиологично събитие (травматичен “стресов 
критерий”), който е в основата на неговото разбиране, и поява-
та на специфична картина от симптоми,  развиващи се непо-
средствено след травмата или по-късно.  

СПСР включва симптомите на тревожност, нестабилност на 
автономната нервна система, емоционално вцепеняване и пов-
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торно преживяване на травматичния случай след телесно или 
емоционално напрежение, надхвърлящо обхвата на това, което 
може логично да се очаква и е травматично за повечето хора.

Въпреки, че посттравматичните синдроми са описвани от 
векове насам в различни форми, СПСР се появява за пръв път 
в психиатричната диагностична номенклатура през 1980 г. в 
третото издание на  Diagnostic and Statistical Manual of  Mental 
Disorders (DSM-III)(1).

В зависимост от времето на появата на психичните отклоне-
ния се различават:

- остро стресово разстройство – в продължение на първите 
30 дни, с клинична картина, развиваща се още в първата сед-
мица след травмата. 

- СПСР – като симптомите  трябва добре да се познават и 
търсят от лекаря, осъщестяващ първоначалното лечение. 

Диагностични проблеми: докато описанието на симптома-
тичната картина на СПСР става все по-ясно през годините, то 
продължават разгорещените дебати по отношение промените в 
диагностичните критерии - преди всичко относно дефиниране 
на травматичното събитие, отключващо симптомите, и опреде-
ляне обхвата на излагането на травма.  Не е установено  кои от 
трите категории симптоми  – натрапчиви спомени, социално 
отдръпване заедно с психична скованост и свръхвъзбудимост 
са с най-голяма специфичност за идентификацията на СПСР. 
Все повече нарастват доказателствата за значението на първо-
началното лечение на травмата за развитието на синдрома. 

Фактори  определящи диагностичния подход:   
1.  От  определящо значение е пациентът да е бил изложен 

на крайно напрежение или травматичен случай, на което той/
тя да е реагирал/реагирала със страх, безпомощност или ужас.

2. В продължение  най-малко на един месец след травматич-
ното събитие да се наблюдават   трите отделни типа симптоми.  

 - Повторното преживяване на събитието е свързано с неже-
лани припомняния на инцидента под формата на обезпокоява-
щи образи, кошмари и връщания назад в миналото. 

 - Симптомите на избягване включват опити за избягване на 
всичко, което напомня случая, включително лица, места или 
дори мисли, свързани с инцидента. 

 - Симптомите на свръхвъзбуденост са свързани с физиоло-
гични прояви, като безсъние, раздразненост, нарушена концен-
трация, свръхреактивност на стимули и засилени реакции на 
сепване. 

От особено значение за интензивността на отговора е също 
така ранимостта на пациента, степента на контролируемост, 
предсказуемост на възприетата опасност; относителният успех 
на опитите му да се минимализира нараняването спрямо него 
или спрямо другите хора; действителната загуба. Ако освен 
това, пациентът има и сериозна травма, и е изложен на болка, 
топлина или студ, биологичното и психологичното преживява-
не може да бъде усилено. 

Епидемиологични фактори - тъй като травматичните съби-
тия са в основа за появата и развитието СПСР,  за нас е особено 
важно да си отговорим на въпросите,  свързани  с  тяхното зна-
чение.  Най-често това са:

- излагане на живото-застрашаващи злополуки (напр. ПТП),  
- бедствия (напр. пожари или земетресение),   
- междуличностно насилие (напр. изнасилване, физическо 

насилие и измъчване) или 
- разстройството може да се наблюдава и  при лица, които са 

станали свидетели на насилствена травма или неестествената 
смърт на друго лице и при тези, които са узнали, че техен лю-
бим човек е попаднал в такъв случай, при условие, че е налице 

значителен ужас или шок.
Честота  на СПСР при мъжете е 0,5%, а  при жените  1,2%. 
- според R.C. Kessier и съавтори в USA -  5% до 6% от мъже-

те и 10% до 14% от жените, или около 7,8% от населението е 
претърпяло ПСР (9).

- при мъжете, най-честият фактор, водещ до появата на 
СПСР, е преживяването на военновременно сражение, а при 
жените -   нападение или изнасилване, като  тежестта на пре-
дизвикващия фактор е от особено значение. 

Въпреки, че при жените честотата на СПСР е по-висока,  не 
е ясно дали тази находка отразява повишената податливост към 
това разстройство или фактът, че привидно сходни ситуации се 
преживявят различно от мъжете и жените.

