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ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ПРОмЕНИ В мОЗъЧНИЯ кРъВЕН ТОк, мЕТАбОЛИЗъм И 

НЕВРОТРАНСмИТЕРНИТЕ СИСТЕмИ ПРИ ТЕжкА ЧЕРЕПНОмОЗъЧНАТА ТРАВмА

Н. Петров, Р. Попов, Хр. Бозов, В. Васева, Г. Матев
Катедра по анестезиология и интензивно лечение

Военномедицинска академия, София

CHANGES IN CEREbRAL bLOOD fLOw, mETAbOLISm  AND 

NEuROTRANSmITTER SYSTEmS IN SEVERE CRANIO-CEREbRAL TRAumA

N. Petrov, R. Popov, Hr. Bozov, V. Vaseva, G. Matev
Department of Anaesthesiology and Intensive Care

 РЕЗюмЕ:
 Промените в мозъчния метаболизъм, които предизвиква 

тежката черепномозъчна травма са обект на експериментални 
и клинични изследвания. Известно е, че метаболитната актив-
ност на мозъчните клетки определя нивото на кръвотока към 
тях. При тежки краниоцеребрални травми настъпва декупелу-
ване на тези процеси. Стига се до състояние, при което невро-
ните и глиалните клетки изпитват субстратен глад или подвоз-
ваните към тях субстрати не могат да бъдат усвоявани, поради 
целуларна дисфункция.

 ключови думи: мозъчно-съдов резистънс, мПН – мо-
зъчно перфузионно налягане, мкТ – мозъчно кръвен ток, 
ЧмТ – черепно-мозъчна травма

 SummARY:
 Changes in cerebral metabolism, as a result by severe cranio-

cerebral trauma are subject of experimental and clinical studies. It 
is well-known that metabolic activity of cerebral cells determines 
the level of blood flow to them. In severe craniocerebral traumas 
occurs decupelation of these processes. It reaches a condition in 
which neurons and glial cells have substrate starvation or trans-
ported to them substrates can not be assimilated, due to cellular 
dysfunction.

 key words: CVR – Cerebrovascular resistance, CPP – 
cerebral perfusion pressure, Cbf – cerebral blood flow, CCT 
– craniocerebral trauma

Мозъчният кръвен ток съставлява 15-20% от минутния обем 
на сърцето или приблизително 750 ml/min. Това подсказва го-
лямата интензивност на процесите, които протичат в него и 
необходимостта от голям  кислороден, енергиен  и субстратен 
подвоз. При нормални условия мозъчният метаболизъм проти-
ча 90% в аеробни условия и 10% в анаеробни. Церебралната 
циркулация се осъществява 2/3 през каротидните артерии и 
1/3 през вертебралните артерии. Анатомично мозъчното съдо-
во русло се различава от системното по относително дългите 
артерии и  сравнително късите артериоли. Това осигурява спад 
в налягането от 39 до 51%. Морфологичен субстрат на микро-
циркулацията са артериоли с размер от 30 до 100 микрона и 
капиляри с размер 6 микрона.   

Тежката черепномозъчна травма предизвиква разединяване 
на  кръвотока от метаболизма. Причини за такова декупелуване 
могат да бъдат:  

	нарушена съдова авторегулация, развитие на мозъчен 
едем, интракраниална хеморагия, 

	метаболитни нарушения, 

	повишено съдово съпротивление, 

	понижен кислороден и субстратен подвоз към неврони и 

глиални клетки.

 Отпадането на мозъчно - съдовата авторегулация може да 
е локално (в зоната на контузия) или генерализирано. Причина 
за това са изменения в мозъчния съдов резистанс ( МСР). Той 
се дефинира като отношение между МПН и МКТ. При коматоз-
ни болни с тежка черепномозъчна травма  МКТ<32.9ml/100g/
min се приема за редуциран, нива от 32.9-55.3ml/100g/min – за 
състояние на ”релативна хиперемия”, а над 55.3ml/100g/min - 
“абсолютна хиперемия”. Тежката ЧМТ предизвиква дълбока и 
разпространена редукция на МКТ. Това се дължи на развитие 
на вазоспазъм, вследствие посттравматична субарахноидна хе-
морагия, повишено ИКН, подтиснат церебрален метаболизъм.

Голям брой от съобщенията за резултатите от експериментал-
ните проучвания на мозъчната травма, говорят за една значи-
телна и продължителна редукция на МКТ в зоната на увредата. 
Причините за нея са локална супресия на метаболизма, нару-
шение на микроциркулацията, поради отделяне на вазоактивни 
субстанции, които водят до съдов спазъм. Крайният резултат 
е развитие на клетъчна исхемия и некроза, при снижаване на 
МКТ под 10 ml/100g/min. Клиничните наблюдения до голяма 
степен потвърждават експерименталните данни - при МКТ 20 
ml/100g/min и церебрална метаболитна скорост на кислорода 
(CMRO2) под 0,6μmol/g/min на КТ има регистрирани инфаркти 
в 15% от случаите.  Освен това, регистрирана  е връзка между 
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промените в МКТ, CMRO2, AVDO2 в булбус югуларис и лак-
тат-кислородния индекс при болни с мозъчна травма в кома, с 
данни за субарахноидна хеморагия или инсулт.

При 45% от болните в кома, дължаща се на травма или ме-
таболитна енцефалопатия, CMRO2 е редуцирана между 0,6 и 
1,2μmol/g/min, като МКТ следва тази редукция. В останалите 
случаи е възможно да се наблюдава т. нар. “луксозна перфу-
зия”- МКТ надвишава метаболитните нужди на клетките.

Нормално Церебралната екстракция на кислорода(ЦЕО2)  е 
22 - 42%. Тя отразява влиянието на промените в мозъчно-съ-
довото съпротивление върху МКТ и съотношението CMRO2/
МКТ. Много често в началните стадии, след мозъчна травма 
се наблюдава олигемична хипоксия, която се характеризира 
със силно редуциран МКТ, нормална оксигенация на кръвта, 
понижена метаболитна скорост на кислорода и завишена кис-
лородна екстракция. Измерената SvjO2 е повишена, докато при 
хиперемия е понижена, което говори за понижена екстрактия 
на кислорода от мозъчната тъкан. Нарасналата ЦЕО2 е компен-
саторен механизъм, който постепенно се изчерпва и води до 
повишена продукция на лактат. Промените в МКТ първоначал-
но са обратими, а впоследствие необратими, като времето за 
този преход зависи от нивото на кръвотока.

Промените в мозъчния метаболизъм, които предизвиква 
тежката черепномозъчна травма са обект на експериментални 
и клинични изследвания. Известно е, че метаболитната актив-
ност на мозъчните клетки определя нивото на кръвотока към 
тях. При тежки краниоцеребрални травми настъпва декупелу-
ване на тези процеси. Стига се до състояние, при което невро-
ните и глиалните клетки изпитват субстратен глад или подвоз-
ваните към тях субстрати не могат да бъдат усвоявани, поради 
целуларна дисфункция.

Експериментални модели показват понижаване на CMRO2 в 
първите 5-20 минути, последвано от нормализиране. При хора 
с тежка черепномозъчна травма се наблюдава понижение в 
CMRO2, което корелира с тежестта на травмата и изхода. При 
болни в кома тя е около 0,6-1,2μmol/g/min, при пациенти с бла-
гоприятен изход е около 2,19± 0,82/100g/min, а при неблаго-
приятен изход – 1,52 ±0,58ml/100g/min.(53)

Друг важен фактор за клетъчна увреда е развиващата се лак-
татната ацидоза, която се дължи на дизфункция на целуларни 
компоненти:

•	 понижен МКТ, хипоперфузия или реперфузия, 
последвани от клетъчна исхемия; 

•	 разпад на хемоглобина в ликвора; 

•	 повишено серумно ниво на лактат.

Може да е локална или дифузна. В експериментални и кли-
нични проучвания е показана връзката между нивото на лактата 
в цереброспиналната течност и изхода от травмата. Нараства-
нето на лактата в мозъчната тъкан и на съотношението лактат/
пируват корелира с неблагоприятен изход. Нормализирането 
на лактатната концентрация в цереброспиналната течност на-
стъпва обикновено към 48-я час, което се свързва с подобрена 
клинична картина. Обикновено 30-50 mg/100ml лактат в ЦСФ 
се среща при пациенти, които не преживяват черепномозъчна-
та травма, а концентрация 16-20 μmol лактат/g мозъчна тъкан 
е критична при развитие на клетъчни увреди. Съотношението 
лактат/пируват е обикновенно в границите от 4.3 до 20.3 и от-
разява състоянието на редокс-системата на клетката. 

Критичният фактор за церебралния метаболизъм е кислоро-
дът и дори краткотрайното му отсъствие води до увреждане на 

редокс-системите на митохондриите. 
Механизмът, по който се уврежда енергийната продукция 

на мозъчната клетка е неясен. Вероятно патологичната нокса 
директно индуцира митохондриална дизфункция и алтерация 
на оксидативното фосфорилиране. Същевременно пониженият 
подвоз на кислород и субстрати също може да е причинен фак-
тор, така както и освобождаването на екситаторни аминокисе-
лини и други неизвестни фактори.                                   