Най-често засегната  възрастова група – въпреки, че раз-
стройството се наблюдава  във  всички възрасти, мнозинството 
от пациентите са на възраст между 20 и 40 години, тъй като те 
в най-голяма степен са изложени на предизвикващи разстрой-
ството фактори.  Децата и старите хора са по-раними (децата 
все още нямат механизми за справяне с тежък стрес, а старите 
хора са сковани по отношение на механизмите си за адаптация  
към неочакван стрес.

СПСР може да се резвие по всяко време след въздействието 
на предизвикващ фактор; забавено разстройство на пост-трав-
матичен стрес може да настъпи до 30 години след травмата. 

Според R.J. Ursano и съавтори най-високата честота на по-
ява на СПСР е между  3-ти и 6-ти месец след травматичния 
инцидент, като при 57% от засегнатите, симптомите продъл-
жават и след 1 година, а 1/3 остават без подобрение, въпреки 
приложеното професионално лечение (22). Авторите не уста-
новяват статистически сигнификантна  разлика  между  отдел-
ните етиологични  моменти (ПТП или друга травма), довели до 
развитието на СПСР и определят прогнозата за добра, когато 
симптомите настъпват скоро след въздействието на предизвик-
ващия фактор, и са с  кратка продължителност, а пострадалите 
са били   в добро преморбидно състояние, намират се в  добра 
социална среда, и не страдат от други медицински и психиа-
трични проблеми (22).

E.B. Blanchard и съавтори  определят  ПТП произшествие 
и свързания с него травматизъм за едни от най-честите при-
чини,  водещи до появата на СПСР -  с честота  8 до 46% (2). 
R.J. Ursano и съавтори установяват, че рискът от развитие на 
СПСР - 1 месец след преживяно ПТП е 4,64 пъти по-висок при 
жените (51,7%) в сравнение с този при мъжете  – (18,7%). В 
своето проучване, авторите установяват, че при цветнокожите 
хора, рискът е 3,85 пъти (58,6%) по-висок, в сравнение с по-
страдалите от бялата раса (19,8%), както и при тези с висше 
образование или без образование (22).

Случаите,  включващи междуличностно насилие  водят по-
често до развитие на СПСР -  55% от лицата, които са съобщи-
ли за изнасилване, развиват СПСР, в сравнение с 7.5% от тези, 
участвали в злополуки и 2% от тези, узнали за травматични 
случаи. 

Изгаряне е една от най-честите травми, водеща до развити-
ето на СПСР, особено когато инцидентът  е станал по време 
на пожар с/или без загуба на близък  и дом. Физиологични-
ят и психологичен риск при нелекувана болка след изгаряне 
е много голям. Последвалата възбуда и уплаха водят до удъл-
жаванe на стрес-отговора, забавяне на раневото заздравяване  
и  значително протрахиране на възстановителния период. J.F. 
Byers и съавтори подчертават, че контролът на болката по вре-
ме на пръдължителното лечение след обширно изгаряне, е от 
особено  значение,  тъй като причините за появата й са много-
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странни: остарата травма, последвалите некректомии, честата 
смяна на превръзки, хирургични ексцизии, донорски участъци, 
инфекциозни усложнения, поставяне на централен венозен ка-
тетер, физио-терапевтични процедури, и други (4). 

R. Robert и съавтори въвеждат термина - ‘hospital anxiety”, 
тъй като възбудата е чест ефективен отговор, наблюдаван при 
пострадали с изгаряния по време на продължителния болничен 
престой и недоброто лечение на придружаващата болка, уве-
личава възбудата. Проучванията им показват, че  след обширни 
изгаряния, около 25% от пострадлите преживяват остро стре-
сово разстройство или СПСР (14). 

D.Gilboa и съавтори определят термина – “продължително 
травматично стресово разстройство” ( continuous traumatic 
stress disorder (CSD), при пострадали след изгаряне, като по-
точен - поради специфичния характер на травмата и  протича-
нетко й във времето, от изживяния психичен стрес, интензите-
та на болката, многократните терапевтични процедури, честата 
имобилизация за продължителен период от време, настъпваща-
та инвалидизация и обезобразяване (7). 

Още през 1987 г.  S. Perry  и съaвтори  провеждат проспектив-
но проучване  при 104 пострадали с обширни изгаряния  и ус-
тановяват че  43-ма  или  41% са развили  СПСР. В тази група е  
наблюдавано  по-изразено болково изживяване, както по време 
на лечебните процедури, така и в покой, въпреки прилагането 
на еквивалентни дозировки аналгетици (12).