Поддържането на йонния интегритет на мозъчните клетки 
зависи от енергийното им състояние и функционирането глав-
но на ензима К/Na-АТФ-аза. При тежка черепномозъчна травма 
настъпва незабавно изтичане на калиеви йони в екстрацелулар-
ното пространство, където концентрацията им бързо нараства 
и при стойности над 15 mmol/l се стига до съкращаване на съ-
довете и повишаване на клетъчната гликолиза. Заедно с това се 
отбелязва масивно навлизане на натриеви, хлорни и калциеви 
йони интрацелуларно. Настъпва деполяризация на невронал-
ната мембрана. Нараства и водното съдържание на клетката. 
Възниква цитотоксичен оток, както и промяна в интегритета на 
целуларните мембрани. Смутена е функцията на митохондри-
ите и на някои протоплазмени протеини от навлезлия калций. 
Задълбочава се енергийният глад на клетките, поради наруша-
ване на оксидативното фосфорилиране. По този начин не могат 
да бъдат възстановени йонните потоци и се стига до състояние 
на йонен дисбаланс от двете страни на клетъчната мембрана 
и интрацелуларно. Навлезлите натриеви йони стимулират кал-
циевия ексфлукс от митохондриите, а самите калциеви йони 
могат да предизвикват освобождаване на такива от ендоплаз-
матичния ретикулум. 

Ролята на магнезиевите йони също е обсъждана в патогене-
зата на мозъчните травми. Знае се, че мозъчната травма реду-
цира интра- и екстрацелуларните нива на магнезия. 

Промени в невротрансмитерните системи при тежка 
черепномозъчната травма

      ЦНС разполага с множество трансмитерни системи: 
•	 централна холинергична, с медиатор ацетилхолин;

•	 система на биогенните амини - норадреналин, 
адреналин, допамин, серотонин; 

•	 централна система на трансмитерни аминокиселини 
с медиатори глутамат, аспартат, гама аминомаслена 
киселина;

•	 централна невропептидна система с медиатори 
невропептиди - опиоиди, ейкозаноиди и други .

Системната хипоксия и повишената лактатна продукция 
понижават синтеза и освобождаването на ацетилхолин. Счита 
се, че холинергичната система има отношение в патогенезата 
на коматозните състояния след тежка черепномозъчна травма, 
чрез медиирането на разпространено задържане в ЦНС. В по-
нови експериментални изследвания се установи, че мозъчната 
травма води до хроничен дефицит в холиергичната система, 
чрез намалено отделяне на ацетилхолин или чрез намален брой 
холинергични неврони.

Друг медиатор в ЦНС, който има отношение предимно към 
възникване и разпространение на инхибиторни процеси е га-
ма-амино-маслената киселина (ГАМК). ГАМК-рецепторите са 
два вида и се оказва, че могат да свързват освен ГАМК и бен-
зодиазепини, барбитурати, антиконвулсанти. Ефектите от ме-
диаторното действие на ГАМК са инхибиторни и се дължат на 
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хиперполяризация на мембраната от повишена проницаемост 
за хлорни йони или чрез промяна на проницаемостта за К+ и 
Са++.

В настоящия момент много голямо значение за развитието 
на вторичните мозъчни исхемии се отдава на екситаторните 
аминокиселини глутамат и аспартат. Те генерират възбуждане 
на мембраната, чрез канални рецептори (отваряне на калциеви 
и натриево-калиеви канали). Глутаматът се освобождава, чрез 
пресинаптична стимулация и упражнява ефекти, чрез най-мал-
ко четири рецептора : метаболитен, каинатен, АМРА и NMDA. 
Първият рецептор се свързва с фосфатидил инозитола и други 
вторични преносители: вторият (АМРА) и третият (каинатен) 
отварят катионни канали на натрий, а четвъртият (NMDA) е 
както за натриеви, така и за калциеви катиони. 

При тежка черепномозъчната травма и исхемични инциденти 
се активират NMDA-рецепторите, което има за резултат масив-
но калциево навлизане в клетката, предизвикващо активиране 
на калций-зависими ензими (протеази, липази, ендонуклеази, 
NО-синтетаза), освобождаване на калциеви йони от депата в 
ендоплазматичния ретикулум (калмодулиновия комплекс), де-
зинтеграция на митохондриалното оксидативно фосфорили-
ране, възникване на енергиен глад в клетката, деструкция на 
целуларния скелет и некроза. Ефектите от глутаматното сти-
мулиране на NMDA-рецепторите могат да бъда блокирани от 
разнообразни фармакологични агенти: МК 801 (Dizоcilpine), 
Metamine, Amitryptiline, ACEA 1021, Ketamine, Phencyclidine, 
Ifenprodil.

Много изследвания показват значението на азотния окис в 
патогенезата на вторичните увреди, след тежка черепномо-
зъчна травма и исхемия. Предполага се, че след активиране на 
NMDA-рецепторите и навлизането на калциеви йони в клетката 
наред с другите биохимични реакции, се активира азот-окисна 
синтетаза. Тя превръща L-аргинина в L-церулин и азотен окис. 
Азотният окис може да играе ролята на невротоксин по пътя 
на генерирането на оксидантна  молекула(пероксинитрит), 
който пък да предизвика липидна пероксидация и увреждане 
на ДНК. Също така NO вероятно нарушава митохондриалната 
дихателна верига и води до генериране на свободни радикали, 
увреждащи ДНК. 

Тежката черепномозъчна травма инициира биохимична кас-
када, която включва значителни нарушения в липидната обмя-
на на мозъчните клетки. Главна роля се отдава на калциевият 
инфлукс, който води до исхемични увреди и активиране на 
фосфолипаза А2. Тя катализира разграждане на фосфолипиди-
те и освобождаване на арахидонова киселина, която се мета-
болизира по циклооксигеназния и липогеназния път. В резул-
тат се образуват биологично активни вещества – левкотриени, 
тромбоксани, свободни кислородни и хидроксилни радикали. 
Последните два са силни мембранни окислители и генератори 
на нови такива. 

Синтезираните тромбоксан А2, простагландин F2a, 
простагландин Н2 са мощни тромбоцитни агреганти и вазо-
констриктори, които индуцират клетъчна исхемия. Създават 
се условия за развитие на интрацелуларна ацидоза, на чийто 
фон исхемично генерираните свободни кислородни радикали, 
както и освободеното от разграждането на хемоглобина трива-
лентно желязо, могат да активират липидна пероксидация, при 
която да се стигне до деструкция на клетъчния скелет. 

            Експериментални проучвания сочат, че тези про-
мени могат успешно да бъдат предотвратени с предварител-
ното прилагане на антиоксиданти и скавангери на свободни 
радикали - витамин "С", "Е", супероксиддисмутаза и селе-

ниум. Прилагането на стероиди: 21 аминостероида tirilazate, 
methylprednisolon и други кортикоиди, като инхибитори на 
фосфолипазата има своята патогенетична обосновка.

В последните години се обръща особенно внимание на зна-
чението на ендогенната опиоидна система в генезата на вто-
ричните исхемични нарушения при различни мозъчни увреди. 
Ендогенните опиоиди се повишават, след краниоцеребрални 
травми  и предизвикват нарушения в микроциркулацията (ар-
териоларната вазоконстрикция). Особено значение се отдава на 
динорфина, който стимулира капа-рецепторите. Прилагането 
на опиатни антагонисти, като налоксон води до подобряване 
на микроциркулацията и МКТ. Прилагането на Тиреотропен 
Релизинг-хормон е с благоприятен ефект при спинална и мо-
зъчна травма. Той антагонизира ефектите на опиатните пепти-
ди, благоприятно провлиява системното артериално налягане, 
неврологичния изход и преживяемостта след експериментална 
мозъчна травма.

            Невротрофните фактори играят важна роля, както 
в ембрионалното развитие, така и при разнообразни травми и 
дегенеративни процеси в ЦНС. Невротрофините са една го-
ляма фамилия, включваща NGF, BDNF, NТ-3, NT4/5, NT-6.Те 
поддържат определени невронни процеси при растежа, протек-
тират невроните, подложени на травма и дегенерация и водят 
до разрастване на интактни и увредени неврони. Внесени в 
мозъка, чрез трансплантация на соматични(стволови) клетки, 
те показват стимулация на невроналната регенерация. Факто-
рите BDNF, NT-3, CNTF и GDNF стимулират регенерацията 
на мотоневроните. Повечето от тях се синтезират от мозъчната 
РНК. Предполага се, че те имат съседни рецептори с глутамата 
и вероятно по такъв механизъм понижават екситотоксичността 
му. Максималната секреция на невротрофини е регистрирана 
между втората и третата седмица след травмата, когато има и 
най-значително прорастване на аксоните. 

 Обсъждане
 При тежка черепномозъчна травма се отключват множе-

ство патологични процеси, които стоят в основата на наруше-
нията на метаболизма и хемодинамиката на мозъчната тъкан. 
Разширеният мониторинг в повечето случаи позволява да се 
доловят своевременно голяма част от тях. Интензивното лече-
ние е насочено най-често към компенсиране на нарушенията 
и поддържане на адекватна хемодинамика. Задълбоченото по-
знание върху патофизиологията на нарушенията, обаче дава 
шанса за своевременна терапевтична намеса с цел прекъсване 
на порочните кръгове на развиващите се патологични процеси. 
Това допринася за по-ефективно лечение и е от особенно зна-
чение за профилактиката на вторичните церебрални и екстра-
церебрални увреди.
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РЕЗюмЕ

Пациентите, представени за радикална цистопростатекто-
мия, много често са с тежки придружаващи заболявания, АСА 
III – IV. Ето защо анестезиологичното предизвикателство е 
налице и касае адекватно, но максимално щадящо интраопе-
ративно и следоперативно обезболяване. Авторите представят 
продължителното епидурално катетърно обезболяване, про-
веждано интра- и следоперативно, дози, продължителност и 
резултати.

ключови думи: радикална цистопростатектомия, про-
вължително епидурално обезболяване

SummARY

The patients, presented for radical cystoprostatectomy are 
often with severe concomitant disease, ASA III-IV. That’s why 
the anesthesia is a real challenge for the anesthesiologists. It is 
necessary an adequate intra- and postoperative pain relief to be 
present. The authors describe a continuous epidural technique for 
combined anesthesia and pain relief postoperatively, the dosage of 
the anesthetics used, time frame and results.

key words: radical cystoprostatectomy, continuous epidural 
pain relief

Въведение 

Цистопростатектомията със или без изграждане на нов ре-
зервоар, е мащабна, травматична и продължителна оперативна 
интервенция(2). Пациентите често са увредени и в напреднала 
възраст(1), с редица съпътстващи заболявания, някои от които 
на границата на компенсация. Ето защо анестезиологичното 
предизвикателство е налице и касае включително адекватно, 
но максимално щадящо следоперативно обезболяване(3).