По същото време  M. Blumenfield и съавтори потвърждават,  
че отстраняването на болковото изживяване след изгаряне има 
определящо  значение за появата на СПСР, като наблюдават 
случаи на СПСР и  след ограничени изгаряния (4).

С цел установяване на  емоционалните и психологични фак-
тори при развитието на синдрома,  A. Franulic и съавтори про-
веждат проспективно проучване по време на първата седмица 
след травмата, при   хоспитализацията на   25 пациенти със ср. 
възраст – 39,1 г. , и изгаряне -  ср. площ – 36,68% от телесната 
повърхност. Авторите установяват, че симптомите на възбуда 
са много тясно свързани с болковото изживяване; не устано-
вяват корелация между тежестта на травмата,  изразеността 
на емоционалните прояви и възбуда, и по-късната проява на 
СПСР(5).

В Европа около 20% от хоспитализираните пациенти с из-
гаряне са деца под 4 годишна възраст. Повечето от тях са не 
добре обезболени по време ва лечението, в сравнение с въз-
растните пациенти. При деца все още не е постигната точна 
оценка на болката, и не винаги методите на обезболяване са 
достатъчно ефективни.  J. Latajet и M. Choinere подчертават, 
че успоредно с провежданото обезболяване, лекуващият екип 
трябва да обърне внимание на заобикалящата среда и условия-
та, в които е поставен малкият пациент (10).

R. Sheridan и съовтори провеждат проспективно проучване 
за продължителен период от време - 28 деца със ср. възраст 
– 5,3±4,6г. и  изгаряне  - ср. - 48,3±28,4% от телесната повърх-
ност. Авторите провеждат сравнителна оценка по отношение 
на  първоначално лечение и появата на СПСР, потвърждавайки 
значението на своевременното отстраняване на болката и въз-
будата при деца с обширни изгаряния, посредством опоидни 
аналгетици и бензодиазепини, за намаляване опасността от 
развитието на СПСР (17).

DR.Patterson и съавтори представят едно от първите проуч-
вания, в което систематично и проспективно се изследва болка-
та и нуждата от обезболяване с опиоидни аналгетици при деца 
под 3 годишна възраст с изгаряния. Авторите потвърждават, 
че опиоидните аналгетици водят до по-добро обезболяване в 

сравнение с прилагането на НПВС в тази ранна възраст. Те не 
установяват корелация както между изразеността на болковото 
изживяване и изгорената площ, така и необходимата аналге-
тична дозировка за купирането му. Авторите подчертават, че 
контролът на болката при деца с изгаряне в тази възрастова 
група остава неглижиран (11).  

LA. Taal и съaвтори също провеждат проспективно проуч-
ване при 43 пострадали със ср.възраст.- 34,4г, с изгаряне - ср.  
– 15,4% от телесната повърхност, при  ср. продължителност на 
лечение – 23,5 дни,  с цел   установяване на зависимост меж-
ду развитието на СПСР  и възрастта на пострадалия, площта 
на изгаряне, и тежестта на травмата, За диагноститициране на 
СПСР  е прилагана   на т.н.  IES – Impact-of Event-Scale. По 
време на болничното лечение, 30% от наблюдаваните пациенти 
развиват СПСР. Авторите установяват  тясна корелация между 
резултатите от прилагането на скалата и появата и развитието 
на СПСР.  Не установяват   корелация   между, тежестта на 
травмата, възрастта на пациента, и развитието на СПСР, под-
чертавайки, че не само травмата като събитие, но и цялото 
по-нататъшно преживяване по време на лечението и след това, 
могат да доведат до развитие на СПСР.  Като от особено значе-
ние е възможно най-бързото и своевременно отстраняване на 
болковото изживяване (19,20,21).  

Подобни са наблюденията  върху първоначалното обезболя-
ване  и развитието на СПСР  при деца с изгаряне и на  G. Saxe и 
сътрудници.  Авторите установяват значителна статистическа 
зависимост между прилаганата дозировка на морфина, по вре-
ме на първоначалното лечение и появата на СПСР,  в продъл-
жение на 6 месеца след прекратяване на болничното лечение. 
При децата, получили високи дозировки на морфин е наблюда-
вана най-ниска честота на СПСР (15). Нашите наблюдения не 
се различават съществено от тези на изброените по-горе авто-
ри. Действително по време на първоначалното лечение на тази 
тежка травма, най- борият начин за отстраняване на болката е 
прилагането на опиоидни аналгетици, от една страна и възмож-
ностита на мултимодалната аналгезия от друга. Наблюдаваме 
съществено различие при сравняване на отговора от  прилага-
ното обезболяване  между пациенти, при които болката е била 
отстранявана адекватно и такива, при които не е прилагано 
обезболяване.