Цел 

На основание проблемите, поставени пред анестезиолозите 
и анализ на литературата, ние си поставихме за цел да преце-
ним адекватността на продължителното епидурално катетърно 
обезболяване, провеждано интра- и следоперативно, както и 
евентуалните ползи от тодзи начин на обезболяване.

материал и метод

Приложихме описаната по долу техника при 12 възрастни 
пациенти, средна възраст 72.4 г, ASA III-IV. Ден преди опера-
тивната интервенция поставяхме епидурален катетър, на ниво 
Th12 – L1 или L1 - L2, чрез парамедианен достъп. Върхът на 
катетъра позиционирахме на ниво Th10. Приготвеният разтвор 
за ЕДА се състоеше от Levobupivacaine 0.200 % + Sufentanil 

1 μg /мл. В деня на операцията след верификация на точната 
катетърна позиция по стандартен метод с инжектиране на 4 мл 
2% лидокаин, около 30 мин. преди разреза инстилирахме през 
катетъра по 1.5 мл/сегмент от приготвения разтвор. Следваха 
рутинни премедикация с мидазобам и фентанил, увод, инту-
бация и мускулна релаксация с Pancuronium bromide. Използ-
вахме и инхалационен анестетик Isoflurane или Sevoflurane, 
като отчитахме дълбочината на анестезионния сън чрез BIS 
мониторинг. Интраоперативната скорост на разтвора за обез-
боляване варираше от 8 до 12 мл/час, като основен репер за 
скоростта беше систолното артериално налягане. Инхалацион-
ният анестетик спираше около 7 - 10 минути преди налагане на 
последният конец на кожния разрез. Следоперативното обез-
боляване продължаваше 4-5 дни, с разтвор с променена кон-
центрация от изходната – 0.125% и варираща скорост, с цел 
поддържане на VAS ≤ 3. Раздвижвахме пациентите в леглото на 
втория следоперативен ден, а около него – на третия следопе-
ративен ден. Отстранявахме катетъра на V следоперативен ден, 
като непосредствено преди това инстилирахме 1 мг морфин 
през катетъра, промивайки го с 4 мл физиологичен разтвор.

 
Резултати

Оперативните интервенции завършиха успешно. Около 60 
минути след началното инстилиране на разтвора за обезбо-
ляване беше регистрирано при 5 пациенти понижаване на 
системното артериално налягане с 30 – 40%, което налагаше 
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намаляване на скоростта на епидуралната инфузия и засилена 
рехидратация. Отчетени бяха ниски стойности МАС на инха-
лационния анестетик 0.5 – 0.8 об.%, при което се поддържа-
ше ниво на сън около 40 – 50 по BIS мониторинг. В следопе-
ративния период не бяха регистрирани хемодинамични или 
други усложнения, свързани с епидуралната катетъризация. 
Регистрирано беше ранно възстановяване на перисталтиката: 
втори ден при 1, трети ден при 7, четвърти ден при 4 паци-
енти. Субективното мнение за следоперативното обезболяване 
на пациентите беше за много добра аналгезия, отчетена чрез 
изследване за болка в пасивно положение и чрез динамични 
проби (кашляне и движение). При двама пациенти в ранния 
следоперативния период имаше позиви за повръщане, повли-
яни добре с Анцемет 12.5 мг, приложен  еднократно венозно.
 

Обсъждане

Приложената техника е много подходяща при тази кохорта 
пациенти, от гледна точка на минимално натоварване с анес-
тетични медикаменти, адекватно обезболяване, ранно раздви-
жване и повлияване възстановяването на перисталтиката. По-
ставянето на катетъра от предния ден има своите недостатъци, 
които са изразени най-вече в неудобство и дискомфорт за па-
циентите, както и повишен риск от контаминация, но са силно 
спестяващ време метод, предвид обичайната дълга продължи-
телност на оперативната интервенция.

Изводи

1. Предложената техника е изключително подходяща за този 
вид операции, изхождайки от тяхната продължителност и ув-
редени пациенти.

2. Поставеният епидурален катетър предоперативно се из-
ползва с успех и за следоперативно обезболяване.

3. Въпреки, че е поставен от предния преди операцията ден, 
това не повиши риска от свързана с катетъра инфекция при на-
шата група болни.
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ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

РЕЗюмЕ: 
Канюлирането на централна вена е често извършвана  мани-

пулация с множество идикации както при планови така и при 
спешни случаи. Това може да бъде животоспасяваща манипу-
лация, но също и процедура асоцирана със значителен риск и 
усложнения. Съществуват редица клинични прочвания които 
показват че използването на ултразвук навигираната техника 
значитело намалява риска от усложнения и подобрява успевае-
мостта при катетаризирането на централни вени в сравнение с 
традиционният анатомичен подход. През поседните 10 години 
няолко различни здравеопазни агенции са публикували препо-
ръки подкрепящи  използването на ултразвук при канюлиране-
то на централни вени(ЦВ). Целата на тази обзорна статия е да 
оцени и анализира мястото на ултразвук навигираната канюла-
ция на ЦВ за подобряваето на безопасността при поставянето 
на ЦВИ  чрез преглед и анализ на публикувани до момента до-
казателства.    

ключови думи: централна веноза катетаризация, ултраз-
вук, интензивно лечение,усложнения

SummARY:
Central venous line cannulation is a commonly performed 

procedure with multiple indications in scheduled and emergent 
situations. This can be a life-saving manipulation but also procedure 
associated with significant risks and complications. There are 
numerous clinical trials that show that the use of ultrasound 
guided CVC placement technique considerably decreases the risk 
of complications and increases the number of successful attempts 
of central vein cannulation in comparison with the traditional land 
mark approach. In the last 10 years various health care agencies  
have published recommendations supporting the usе of ultrasound 
in central vein cannulation. The goal of this article is to assess and 
analyse the place of ultrasound guided central venouse cannulation 
for improving the safety of central vein line placement through 
reviw and analysis of the published literature data.

key words: central venouse cannulation, ultrasound, 
intensive care, complications

Въведение и кратка история
Seldinger представя своя революционнен метод за безопас-

на канюлация на артериални и венозни съдове през 1953г. , а 
през 1969 English et al.  са първите описали катетаризиране-
то на вена юугуларис интерна(9). Тази техника бързо доби-
ва популярност поради предимствата и в сравнение с други 
достъпи. През 1978г., Ullman et al. са сред първите описали 
използването на Doppler ултразвук за локализация на вена 
югуларис интерна (35). През 1984 г. Legler and Nugent публи-
куват първата препоръка за употребата на Doppler ултразвук 
за канюлирането на централна вена(20).

От началото на 21 век различни агенции по здравеопазване-
то както в Европа така и в САЩ (the British National Institute 
for Clinical Excellence, the Agency for Healthcare Research and 
Quality Evidence, the American College of Surgeons,Emergency 
ultrasound Guidelines from the American College of 
Emergency Physicians ) са публикували препоръки подкрепя-
щи  използването на ултразвук при канюлирането на централ-
ни вени. 

Целта на тази обзорна статия е да оцени и анализира мястото 
на ултразвук навигираната канюлация на ЦВ за подобряваето 
на безопасността при поставянето на ЦВИ.

Индикации и рискови фактори
Основните индикации за поставяне на централен венозен 

катетър (ЦВК) включват парентерално хранене, хиповолемия, 
прилагане на вазоактивни медикаменти, хемодинамичен мо-
ниторинг, кардиопулмонален арест, труден периферен венозен 
достъп и необходимост от дълготрайно интравенозно прилага-
не на  медикаменти, като например антибиотици. Поставянето 
на ЦВК може да бъде животоспасяваща манипулация, но също 
и процедура ,асоцирана със значителен риск и редица усложне-
ния. В САЩ над 5 милиона централни венозни катетри се по-

ставят всяка година с честота на усложнения над 15%(24, 25).
Механични усложнения като пункция на артерия и пневмо-

торакс се наблюдават до 21% от пациентите с ЦВК усложне-
ния, а  до 35%  от случаите опитите за поставяне са неуспеш-
ни(1, 2, 7, 32). 

Рискът от усложнения се увеличва в асоцоация с някои ха-
рактеристики включващи анатомията на пациента (затлъстя-
ване, кахексия, белези от каротидна хирургия,   операции в 
областа на канюлираната централна вена или лъчелечение на 
мястото на пункцията), пациенти на механична вентилация, 
канюлиране в условия на спешнист като кардиак арест, а също 
и  при  редица придружаващи заболявания като булозен ем-
физем, тромбоцитопения, коагулопатии, антикоагулантна те-
рапия (23, 32).

ЦВК се поставят от клиницисти с различнен опит и прак-
тическа подготовка. Манипулацията се извършва в раз-
лични болнични структури като интензивни отделения, 
спешна помощ,операционни, отделения за пре- и пост-анесте-
зиологична грижа, хемодиализни отделения и други болнични 
структури. Амбулаторното поставяне на ЦВК също нараства, 
особено в хемодиализни  и онкологични центрове извършва-
щи химиотерапия.

Техника
 Има различни видове катетри за централна венозна каню-

лация. Тук се включват едно- и много-луменни ЦВК, тунели-
рани и нетунелирани катетри, големи ригидни катетри поз-
воляващи преминаването през тях на по-тънки флексибилни 
устройства(напр. пулмонални артериални катетри, диагнос-
тични сърдечни катетри и такива за временно трансвенозно 
пейсиране). Всички катетри поставени в ЦВ изискват първо-
начална пункция с игла на вената, следвана от водач, позволя-
ващ преминаването на катъра.

Перкутанното веждане на ЦВК обикновено се извършва по 

УЛТРАЗВУк НАВИГИРАНА ЦЕНТРАЛНА ВЕНОЗНА кАТЕТАРИЗАЦИЯ

 Г. Симеонов
ОАИЛ, Токуда Болница, София

uLTRASOuND GuIDED CENTRAL VENOuS CANNuLATION

G. Simeonov
  Department of Anesthesia and Intensive Care, Tokuda Hospital, Sofia
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така наречената “сляпа” техника, основаваща се на анатомични 
ориентири - палпируеми или видими структури с определено 
анатомично разположение към съответната вена. Канюлира-
нето на вена субклавия например чрез инфраклавилуларния 
достъп, изисква правилна локализация на отправна точка на 
клавикулата, супрастерналната вдлъбнатина и триъгълника  
образуван от стерноклеидомастоидния мускул и ключицата, 
правилно позициониране на пациента и оператора и правилно 
определяне на дълбочината на пункцията както и на посоката и 
ъгъла на въвеждане на иглата. Аналогично, различните достъ-
пи за канюлация на вена юугуларис интерна изисква детайлно 
познаване на хода на вената и разположението и спрямо стер-
ноклеидомастоидния мускул и каротидната артерия(6).

Преносимите ултразвукови (УЗ) апарати, дават възможност 
за визуализиране на централните вени до леглото на болния 
при поставянето на  катетър в тях. Предимствата на УЗ нави-
гираната канюлация на ЦВ са детекцията на анатомочни вари-
ации и точна локализация на съда, избягване на вече тромбози-
рали ЦВ при които поставянето на катетър би било неуспешно, 
и насочването на водача и катетъра след първоначалната пунк-
ция с игла. 

Два вида ултразвук (УЗ) навигиране са описани. Doppler US 
навигиран метод включва audio-guided Doppler,fingertip pulsed 
Doppler and probe-in-the-needle technology(3, 4, 12, 13, 36).

Двуразмерен ултразвуков метод  с (8, 14) или без (15, 22, 
34) пластмасов водач за иглата. Двуразмерния ултразвуков ме-
тод може да бъде или статичен (локализиране на съда преди 
пункцията) или динамичен (real-time, по време на пункцията). 
RT(real time) УЗ  навигираната канюлация на ЦВ дава възмож-
ност за визуализиране на централната вена и заобилакящите 
я анатомични структури преди и по време на въвеждането на 
иглата, водача и катетъра. 

Рискове и честота на усложнения

Точният брой на поставените ЦВК за една година в САЩ не 
е известен, но се изчислява на прибизително “няколко мили-
она” за вена субклавия(23). Когато това се добави към броят 
на  централни катетри поставени при пациент подложени на 
различни хирургични интервенции, критично болни пациенти 
лекувани в отделения по спешна помощ и интензивни отделе-
ния, а също и при множество пациенти на хемодиализа и хими-
отерапя, общият брой на поставените катетри в централна вена 
вероятно е многократно по-голям от този на предполагаемият 
брой изчислен за вена субклавия.

Неуспешно поставяне на ЦВК може да се наблюдава в до 
20% от случаите(1, 23,32).

Рисковете свързани с опити за поставяне на ЦВК (както ус-
пешни така и неуспешни) включват пункция на артерия, хе-
матом, пневмоторакс, хемоторакс, хилоторакс, увреда на бра-
хиалния плексус, аритмия, въздушна емболия, малпозиция и 
оплитане на на катетъра(1, 23, 32).

Други усложнения свързани с поставянето на ЦВК като ин-
фекция, тромбоза, артерио-венозна фистула и съдови лезии или 
лезии на сърцето, обикновено не са свързани с пунктирането с 
игла а се наблюдават след поставянето на катетъра(1, 23, 32).

Честотата на усложненията асоцирани с пставянето на ЦВК 
варира в широки граници, в зависимост от избраната вена, оп-
итността на оператора и наличието на описаните по-горе риско-
ви фактоти. Като цяло, честотата на по-значимите усложнения 
(като пункция на артерия със значителна хеморагия, преходна 
малпозиция на катетъра)  е между 0.5 и 10 %( 1, 23, 32).

В допълнене към описаните по- горе усложненията  при 
поставянето на ЦВК трябва да се взимат под внимание и т.н 
проблеми свързани с качеството на лечение. Например, ЦВ ка-
тетаризация с множество опити може да доведе до значителен 
дискомфорт и притеснение на пациента, а също и до забавя-
не прилагането на животоспасяващи медикаменти и разтвори, 
особенно в условията на спешност.

Доказателства за ползата от ултразвук навигираната 
централна венозна катетаризация

Редица проучвания ясно показват ползата от използването 

на ултразвуковата навигация при центрана венозна катетари-
зация. 

Мета-анализът от 1996г. показва че RT УЗ навигиране при 
поставянето на ЦВК е свързано с значително намаляване на не-
успешните канюлации на вътрешната югуларна вена и вена су-
бклавия в сравнение с обичайният анатомичен подход ( relative 
risk 0.32, 95% CI: 0.18-0.55). В допълнение анализът показва че 
УЗ навигиране намалява усложненията свързани с поставянето 
на ЦВИ (relative risk 0.22, 95% CI: 0.10-0.45), коренспондиращо 
с редукция на релативния риск от 78%.Средният брой на вене-
пункциите до успещно поставяне на ЦВК е значително нама-
лен със RT УЗ навигация (relative risk 0.60, 95% CI: 0.45-0.79), 
коренспондиращо с редукция на релативния риск от 40% (29).

Мета анализа на Hind D et al. от 2003г. включва 18 проуч-
вания със 1646 пациента. Този мета анализ също показва че в 
сравнение с анатомичният метод  RT  двуразмерната ултраз-
вукова навигирана канюлация на вена юугуларис инерна при 
възрастни е свързана със значително намаление на броя на не-
успешните опити както цялостно (relative risk 0.14, 95%  CI: 
0.06 to 0.33) така и при първи опит (relative risk 0.59, CI: 0.39 to 
0.88).  Ограничени   са доказателства в полза на двуразмерната 
ултразвук навигирана техника за канюлация на вена субклавия 
и вена феморалис при възрастни (relative risk 0.14, CI: 0.04 to 
0.57  и relative risk 0.29, CI: 0.07 to 1.21, съответно).  Tри про-
учвания при деца показват по-виска честота на успеваемост 
с двуразмерен ултразвук  при канюлиране на вена югуларис 
инерна (relative risk 0.15, CI: 0.03 to 0.64). Доплер навигираната 
канюлация на вена югуларис интерна при възрастни е по-ус-
пешна в сравнение с анатомичния метод (relative risk 0.39, CI: 
0.17 to 0.92), но анатомичния метод е по-успешен при канюла-
ция на вена субклавия (relative risk 1.48, CI: 1.03 to 2.14) (16).

Няколко рандомизирани, контролирани проучвания доку-
ментират, че ултразвук навигираната техника за канюлиране 
на вена югуларис интерна и вена субклавия е свързана с на-
маляване на броя на усложненията, намаляване на времето за 
достъп и по-висока честота на успешен първи опит при тяхната 
катетаризация(3, 8, 11, 14, 18, 21, 22, 26, 31, 33, 34). 

Рандомизираното контролирано проучването на  Gualtieri 
et al. например, сравняващо анатомичния подход и ултразвук 
навигираната техника за инфраклавикуларна катетаризация 
на вена субклавия показва че при ултразвуковата група па-
циенти има значително по-висока успеваемост(92% срещу 
44%;Р=0.003), по-ниска честота на усложнения( 4% срещу 
41%;Р=0.002), и по-малък брой венепункции преди установя-
ването на достъпа (1.4% срещу 2.5%;Р=0.0007). В допъленение 
80% от неупешните анатомични опити  за катетаризация  са 
успешно изпълнени с ултразвуковата техника(14).

Въпреки че съществуващите проучвания за използването 
на RT УЗ навигиранта техника при катетаризция на вена фе-
моралис са значително по-малко в сравнение с тези за вена 
югуларис интерна публикуваните до момента проучвания в 
тази насока също показват че използването на тази техника е 
свързано с подобряване на успеваемостта, намаляване на броя 
на опитите и намаляване честотата на усложненията при ней-
ното канюлирането (15,19, 28). В едно от тези рандомизирани 
контролирани проучвания сравняващи ултразвук навигираната 
техника и анатомичния подход при канюлирането на феморал-
ната вена авторите установяват че ултразвуковата техника зна-
чително намалява броя на опитите за венепункция(2.3 срещу 
5; Р=0.0057), а също и честотата на усложненията (0% срещу 
20%; Р=0.025), (15). 

Дискусия

RT УЗ навигирана канюлация на ЦВ е най-безопасният и ус-
пешен метод за поставяне на ЦВК в сравнение с традицион-
ният анатомичен подход. Използването на УЗ за канюлиране 
на ЦВ подобрява успеваемостта като същевременно намалява 
времето за изпълнение на процедурата и честотата на усложне-
нията. Намаляване броя на венепункциите вероятно е свързано 
и с намаляване на болката и дискомфорта асоцирани с поста-
вянето на ЦВК.