Редица автори определят първоначалното лечение на бол-
ката след травма като главен фактор за развитието на СПСР. 
Tr.L.Holbrook и съавтори установяват, че прилагането на оп-
иоидни аналгетици (морфин) след травмата, при 696 постра-
дали  военнослужещи в Ирак, както по време на ресусцита-
цията, така и в ранния посттравматичен период, е довело да 
значително намаляване на риска от развитието на СПСР (8). В 
групата с пострадали, получили ниска дозировка – 2 до 9 mg 
Morfin  - честотата на развитие на СПСР   е била 40%, в група-
та със средна дозировка – 10-20 mg Morfin – 40% честота и в 
групата с висока дозировка - > 20mg Morfin – 23% честота.  Те 
потвърждават тезата, че прилагането на адекватно първоначал-
но обезболяване след сериозна травма е първата  и най-важна 
защита срещу развитието на  СПСР(8). 

През последните години значително се разшири интересът 
към психосоциалните последствия, при пациенти претърпяли 
продължителен престой в интензивно отделение поради сери-
озни и/или животозострашаващи заболявания. Интензивното 
лечение на критично болни пациенти в реанимационните от-
деления е причина за сериозен стрес,  както на пострадалия, 
така и за неговите близки. Причините за продължителното ин-
тензивно лечение, които биха довели до развитието на много-
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органна недостатъчност, най-често са  тежка  травма, сериозно 
усложнение след хирургична интервенция и други. Голяма част 
от пациентите съобщават за травматични спомени от  пристоя 
им в интензивно отделение. Повишава се интересът към ефек-
та на стрес хормоните при образуване на травматичния спомен 
и вероятността от тяхното влияние върху развитието на СПСР. 
J.Ch Richter. и съавтори   са изследвали честотата на СПСР след 
тежка травма или заболяване и необходимостта от интензивно 
лечение.  Честотата  на СПСР при пострадали след ПТП и та-
кива след изгаряне е между 25 – 45%(13). Стресови критерии 
за развитие на СПСР са животозастрашаващите заболявания 
– остър инфаркт на миокарда, раково заболяване или органна 
трансплантация. K.C. Schelling и съавтори (16) както и C Stoll. 
и съавтори, наблюдават  при пострадали преживели ARDS, 
честота на СПСР до 30% през първата година, запазваща се в 
същите граници и  през следващите 2 години (18).  

Друг важен проблем е правилният подпобор  на наличните   
диагностични критерии, което е от първостепенно значение за 
успешното проучване на СПСР. Често практикуващите лекари 
нямат желание да разпитат   пациентите си за събитията, които 
могат да са обезпокояващи, или които могат да включват срам 
или потайност.  Пациентите обикновено не споменат за такива 
проблеми, без да са подтикнати. 

Излагането на травматично събитие често може да обясни 
наличието на неспецифични симптоми като палпитации, за-
дух, тремор, гадене, безсъние, необяснима болка и колебания 
в настроението, както и нежелание за подлагане на определени 
типове изследвания и поведения - като непридържане към на-
значеното лечение, които могат да бъдат проява на избягване. 
По този начин необяснимите по друг начин телесни симптоми 
или поведение могат да подтикнат клиницистите да поставят 
въпроса относно възможността за появата на специфичните 
симптоми на СПСР.  Тъй като има значително припокриване  
между симптомите на СПСР и тези на депресията, както и на 
други разстройства на тревожност, все пак диагнозата лесно се 
греши, освен ако не се направят специфични запитвания относ-
но настъпването на травматичен инцидент.  

Психологичният и биологичният отговор след травма се 
определя от характеристиката, както на събитието, така и на 
участващия човек. Присъщият първоначален отговор на страх 
е биологичен, но той може да се повлияе от субективната ин-
терпретация на случая от лицето, която на свой ред се повлиява 
от предишни негови преживявания  или други рискови факто-
ри. Преживяването на/или узнаването за травматичен случай 
поставя предизвикателство пред личното чувство за безопас-
ност на индивида, което води до чувство за ранимост и безпо-
мощност.