Въреки че са по-оскъдни в сравнение с доказтелствата за вена 
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югуларис интерна, проучванията показват и ползата от ултраз-
вуковата навигация при канюлирането на вена субклавия и фе-
моралната вена.  Използването на УЗ навигирана канюлация на 
ЦВ от неопитни оператори а също и медицински специалисти 
в условията на високо рискови ситуации е изключително по-
лезно. Пациенти с един или повече рискови фактора(критично 
болни пациенти на IPPV с генерализиран оток и коагулопатии), 
биха имали най-голяма полза от тази техника. Стандартизира-
не на обучението и практическото изпълнение са  важни ком-
поненти от тази техника (35). Обучение в поставянето на ЦВК 
инкорпориращо УЗ навигираната техника може да предостави 
ценни познания за  неопитни оператори. Тези познания могат 
да подобрят успеваемостта при поставянето на катетри без УЗ 
техника. Симулационно обучение показва подобрена иденти-
фикация на желаната централна вена с УЗ в сравнение с техни-
ката по анатомчни ориентири(17).

По отношение на рентабилността на ултразвуковата тех-
ника за централна венозна катетаризация данните са ос-
къдни. Проучването на Calvert N et al показва  че от гледна 
точка на британската икономика тази техника е рентабил-
на и може да доведе до намаляване на болничните разхо-
ди(5).

През 2001г. the Agency for Healthcare Research and quality 
препоръчва използването на узтразвук навигираната тех-
ника за ЦВк като една от 11-те  най-значими практики 
обосновани на научни доказателства които медицинските 
специалисти могат да използват за подобряване на грижата 
за пациентите и тяхната безопасност(30).

Ръководството за използване на Ултразвук локализира-
щи апарати при поставянето на Централни венозни кате-
три на the National Institute for Clinical Excellence съдържа 
следните по-важни препоръки(27):

	 Двуразмерната (2-Д) ултразвук навигация 
се препоръчва като предпочитан метод при 
поставянето на ЦВк във вена юугулaris 
интерна при възрастни и деца в планов 
порядък

	Употребата на 2-Д УЗ навигация би 
трябвало да се има предвид в повечето 
клинични ситуации при които поставянето 
на ЦВк  е необходимо, както планово така и 
при спешени случаи

	Препоръчва се всички специалисти 
участващи в поставянето на ЦВк с 2-Д УЗ 
навигация да преминат съответно обучение 
за овладяване на техниката

	Аудио-навигирана Доплер техника не се 
препоръчва при поставянето на ЦВк

Заключение
Съществуват категорични данни, доказващи  ползата от 

ултразвук навигираната централна венозна катетариза-
ция, които дават основание тази техника да бъде инкорпо-
рирана и широко използвана в ежедневната практика на 
всички медицински специалисти извършващи тази мани-
пулация. 
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РЕЗюмЕ:

Нарастващите необходимости от кръвни биопродукти 
изисква постоянно задържане на нови безвъзмездни 
кръводарители за осигуряване на адекватни запаси от 
кръв. Въпреки че кръводаряването се приема за безопасна 
медицинска процедура съществуват и определени рискове 
за кръводарителите. Нежеланите реакции по време и след 
кръводаряване са с различна клинична характеристика и 
тежест, имат определена връзка с кръводаряването и са 
характерни за част от донорите на цяла кръв. В по-голямата си 
част от реакциите са леки по тежест, но са налице и драматични 
състояния на загуба на съзнание, която може да се придружава 
с конвулсии и инконтиненция.

ключови думи: безвъзмездни кръводарители, 
кръводаряване, системни нежелани реакции

SummARY:
 

 In order to maintain adequate blood supply in the wake of 
increasing demand, new blood donors need to be constantly 
recruited. Although blood donation is considered safe, there are 
some inherent risks to donors. Voluntary blood donors normally 
tolerate blood donation very well, but, occasionally adverse donor 
reactions of variable severity may occur during or after the end of 
blood donation. Commonly, there are minor symptoms associated 
with blood donation. However, rarely, serious and severy symptoms 
like loss of consciousness and convulsions or incontinence may 
occur. 

keywords: blood donation, systemic adverse reactions, 
voluntary blood donors

кЛИНИЧНА ХАРАкТЕРИСТИкА НА СИСТЕмНИТЕ НЕжЕЛАНИ РЕАкЦИИ ПРИ 
кРъВОДАРЯВАНЕ

Р. Попов*,  Н. Петров
Катедра анестезиология и интензивно лечение – ВМА гр. София
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CLINICAL CHARACTERISTICS Of SYSTEmIC ADVERSE REACTIONS ASSOCIATED 
wITH bLOOD DONATION

*Popov R, Petrov N
Department of Anesthesiology and Critical Care, Military Medical Academy, Sofia

*Military Blood Bank, Military Medical Academy, Sofia

Въведение

Крайната цел на трансфузионния надзор е осигуряването 
на безопасна кръв и кръвни продукти и предотвратяването на 
нежеланите реакции и инциденти в трансфузионния процес 
(4,5,7).  

Системата за наблюдение и проследяване на кръводарители 
(трансфузионен надзор за кръводарители) е интегрална част 
от трансфузионния надзор и пряко влияе върху националното 
осигуряване с кръвни продукти (9).

Цел

Да се изясни клинико-епидемиологичната характеристика 
на свързаните с даряване на цяла кръв системни нежелани 
реакции и да се систематизират диагностичните критерии за 
тяхната тежест.

материал и методи

Обхванати са 27482 безвъзмездни и доброволни 
кръводарявания осъществени от стационарни и подвижни 
екипи за кръвовземане. Кандидат-дарителите са допускани 
до кръвовземане след обстоен преглед, извършен от лекар. 
Кръводаряванията са изпълнени в съответствие със стандартен 

оперативен протокол по точни и систематизирани процедури 
от обучени медицински сестри и под лекарски контрол.     

 Количеството на едно стандартно извършено вземане на 
цяла кръв е равно на 450 мл. ± 10%. Отнетият обем на кръвта 
не надвишава 13% от обема на циркулиращата кръв, изчислен 
от ръста и теглото на донора. 

Използвани са рутинните клинични методи за изследване като 
целенасочена анамнеза, физикално изследване и проследяване 
на кръводарителите до пълното им възстановяване. В 
клиничната картина на страничните системни реакции са 
включени група от субективни оплаквания и обективни 
симптоми, които са проявени по време и след кръводаряване.  
В това проучване системните реакции са категоризирани на 
леки, средно тежки и тежки.

Резултати

1. Леки системни реакции
Установени са 4,02% (1105/27482) леки реакции или 40,2 

реакции на 1000 кръводарявания (40,2/1000). Клиничната 
характеристика (табл.1) на леките по тежест реакции, обоб-
щаваща броя на случаите като процент от установените леки 
реакции включва: 
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Табл. 1 
Клинична характеристика на леките по 

тежест реакции

Симптоми брой / 
(%)

Изразена бледост на лицето 993 (89,9)
Чувство за нарастваща обща слабост 662 (59,9)

Изпотяване 251 (22,7)
Чувство за запопляне на тялото 169 (15,3)

Неприятни усещания в епигастриума 162 (14,7)
Гадене 151 (13,7)

Световъртеж 113 (10,2)
Шум в ушите 38 (3,4)

Частична дезориентираност за време 
и място

17 (1,5)

Повръщане 14 (1,3)

Основни физиологични показатели
краткотрайно повишаване на 

кръвното налягане
160 (14,5)

Хипотония 40 (3,6)
Нормално кръвно налягане 905 (81,9)

Учестен пулс 172 (15,6)
Забавен пулс 52 (4,7)

Нормална пулсова честота 881 (79,7)
Тахипнея 120 (10,9)

Нормална честота на дишане 985 (89,1)

 

Прави впечатление, че при над 79% от случаите не са 
установени промени в основните физиологични показатели. 
От друга страна изразената бледост на лицето е определена 
като предупредителен симптом и е налице при почти 90% от 
случаите.

Според времето на възникване са наблюдавани: 858 (77,6%; 
858/1105) реакции по време на самото кръвовземане; 215 
(19,4%; 215/1105) реакции до 30 минути от приключването му.

Общо 32 случая или 2,9% (32/1105) на проявени извън 
трансфузионния център леки по тежест реакции са включени 
в проучването.

2. Средно тежки системни реакции (синкопални реакции)
Клиниката им включва засилване на част от симптомите на 

леките по тежест реакции (кратка предупредителна фаза) до 
генерализирана мускулна слабост и краткотрайна загуба на 
съзнание. Характеризират се със спонтанно, бързо и пълно 
възстановяване на съзнанието.

Установената честота на синкопалните реакции при това 
изследване е 0,14% (40/27482) или 1,4 реакции на 1000 
кръводарявания (1,4/1000). За тяхното проучване процесът на 
кръводаряване е разделен на три периода (табл.2).

Табл. 2. 
Разпределение на синкопалните реакции при 

кръводаряване

 

Процес на кръводаряване

По време 
на кръво-
вземане

До 10-та 
минута 

след кръво-
вземането

От 10 до 
30–та минута 
след кръво-
вземането

Общ брой 
синкопални 

реакции
24 12 4

% от об-
щия брой 

кръводаря-
вания

0,09 0,04 0,01

Налице е по-голям дял на проява на синкопални реакции 
при извършване на самото практическо кръвовземане. В съ-
щото време 40% (16/40) от броя на синкопалните реакции са 
установени след кръвоземането. При тези реакции, поради въз-
можност да настъпят при изправено положение на донорите, е 
налице предпоставка за сериозни наранявания при отсъствие 
на адекватен контрол от страна на екипите за кръводаряване. 

Кратка предупредителна фаза предшества краткотрайната 
загуба на съзнание при 90% (36/40) от случаите. При 88,9% 
(32/36) от тях е установена  изразена бледост на лицето, при 
77,8% (28/36) - генерализирана мускулна слабост, световъртеж, 
при 75% (27/36) -  профузно изпотяване при 61,1% (22/36) и 
при 55,6% (20/36) - прояви на гадене. На табл.3 са представени 
продромалните прояви по пол.

Табл. 3 
Продромалните прояви при синкопалните 

реакции по пол

Продроми
Мъже Жени

брой / % брой / %
изразена бледост на 

лицето 22 / 84,6 10 / 100

генерализирана 
мускулна слабост 20 / 76,9 8 / 80

световъртеж 19 / 73,1 8 / 80
профузно изпотяване 15 / 57,7 7 / 70

гадене 14 / 53,8 6 / 60
 

Налице са кратка предупредителна фаза при 100% от жените 
и при 86,7% (26/30) от мъжет и по-висок процент на различ-
ните прояви от кратката предупредителна фаза при жените. 
На табл. 4 са представени промените в кръвното налягане и 
пулсовата честота.
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Табл. 4
Промени в кръвното налягане и пулсовата 
честота при наблюдаваните синкопални 

реакции

Данни от физикалното изследване брой / (%)
Понижено кръвно налягане 37 ( 92,5)
Повишено кръвно налягане 1 (2,5)
Нормално кръвно налягане 2 (5)

Забавен пулс 29 (72,5)
Учестен пулс 4 (10)

Нормална пулсова честота 7 (17,5)

Данните посочват като характерни за тези състояния 
наличието на понижено кръвно налягане и забавена пулсова 
честота. Обобщаването на резултатите показва следната 
динамика на възстановяване на пониженото кръвно налягане, 
след излизане от синкопалното състояние:  81,1% ( 30/37) на 
възстановяване до 15 мин.; 13,5% (5/37) на възстановяване 
до 20 мин.; 5,4% (2/37) на възстановяване до 40 мин. Не са 
наблюдавани повторни синкопални реакции в рамките на 30 
минути след кръводаряването. 

3. Тежки системни реакции (конвулсивни реакции)
Установената честота на конвулсивните реакции е 0,04% 

(10/27482) или 0,4 реакции на 1000 кръводарявания (0,4/1000). 
Тежките реакции  представляват драматично състояние, 
което се характеризира със загуба на съзнание, последвана от 
клинично проявени разнообразни двигателни прояви. 

Подобно на синкопалните реакции и проявите на 
конвулсивните са регистрирани основно при практическото 
кръвовземане. Налице е тенденция за изява на тежките реакции, 
непосредствено преди изваждане на иглата за кръвовземане, 
подобно на средно тежките реакции. Поради конвулсивното 
състояние тази закономерност е свързана и с повишен риск от 
нараняване следствие на иглата за кръводаряване.  

Обобщаването на получените данни при тежките реакции 
показват: продромални прояви на предстоящо синкопално 
състояние – при 8 ( 80%)  кръводарители; хипотония -  при 
всички 10 кръводарители; забавена пулсова честота – при 7 
(70%) кръводарители; цианоза – при 3 (30%) кръводарители; 
изпускане по малка нужда – при 2 (20%) кръводарители; 
изпускане по малка и по голяма нужда – при 1 (10%) 
кръводарител; краткотрайно състояние на постсинкопално 
объркване – при всички 10  кръводарители. 

Резултатите от проведеното наблюдение и контрол на 
състоянието на донорите, след възстановяване на съзнанието 
им, посочват като характерни остатъчни прояви обща слабост, 
изтощение, объркване и гадене. При 80% от донорите нормални 
стойности на кръвното налягане са установени от 20 до 40 мин. 
след излизане от конвулсивното състояние. При два от случаите 
нормални стойности на кръвното налягане са регистрирани 
след 60 мин. Налице е възстановяване на нормалната пулсова 
честота от 15 до 20 мин. след възвръщане на съзнание.

Обсъждане

Представените в проучването резултати за обобщената 
клинична характеристика на леките системни реакции 
разкриват разнообразната им симптоматика. При клиничната 
им изява са установени  субективни оплаквания и обективни 
симптоми, които в зависимост от степента си на изразеност 
и съвкупност, определят състояния от неприятни субективни 
усещания до генерализиран дискомфорт и прималяване 
(пресинкопално състояние). 

При проучването, 40% от синкопалните реакции са 
установени след кръвоземането. С това потвърждаваме тезата 
и на други автори, че при тези състояния са налице предпос-
тавки за сериозни наранявания и увреждания при отсъствие 

на адекватен контрол от страна на екипите за кръводаряване 
(1,3,10).

За наблюдаваните синкопални реакции е характерно 
спонтанното, пълно и обикновено бързо възстановяване. 
Резултатите имат диференциално- диагностична стойност 
и се доближават до представените в проведените по-ранни 
проучвания (2,12). Опитите на някои автори (11) да разделят 
синкопалните реакции на леки по тежест, характеризиращи се 
със загуба на съзнание до 1 минута и тежки при безсъзнателно 
състояние за повече от една минута  са определени от 
проучването  като несериозни за клиничната практика.  

При конвулсивните състояния, както и при средно тежките 
системни реакции е налице тенденция за проявата им 
непосредствено преди изваждане на иглата за кръвовземане – при 
75% от случаите. Тези драматични от гледна точка на донорите 
и екипите за кръвовземане състояния са свързани и с повишен 
риск от нараняване от иглата за кръводаряване. Подобно и на 
други изследвания (6,8) е установена индивидуална динамика 
на възстановяване на основните физиологични показатели – от 
20 до 60 минути след възвръщане на съзнанието. 

Изводи
Добрата клинична практика с кръводарители изисква сис-

темни знания за страничните и нежелани реакции при донори 
на цяла кръв. Това е необходимо условие за създаване на опти-
мален модел за трансфузионен надзор, свързан с безопасно и 
сигурно кръводаряване и максимално редуциране на свързани-
те с  даряване на цяла кръв рискове.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

мАкРОЛИДИ И НОВИ РЕСПИРАТОРНИ ХИНОЛОНИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА 
ТЕжкА ПРИДОбИТА В ОбЩЕСТВОТО ПНЕВмОНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ, 

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Ч. Стефанов, Г. Павлов
КАРИТ, УМБАЛ „Св.Георги“- Пловдив

mACROPLIDES AND NEw RESPIRATORY quINOLONES IN THE TREATmENT Of 
PATIENTS wITH SEVERE COmmuNITY-ACquIRED PNEumONIA ADmITTED TO THE 

INTENSIVE uNIT

Ch. Stefanov, G. Pavlov

РЕЗюмЕ:
Цел: Да се изследва ефекта на макролидите и флуорохино-

лоните като компонент от комбинираното антибактериално ле-
чение върху преживяемостта при пациенти с тежка пневмония 
придобита в обществото (ППО), хоспитализирани в отделение 
за интензивно лечение (ОИЛ).

Материали и методи: Ретроспективно рандомизирано про-
учване проведено в ОИЛ на КАРИТ при УМБАЛ „Св.Георги“- 
Пловдив за периода септември 2009- май 2011 година. Паци-
ентите с тежка ППО, хоспитализирани в ОИЛ бяха включени 
в крайния анализ. Пациентите бяха разделени в две групи  в 
зависимост от приложения антибиотик в съответствие с пре-
поръките на 2007 IDSA/ATS guidelines (макролид vs. респира-
торен хинолон). Основната цел беше да се изследва и сравни 
смъртността в двете групи за 30 дневен период. Беше извър-
шен и допълнителен анализ, включващ само пациентите с те-
жък сепсис и септичен шок.

Резултати: Общо 72 пациента с тежка ППО бяха включени 
в проучването. Тежък сепсис и септичен шок при приемане-
то бяха установени при 60 (83.3%) пациенти. Общата смърт-
ност беше оценена на 29.2% (n=21). Непреживелите пациенти 
бяха по-възрастни от преживелите (54.7 SD 18.6 vs. 48.8 SD 
18.9, P<0.05) и със статистически значимо по-висока оценка 
по CAP-PIRO score (2.17 SD 1.54 vs. 3.64 SD 0.93, P= 0.03). 
Монотерапия беше проведена при 21 пациента (29.2%), а ком-
бинирана- при 51 пациента (70.8%). Комбинираната антибио-
тична терапия при всичките 51 пациенти беше оценена като 
съответстваща на 2007 IDSA/ATS Guidelines. Смъртността в 
ОИЛ беше значимо по-ниска при пациентите, получавали ком-
бинирана терапия с макролид в сравнение с тези, получавали 
такава с хинолон (17.4% vs. 39.3%, p<0.05). При анализа на 
пациентите с тежък сепсис/септичен шок в следствие на ППО 
(n=44), подобен позитивен ефект върху преживяемостта беше 
отчетен отново в групата пациенти, получили комбинирана те-
рапия с макролиди (19% vs. 39.1%, p<0.05).

Изводи: Резултатите от това проучване показват, че приложе-
нието на макролиди в съответствие с 2007 IDSA/ATS guidelines 
в сравнение с флуорохинолоните би могло да подобри пре-
живяемостта при пациенти с тежка ППО, хоспитализирани в 
ОИЛ.

Ключови думи: тежка ППО, макролиди, флуорохинолони, 
емпирична антибактериална терапия, intenziwno le`enie

SummARY:
Objective: To assess the effect on survival of macrolides or 

fluoroquinolones in combination therapy in patients with severe 
community-acquired pneumonia (CAP) admitted to the intensive 
care unit (ICU).

Methods: This is a retrospective randomized study that was 
conducted in the ICU of UDHAT “Sv.Georgi”-Plovdiv from 
September 2009 to May 2011. Patients with severe CAP admitted 
to the ICU were included in the final analysis. The patients were 
divided in two groups according to the antibiotic administrated 
(macrolide vs. fluoroquinolone) in IDSA/ATS-compliant regimens. 
The primary outcome was mortality in the ICU and within 30 
days. A sub-analysis was performed considering only patients with 
severe sepsis and septic shock.