Възстановяването от случая включва сблъскване с човешка-
та ранимост,  допринасящ за развитието на издръжливостта. 
При все това, телесните биологични реакции в резултат на 
травматичния случай могат да доведат до постоянно състояние 
на страх, което засяга възстановяването на чувствата за безо-
пасност. 

Животът в състояние на постоянен страх може да надхвър-
ли ресурсите на индивида за справяне и да го/я доведе до из-
бягване на мисли и чувства, свързани с травматичния случай. 
Избягването редуцира възможностите за отстраняване или на-
маляване на реакциите на страх - например посредством съ-
общаване на информация, която да коригира преувеличените 
вярвания за безопасността на света и крехкостта на индивида 
- и да предотврати развитието на ефективни стратегии за спра-
вяне, вследствие на по-нататъшно социално, междуличностно 

и професионално разпадане.
Ужасът, гневът, тъгата, унижението и вината могат също да 

настъпят в отговор на травма. Много хора обвиняват себе си, 
че не са успели да действат по начин, който да предотврати 
случая или да смекчи обстоятелствата около него. Независимо 
от емоционалния отговор, процесът на възстановяване изисква 
признаване на промените, които са настъпили като резултат на 
травматичния случай. Въпреки че много травматизирани па-
циенти се опитват да избегнат обезпокояващите емоции свър-
зани с техните преживявания, способността да се сблъскат с 
тях ще допринесе за свикването, така че с времето мислите им 
относно  емоционалните отговори за случая ще станат по-мал-
ко обезпокоителни.

Към тези симптоми могат да се добавят   широк обхват съ-
пътстващи черти включително злоупотреба с/или зависимост 
от наркотици и алкохол, изразено чувство на вина, безсъние, 
депресия, илюзии или халюцинации, дисоциация, панически 
атаки, агресия, слаб контрол върху импулсите, насилие и нару-
шена памет и концентрация.

Изясняването на биологичните промени, свързани с СПСР,  е 
хвърлило светлина върху въпроса защо някои хора се възстано-
вяват от травматичните случаи, а други – не. 

Пациентите с хронично разстройство на пост-травматичен 
стрес са с увеличени нива в циркулацията на норепинефрин и 
увеличена реактивност на α2-адренергичните рецептори. Тези 
промени, заедно с находката на увеличени нива на  тиреоидния 
хормон,   при пациенти с разстройство на пост-травматичен 
стрес, могат да помогнат при обяснението на някои от соматич-
ните симптоми на разстройството (23). Невроанатомични из-
следвания при пациенти с СПСР са идентифицирали промени 
в две главни мозъчни структури – предния дял на хипофизата 
и хипокампуса. Установени са разлики във функцията на хипо-
кампа и в процесите на паметта, предполагащи за невроанато-
мичен субстрат за натрапчиви припомняния и други когнитив-
ни проблеми, характеризиращи синдрома (23).

Биологичните изменения наблюдавани при СПСР не наподо-
бяват еднообразно тези, свързани с други типове стрес. Напри-
мер кортизоловите нива са по-ниски от нормалните при някои 
пациенти с СПСР, дори десетилетия след травматичното съби-
тие, при  увеличени нива на кортикотропин-освобождаващ фак-
тор в церебро-спиналната течност,   находка  различаваща се от 
тази наблюдавана при  периоди на стрес и клинична депресия, 
с увеличени нива, както на кортизола, така и на кортикотро-
пин-освобождаващ фактор (6). Проспективни изследвания  по-
казват, че при пациенти със СПСР е забавено нарастването на   
кортизоловите нива непосредствено след травматичния случай 
или други рискови фактори. Те също имат по-високи честоти 
на сърдечна дейност в противошоковата зала, и една седмица 
по-късно, от лицата, при които СПСР не се развива. Тези на-
ходки предполагат, че пациентите със СПСР   имат по-голяма 
степен на активиране на симпатиковата нервна система (6).

Психологичните и биологичните данни поддържат хипотеза-
та, че развитието на СПСР е улеснено от неуспех да се контро-
лира биологичния стрес отговор по време на травмата, водещо 
до каскада от промени, с появата на  натрапчиви припомняния 
на случая, избягване на всичко, което го напомня   и симптоми 
на свръхвъзбуденост. 

Преценка и лечение:
1. Да бъде установена диагнозата, посредством използване 

на диагностични критерии.
2. Да бъде осъществена преценка за евентуална интоксика-

ция с наркотици или симптоми свързани с отказване от тях.   
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3. Да бъде изключена травма на главата или други получени 
травми на тялото, ако травматичният стрес е включвал нара-
няване на тялото. Физикалните и неврологичните изследвания 
са задължителни. По-нататъшно диагностично изследване, е 
задължително ако находките при неврологичното изследване 
са абнормни или ако пациентът има анамнестични данни за не-
врологични симптоми.