Results: A total of 72 patients with severe CAP were included. 
Severe sepsis and septic shock were present in 60 (83.3%) patients. 
Overall ICU mortality was 29.2 % (n=21). Non-survivors were 
older (54.7 SD 18.6 vs. 48.8 SD 18.9, P<0.05) and presented a 
higher CAP-PIRO score at admission (2.17 SD 1.54 vs. 3.64 SD 
0.93, P= 0.03). Monotherapy was given in 21 (29.2%) patients and 
combination therapy in 51 (70.8%) patients. Empirical antibiotic 
therapy was in accordance with the 2007 Infectious Diseases 
Society of America (IDSA)/American Thoracic Society (ATS) 
guidelines in all of 51 patients. In this cohort, macrolide use was 
associated with lower ICU mortality when compared to the use of 
fluoroquinolones (17.4% vs. 39.3%, p<0.05). When more severe 
patients presenting severe sepsis and septic shock were analysed 
(n=44) similar results were obtained (19% vs. 39.1%, p<0.05).

Conclusions: This study suggests that macrolides used in 
accordance with the 2007 IDSA/ATS guidelines may improve 
survival when compared with fluoroquinolones in patients with 
severe CAP admitted to the ICU. 

Key words: severe CAP, macrolides, fluoroquinolones, 
empiric antibacterial treatment, critical care



21Год. XLI, кн. 1/2012

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Въведение

Тежката придобита в обществото пневмония е водеща причи-
на за смърт сред пациентите с инфекциозни заболявания и те-
жък сепсис и се нарежда на седмо място като причина за смърт 
сред населението в световен мащаб [1]. Тя се дефинира като 
пневмония, изискваща агресивно лечение в отделение за ин-
тензивна терапия поради шок, органна недостатъчност или не-
обходимост от изкуствена белодробна вентилация [9]. Въпреки 
значителния напредък в интензивното лечение, смъртността от 
тежка придобита в обществото пневмония остава неприемливо 
висока и сред пациенти на интензивно лечение варира между 
20 и 54 %. Във връзка с това са разработени консенсусни пре-
поръки за поведение, които имат за цел да се понижи смърт-
ността и да се подобри изхода при тези пациенти. Проведените 
клинични проучвания показват, че комбинираната антибак-
териална терапия подобрява преживяемостта при пациенти с 
тежка ППО, хоспитализирани в отделение за интензивно ле-
чение [3,13,14]. По тази причина в “Infectious Diseases Society 
of America/ American Thoracic Society Consensus Guidelines on 
the Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults 
2007” се препоръчва стартиране на антибактериална терапия 
с бета-лактамен антибиотик комбиниран с макролид или нов 
респираторен хинолон[9]. Все още липсват достатъчно дока-
зателства за това кой от двата терапевтични режима да бъде 
предпочитан и дали съществуват разлики в ефекта им по отно-
шение на протичането и изхода от заболяването. Предполага 
се, че добавянето на макролиди би могло да има потенциал-
но благоприятни ефекти при пациенти с тежка ППО, поради 
техните имуномодулиращи ефекти наред с антибактериалното 
им действие [7,12]. Все още не е достатъчно ясно дали тези 
позитивни ефекти са резултат от самата комбинирана терапия 
или от добавянето към бета-лактамния антибиотик конкретно 
на макролид, а не на респираторен хинолон. 

Целта на нашето проучване беше да се изследва ефекта на 
макролидите и новите респираторни хинолони като компонент 
от комбинираното антибактериално лечение върху протичане-
то и изхода от заболяването при пациенти с тежка ППО, хос-
питализирани в ОИЛ на КАРИТ при УМБАЛ “Св. Георги“ 
ЕАД- гр. Пловдив за периода от септември 2009 до май 2011 г. 
Нашата работна хипотеза беше, че при пациенти с тежка ППО, 
лекувани според 2007 IDSA/ATS Guidelines, включването на 
макролид в комбинираната терапия би могло да бъде свързано 
с по-ниска смъртност.

материали и методи

Дизайн на проучването- в настоящето ретроспективно про-
учване бяха включени 72 пациента с тежка ППО, хоспитали-
зирани в ОИЛ на КАРИТ при УМБАЛ “Св. Георги“ ЕАД- гр. 
Пловдив за периода от септември 2009 до май 2011 г. Изслед-
ваните пациенти бяха разделени на две групи в зависимост от 
вида на прилаганата антибактериална терапия- бета-лактам 
плюс макролид vs. бета-лактам плюс хинолон. Основната цел 
беше да се изследва и сравни смъртността в двете групи за 30 
дневен период. Беше извършен и допълнителен анализ, включ-
ващ само пациентите с тежък сепсис и септичен шок.

Изследвани показатели- беше изследвана връзката на 
смъртността със следните показатели: възраст, пол, придружа-
ващи заболявания и други рискови фактори за тежко протичане 
(алкохолизъм, ХОББ, хронични сърдечни заболявания, захарен 
диабет, ХБН, чернодробна цироза). Тежестта на заболяването 
беше оценена с помощта на следните оценъчни скали- SOFA 
score, CURB-65, CAP-PIRO score, както и въз основа на разви-
тието на тежък сепсис и смъртността в ОИЛ.

Определения- ППО се дефинира като остро настъпила ин-
фекция на долните дихателни пътища характеризираща се с : 
1) новопоявил се инфилтрат на рентгенографията на бял дроб, 
който не може да бъде свързан с друга причина; 2) потвърж-
даваща находка от клиничния преглед и 3) епидемиологични 
данни за инфекция придобита в обществото. ППО се приема-
ше за тежка на базата на необходимостта от хоспитализация в 
ОИЛ и критериите на IDSA/ATS за тежка ППО (при наличие 
на един голям или 3 малки критерия) [6,9]. Сепсисът, тежкият 

сепсис и септичният шок бяха определяни според критериите 
на American College of Chest Physicians и Society of Critical Care 
Medicine [4,8].

Пациентите с неоплазии, на цитостатична или продължител-
на кортикостероидна терапия, бяха приемани за имунокомпро-
метирани и изключвани от проучването.

Пациентите с и без тежък сепсис и септичен шок бяха срав-
нени. Антимикробната терапия беше определяна като съот-
ветстваща на препоръките, ако е била проведена според 2007 
IDSA/ATS Consensus Guidelines. Използваните макролиди бяха 
кларитромицин или азитромицин, а хинолоните- левофлок-
сацин или моксифлоксацин, дозирани според консенсусните 
препоръки. При никой от пациентите не се преминаваше от 
макролид към хинолон или обратно по време на лечението. 
Терапевтичните решения за всеки пациент, включително типа 
на ресусцитацията, определянето на необходимостта от  ин-
тубация и ИБВ, друга съпътстваща терапия, както и вида на 
приложената антибиотична терапия, са се основавали на при-
етите протоколи в КАРИТ и на индивидуалната преценка на 
лекуващия лекар.

Статистически анализ- данните бяха анализирани статис-
тически с тестовете на Mann Whitney U test и Fisher’s exact test. 
P< 0.05  се прие за статистически значим.

Резултати 

Общо 72 пациента с тежка ППО бяха включени в проуч-
ването. 32 (44.4%) от тях бяха мъже и 40 (55.6%) бяха жени. 
Средната възраст на пациентите беше 49.5 ±15.07, средната 
оценка по SOFA, CURB-65 и CAP-PIRO score при приемането 
в ОИЛ бяха съответно 7.8 (3.5), 1.33 (1.11) и 2.65 (1.53). Тежък 
сепсис и септичен шок при приемането бяха установени при 
60  (83.3%) пациента, сред преживелите от които беше устано-
вен по продължителен престой в ОИЛ. Разликите в основните 
характеристики между пациентите с тежка ППО с и без тежък 
сепсис/септичен шок са представени на табл.1.

Табл.1 
Демографски и клинични характеристики на 

пациентите с тежка ППО с и без тежък сепсис

Показатели

Oбщ 
брой 

пациенти    
(n=72)

Пациенти 
със 

сепсис         
(n=12)

Паци-
енти с 
тежък 

сепсис/
септичен 

шок 
(n=60)

Р 
va-
lue

Средна възраст 
(SD)

49,5
(15,07)

54,9 
(15,16)

48,9 
(16,02) 0.17

Мъже n (%) 32 
(44,4%)

5 
(41,7%)

27 
(45%) 0.28

Жени n (%) 40 
(55,6%)

7 
(58,3%)

33 
(55%) 0.33

Средна оценка 
по SOFA score 
(SD)

7,8 
(3,5)

6,38
 (3,8)

8,9 
(3,9) 0.01
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Средна оценка 
по CURB-65 
(SD)

1,33 
(1,11)

1,21 
(1,07)

1,79 
(1,18) 0.09

Средна оценка 
по CAP-PIRO 
(SD)

2,65 
(1,53)

2,07 
(1,54)

3,96 
(0,12) 0.04

Престой в 
ОИЛ (SD)

11,04 
(18,2)

9,32 
(18,6)

15,02 
(18,38) 0.05

ХОББ n (%) 14 
(19,4%)

4 
(33,3%)

10 
(16,7%) 0.02

Захарен диабет 
n (%)

11 
(15,3%)

2 
(16,7%)

9 
(15%) 0.9

Кардиопатия n 
-(%)

26 
(36,1%)

9 
(75%)

15 
(25%) 0.02

Чернодробна 
цироза n (%)

4 
(5,6%)

1 
(8,3%)

3 
(5%) 0.18

ХБН n (%) 5 
(6,9%)

1 
(8,3%)

4 
(6,7%) 0.16

Алкохолизъм 
n (%)

6 
(8,33) 

2 
(16.7%)

4 
(6.7%) 0.04

Бременност 
n (%)

5 
(6.9%)

3 
(25%)

2 
(3.4%) 0.01

BMI>30 n (%) 10 
(13.9%)

4 
(33.3%)

6 
(10%) 0.04

Смъртност в 
ОИЛ n (%)

21 
(29.2%)

3 
(25%)

18
(30%) 0.03

Общата смъртност беше оценена на 29.2% (n=21), тази в гру-
пата пациенти, получавали монотерапия- 28.6% (6 от 21 паци-
ента), а в групата на пациентите, получавали комбинирана ан-
тибиотична терапия според 2007 IDSA/ATS Guidelines- 29.4% 
(15 от 51 пациента). Смъртността в първите 3 дни беше 6.9% 
(n=5). Непреживелите пациенти бяха по-възрастни от преживе-
лите (54.7 SD 18.6 vs. 48.8 SD 18.9, P<0.05) и със статистически 
значимо по-висока оценка по CAP-PIRO score (2.17 SD 1.54 vs. 
3.64 SD 0.93, P= 0.03).  Разликите в базовите характеристики 
между преживели и починали пациенти са обобщени в таблица 
2.