4. Трябва да бъде спечелено доверието на пациента, да бъде 
въведен в разговор за подробности относно преживяването. 
Този подход се отнася особено за жертви на изнасилване.

5. Да бъде включено и семейството, и приятелите на паци-
ента, да им бъде разяснена същността на СПСР  и да бъдат 
окуражени да подкрепят и разбират пациента.

6. Груповата терапия с други пациенти с СПСР   може да 
бъде полезна.

Обобщение
Въпреки, че повечето хора постепенно ще се възстановят от 

психологичните последствия на травматичния случай, СПСР 
се развива в значителна степен. Лечението му включва обу-
чение на пациента, относно природата на разстройството, по-
средством осигуряване на безопасна и подкрепяща среда за 
обсъждане на травматичните случаи и тяхното отражение и 
облекчаването на дистреса, свързан с паметта и всичко, напом-
нящо за случая. Съществува богато разнообразие от подходи, 
като терапия на изложение, когнитивна терапия и фармакоте-
рапия, които са доказани   като ефективни. За практикуващите 
интензивна медицина и особено тези, които лекуват пострада-
ли с изгяриния е особено важно: 

1. Добре да се познава синдрома и да се очаква неговата 
поява при пострадали с травма или друго сериозно заболяване.

2. Усилено да се работи и популяризира значението на из-
готвяне и прилагане протоколи за обезболяване на пострадали-
те - както непосредствено след травмата, така и през първите 
седмици след нея – както за деца, така и за възрастни. 

3. Значението на опиоидните аналгетици при първоначал-
ното лечение след травма или друго сериозно заболяване.

4. Обезболяване на децата
5. При поява на симтоми на остро стресово разтройство 

през първата седмица след травмата или след това да се търси 
консултация с психиатър. 

6. По-нататъшно изследване може да ни позволи да иден-
тифицираме индивидите с по-голям риск от разстройство на 
пост-травматичен стрес въз основа на комбинирани биологич-
ни и психологични характеристики.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Пациент на 50 г, 170 см, 100 кг – хиперстеничен хабитус. 
BMI 34,6.  Затлъстяване I степен предимно в абдоминалната 
област. 

Пациентът  е с политравма получена при пропадане на асан-
сьор в асансьорна шахта. Първоначално е приет в болница в гр. 
Бургас. По данни от епикризата там е бил в състояние на хемо-
рагичен шок – циркулаторен колапс (RR 60/20 mmHg), тахи-
кардия (>120 мин -1) тахипнея (>25 мин-1), нисък хемоглобин. 
Хеморагичният шок е овладян с хемотрансфузия и вливане на 
водно-солеви разтвори. 24 часа след приемането, пациентът се 
транспортира с хеликоптер за лечение във ВМА – София. 

Пациентът постъпва в шокова зала, прави се скенер за оце-
няване на пораженията и съставяне на терапевтичен план и без 
забавяне се транспортира в операционната зала.

 Установени са следните травми:
1. Fractura pelvis ( “C” тип Malgaine dyschisis symphisis et 

luxatio art. sacroiliaca sin);
2. Fractura femoris sin
3. Fractura calcanei sin aperta
4. Fractura humeris sin proximalis intraarticularis
5. Натъртвания в областта на гръдния кош, но без данни за 

фракура на ребра, перикарден или плеврални  изливи.
Планът  за хирургичното лечение е:
1. Остеосинтеза на петата и бедрото.
2. Стабилизиране в КАРИЛ и след 2 дни, ако позволява 

състоянието ,остеоситеза на таза.
3. В по-късен етап, след дехоспитализиране и рехабили-

тация повторно приемане на пациента за оценка и лечение на 
фрактурата на хумеруса. Фрактурата на хумеруса не e размес-
тена, но имаше съмнения за виталността на главата, за това, с 
оглед тежкото състояние на пациента, бе прието по-консерва-
тивно поведение. 

Пред анестезиологичния екип стояха следните проблеми:

1. Нeкомпенсирана хомеостаза
a. Hb 93, Hct 0,258, Leu 12x109 – очаква се значително кър-

вене при остеосинтезата на петата и бедрото. Есмарх неможе 
да се постави заради бедрената фрактура. 

b. Glu 9,3, Crea 85, ASAT 56, ALAT 25, TP 47
c. INR 1,4; aPTT 29 sec, PLT 116
d. t  36,2o C
e. КГА  - компенсирана метаболитна ацидоза, ВЕ - 7
2. Пациентът бе възбуден, RR 140/95, p120
3. Силно изразен болков синдром в областта на фрактури-

те и лявата част на таза
4. Доста продължителна оперативна интервенция
5. Готовност за масивна хемотрансфузия в предвид тежки-

те многофрагментни фрактури и нарушената коагулация (ни-
ски тромбоцити, завишен INR)

6. Борба с  „триадата на смъртта” – хипотермия, ацидоза, 
хипокоагулация. 

7. Предотвратяване на реанимационни проблеми 
a. минимум апаратна вентилация  с оглед предотвратяване 

на усложнения от страна на дихателната система 
b. прецизен баланс на ВСР – наличен SIRS, нисък TP – ус-

ловия за екстравазация на течност в интерстициума и появява-
не на отоци

Преди началото на оперативната интервенция осигурихме 3 
единици Er концентрат и 6 единици прясно замразена  плазма 
(около 200 мл средно на единица ПЗП). Предвидихме затоп-
ляне на всички водно-солеви разтвори, и затопляне на самия 
пациент. 

Анестезиологичният екип се спря на следния план: 
1. Да използваме регионална анестезия до колкото е въз-

можно, за да повлияем минимално авторегулаторните механи-
зми на организма и терморегулацията

2. При необходимост (очакваше се значителна продължи-

резюме: Разглеждаме клиничен случай на пациент с поли-
травма и тежки фрактури на таза и долен крайник. Комбини-
рането на обща и регионална анестезия в различните етапи 
от лечението му допринесе за по-бързото компенсиране на 
виталните показатели в острата фаза на травмата, по-ефектив-
на рехабилитаця, по-кратък престой в реанимаця и по-кратък 
болничен престой. 

ключови думи: политравма, обща анестезия, регионална 
анестезия, триада на смъртта, хемотрансфузия, илеофасциален 
блок, блок на n. ischiadicus преден достъп, епидурален катетър, 
ултразвукова навигация, реанимация.

Summary: We consider a clinical case of a polytrauma patient 
with a severe pelvic and lower limb fractures. Combining general 
and regional anesthesia in the stages of his treatment gave us the 
possibility of faster compensation of vital parameters in the acute 
phase of the trauma, more effective rehabilitation, shorter ICU stay 
and faster discharge from the hospital. 

key words: polytrauma, general anesthesia, regional anesthesia, 
triad of death, hemotransfusion, ileofascial block, sciatic nerve 
block anterior approach, epidural catether, US navigation, ICU
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телност) да се премине към обща анестезия, като се дозират 
много прецизно релакстаните и опиатите.

3. Да се коригира и поддържа стриктно хомеостазата, така 
че пациентът да може да бъде екстубиран в края на оператив-
ната интервенция.

4. Мониторинг на съзнанието, хемодинамиката и дихател-
ната функция в реанимация и проследяване  възникването на 
възможни усложнения.

. 
Първата операция по план беше на калканеуса. Поради сил-

ния болков синдром, тежките фрактури на таза, възможност за 
циркулаторен колапс след симпатиколизата, нарушената коагу-
лация, спиналната анестезия бе противопоказана.  Ефективна 
анестезия на цялата подбедрица и дисталната трета на бедрото 
може да се осигури чрез блок на седалищния нерв и блок на 
феморалния нерв.

За да не се  променя положението на пациента, избрахме  
преден достъп за блок на седалищния нерв на транспортната 
носилка. 

След мониторинг и седация (пациентът беше превъзбуден) 
пристъпихме  към блок на n. ischiadicus - преден достъп. Из-
ползвахме  ултразвукова навигация и нерв-стимулатор.  Нервът 
се визуализира  на около 5 см под ингвиналната гънка, на 10-11 
см дълбочина, сканирайки предно-медиалната част на бедрото. 
С нерв стимулатора получих адекватен тибиален отговор (фле-
ксия на ходилото) на 0,4 mA. 

Инжектирах адренализиран разтвор на 17 мл лидокаин (255 
мг) 1,5% и 8 мл маркаин 0,5% (40 мг)  -  общо 25мл. Наложиха 
се две пренасочвания на иглата за да се осигури оптимално раз-
пределение на анестетика.

За да осигуря анестезия на медиалната част на подбедрицата 
и петата би бил достатъчен блок на n. saphneus или блок на n. 
femoralis. Тъй като пациентът се оплакваше от силна болка в 
областта на лявата тазобедрена става (от страната на счупения 
калканеус) реших да направя илеофасциален блок. Така успо-
редно с блока на n. femoralis ще получа и аналгезия или поне 
намаляване на болката в тазобедрената става.

Използвах 40 мл адренализиран разтвор на лидокаин 1% 
(400 мг).

Болковият  синдром се повлия бързо. След 20 мин. пациен-
тът бе преместен на операционната маса с търпима болка в 
таза, никаква в подбедрицата и петата и слаба в бедрото (по 
субективна оценка).

Първата операция продължи около 3 часа. Кръвозагубата бе 
около 400 мл. Пациентът получи 1 сак кръв, 3 сака ПЗП и 1,5 
литра водно – солеви разтвори. За седация използвахме общо 
5 мг дормикум и 3 мл фентанил. Нямаше значими колебания 
в хемодинамиката. Систолното налягане бе между 110 – 130 
mmHg, a пулсът межу 100 и 120 мин -1. 

Последва препокриване и подготовка на травматологичния 
екип за остеосинтеза на фемура – около 20 мин.

Бедрената фрактура бе в дисталната трета на бедрото, така че 
операцията започна под регионална анестезия. 30-35 мин след 
началото, пациентът се оплака от болка в областта на опера-
цията и преминахме към обща инхалационна анестезия. Уво-
да направихме с пропофол, фентанил и атракуриум. Водихме 
анестезията със севофлуран. Положихме грижи за затоплянето 
на пациента, бяха взети контролни газови анализи за оценка 
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на алкално-киселинното равновесие (без съществени отклоне-
ния). До края на операцията (още около 2 часа) инфузирахме и 
останалите биопродукти и още литър ВСР. 

Пациентът бе изведен в реанимация интубиран, контактен, 
на спонтанна вентилация. Екстубацията бе извършена 30 мин 
след постъпването в интензивното отделение при добра мус-
кулна сила, аксиларна температура 36,4о С. Контролен Hb – 
100 g/ml; INR 1,2, BE -2, газов анализ в норма. 

кОмЕНТАр:

Комбинирането на регионална и обща анестезия ни позво-
ли да използваме оптимално предимствата на регионалната 
техника, да избегнем настъпването на метаболитни, хемодина-
мични и инфекциозни усложнения в периоперативния период, 
адекватно да коригираме хомеостазните параметри за възмож-
но най-кратко време. Дори след толкова продължителна, спеш-
на интервенция (над 6 часа) пациентът бе ексутибиран в много 
кратък срок след операцията, без необходимост от допъплни-
телна апаратна вентилация. 

Терапевтичният план бе спазен. След два дни се осъществи 
остеосинтезата на таза. В края на операцията, под обща анес-
тезия, поставихме епидурален катетър, на ниво L2 – L3, за сле-
доперативна аналгезия. Тъй като пациентът беше корполентен 
и в предвид наличните фрактури, не можехме да го поставим в 
оптимално положение.  С помощта на  ултразвук определихме 
мястото за пункция с епидуралната игла, ъгълът на проникване 
и разстоянието от кожата до lig flavum. Използвахме срединен 
достъп.

Пациентът престоя в реанимация още 7 дена след втората 

операция, поради настъпване на усложнения от страна на ДС 
– хипостаза и дифузна конгестия, дължащи се най-вероятно на 
хиповентилацията, принудителното положние и гръдна травма 
(макар и без фрактури на ребра). Благодарение на адеквтанта 
дихателна рехабилитация не се разви пневмонично огнище и 
пациентът бе преведен в клиниката по травматология в ком-
пенсирано общо състояние. Не се допусна развитието на пе-
риферни отоци. 

ИЗВОд: 

Пациентите с политравма са от най-трудоемките пациенти 
в интензивните отделения. За да се справим с високия летали-
тет и често настъпващите понякога неочаквани усложнения са 
необходими прецизна координация между травматологичния, 
анестезиологичния и реанимационния екип.  В много случаи 
комбинирането на различни анестезиологични техники до-
принася за успешното компенсиране на състоянието на паци-
ентите още в пъровначалната остра фаза на травмата, по-лек 
следоперативен период и в крайна сметка по-кратък престой  
в реанимация. Така постигаме по-добро съотношение цена/
полза на болничния престой и оптимален комфорт за пациента. 

Адрес за кореспонденция:

ЛИПСВА
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