Табл. 2 
Демографски и клинични характеристики 

сред пациентите с тежка ППО и начална 
комбинирана терапия с макролид или хинолон 

според 2007 IDSA/ATS Guidelines. 
Преживели vs. Починали

Показатели Преживели 
n=51

Починали 
n=21

Р 
va-
lue

Средна възраст 
(SD) 48.8 (18.9) 54.7 (18.6) 0.03

Мъже n (%) 21 (41.2%) 11 (52.4%) 0.18

Жени n (%) 30 (58.8%) 10 (47.6%) 0.16

Средна оценка по 
SOFA score (SD) 7.1 (3.7) 8.3 (3.9) 0.08

Средна оценка по 
CURB-65 (SD) 1.14 (1.05) 1.71 (1.14) 0.09

Средна оценка по 
CAP-PIRO (SD) 2.17 (1.54) 3.64 (0.93) 0.03

ХОББ n (%) 10 (19.6) 4 (19%) 0.58

Захарен диабет n 
(%) 5 (9.8%) 6 (28.6%) 0.05

Кардиопатия n (%) 14 (27.5%) 12 (57.1%) 0.03

Чернодробна 
цироза n (%) 3 (5.9%) 1 (4.8%) 0.24

ХБН n (%) 2 (3.9%) 3 (14.3%) 0.05

Алкохолизъм n (%) 4 (7.8%) 2 (9.5%) 0.18

Съответствие 
с IDSA/ATS 
Guidelines 2007 
(n=51)

36 (70.6%) 15 (71.4%) 0.89

Mакролиди 19 (52.8%) 4 (26.7%) 0.04

Хинолони 17 (47.2%) 11 (73.3%) 0.05

Емпирична антибиотична терапия- монотерапия е била про-
ведена при 21 пациента (29.2%),а комбинирана- при 51 пациен-
та (70.8%). Комбинираната антибиотична терапия при всичките 
51 пациенти беше оценена като съответстваща на 2007 IDSA/
ATS Guidelines. Антибиотичните комбинации са включваха 
бета-лактамен антибиотик плюс макролид (при 23 пациента 
(45.1%)) или бета-лактамен антибиотик плюс флуорохинолон 
(при 28 пациента (54.9%)). В групата на макролидите, болшин-
ството от пациентите са получавали трета генерация цефалос-
порин (18, 78.3%), 2 (8.7%) - четвърта генерация цефалоспорин 
и 3 (13%)- piperacillin/tazobactam. В групата на хинолоните 20 
(71.4%) са получили трета генерация цефалоспорин, 1 (3.6%)- 
четвърта генерация цефалоспорин, 2 (7.1%)- карбапенем и 5 
(17.6%)- piperacillin/tazobactam. Характеристиките на пациен-
тите лекувани с макролиди или хинолони са представени на 
табл.3.

Общата смъртност в групата на пациентите, получавали 
комбинирана антибиотична терапия според 2007 IDSA/ATS 
Guidelines беше определена на 29.4% (15 от 51 пациента). 
Смъртността в ОИЛ беше значимо по-ниска при пациентите, 
получавали комбинирана терапия с макролид в сравнение с 
тези, получавали такава с хинолон (17.4% vs. 39.3%, p<0.05) 
(фиг.1). 
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Табл.3 
Демографски и клинични характеристики на 51 пациента с тежка ППО и начална комбинирана 

антибиотична терапия с макролид vs. хинолон в съответствие с 2007 IDSA/ATS Guidelines.

Показатели

Общ брой пациенти Пациенти с тежък сепсис/септичен шок

В 
съответствие 
с IDSA/ATS 
Guidelines 

(n=51)

Макролиди 
(n=23)

Хинолони 
(n=28)

P 
value

В 
съответствие 
с IDSA/ATS 
Guidelines 

(n=44)

Макролиди 
(n=20)

Хинолони 
(n=28)

P 
value

Средна възраст 
(SD) 48,3 (16.3) 49,1 (16,5) 48,7 (16,4) 0.73 48,4 (16,2) 49,2 (16,4) 48,8 (16,1) 0.62

Мъже n (%) 22 (43,1%) 8 (34,8%) 14 (50%) 0.22 19 (43,18%) 8 (40%) 11 (45,8%) 0.38

Жени n (%) 29 (56,9%) 15 (65,2%) 14 (50%) 0.28 25 (56,8%) 14 (70%) 11 (45,8%) 0.17

Средна оценка по 
SOFA score (SD) 7,95 (3,8) 7,72 (3,7) 8,12 (3,8) 0.36 8,13 (3,9) 8,22 (4,0) 8,28 (4,1) 0.48

Средна оценка по 
CURB-65 (SD) 1,39 (1,2) 1,40 (1,13) 1,42 (1,18) 0.29 1,65 (1,15) 1,70 (1,20) 1,69 (1,18) 0.52

Средна оценка по 
CAP-PIRO (SD) 2,78 (1,52) 2,80 (1,50) 2,82 (1,49) 0.41 3,99 (1,5) 4,02 (1,32) 4,15 (1,20) 0.68

ХОББ n (%) 14 (27,4%) 6 (26,1%) 8 (28,6%) 0.78 14 (3,8%) 6 (30%) 8 (33,3%) 0.57

Хронично сърд. 
заболяване  n (%) 26 (60%) 12 (52,2%) 14 (50%) 0.62 25 (56,8%) 12 (60%) 13 (54,2%) 0.32

Захарен диабет n 
(%) 11 (21,6%) 4 (17,4%) 7 (25%) 0.22 9 (20,5%) 3 (15%) 6 (25%) 0.31

ХБН n (%) 5 (9,9%) 2 (8,7%) 3 (10,7%) 0.15 5 (11,4%) 2 (10%) 3 (12,5%) 0.32

Алкохолизъм n (%) 6 (11,8%) 2 (8,7%) 4 (14,3%) 0.2 5 (11,4%) 2 (10%) 3 (12,5%) 0.46

Чернодробна 
цироза n (%) 4 (7,8%) 1 (4,3%) 3 (10,7%) 0.18 3 (6,8%) 1 (5%) 2 (8,3%) 0.21
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Същите резултати бяха получени при изчисляване на 30 
дневната смъртност. При анализа на пациентите с тежък се-
псис/септичен шок в следствие на ППО (n=44), подобен по-
зитивен ефект върху преживяемостта беше отчетен отново в 
групата пациенти, получили комбинирана терапия с макроли-
ди (19% vs. 39.1%, p<0.05) (фиг.2). Броят на пациентите със 
сепсис беше твърде малък за да се анализират ефектите от при-
ложението на макролиди при тях.

Обсъждане

Aнализът на резултатите от проведеното от нас ретроспек-
тивно проучване сред пациенти с тежка ППО, хоспитализи-
рани в ОИЛ, показва, че приложението на макролид в комби-
нирана терапия според препоръките на IDSA/ATS подобрява 
преживяемостта в сравнение с флуорохинолоните, като про-
тективният ефект на макролидите се потвърждава и сред по-
тежката категория пациенти- тези с тежък сепсис и септичен 
шок. Въпреки сравнително високата степен на съответствие на 
провежданата терапия с 2007 IDSA/ATS Guidelines, не беше ус-
тановена статистически значима разлика в смъртността между 
групата пациенти, получавали комбинирана терапия и тази с 
монотерапия, което се потвърждава и от други проучвания [5].

Въпреки резултатите за голяма част от хоспитализираните 
пациенти с ППО, терапията с флуорохинолони остава доказана 
и надеждна възможност за лечение [15,20]. Това се определя от 
следните техни предимства- бързо начало на действие, кратък 
период на лечение, еднократна дневна доза, клиничен комфорт, 
бета-лактамазна резистентност, запазена добра активност към 
Грам (-) микроорганизми. 

В съответствие с резултатите от нашето проучване са непре-
къснато нарастващи я брой публикации, представящи макро-
лидите като по-добрият избор при тежко болни пациенти с 
ППО [2,11,13,19]. Restrepo et al. съобщава, че приложението на 
комбинирана антибактериална терапия с макролид подобрява 
изхода при пациенти с тежък сепсис вследствие на ППО [12]. 
В голяма група от пациенти с ППО, Tessmer et al. установяват 
положителни ефекти от приложението на бета-лактам плюс 
макролид сред пациентите с висока оценка по CURB-65 [17]. 
В проспективно, многоцентрово проучване на Martin- Loeches 
et al.  е установено, че комбинираното лечение с макролид при 
критично болни пациенти с ППО на изкуствена белодробна 
вентилация е свързано със статистически значимо по-ниска 
смъртност в сравнение с комбинирано лечение с флуорохино-
лон [10].

Механизмите, отговорни за наблюдаваните ефекти на макро-
лидите все още остават не напълно изяснени. Предполага 
се, че комбинирането на антибиотици с различен механизъм 
на действие води до синергичен ефект по отношение на бак-
терицидното действие и разширява антимикробния спектър. 
Включването на макролиди в комбинираната терапия при па-
циенти с тежка ППО постига антиинфламаторни ефекти, които 
надвишават антибактериалното им действие [16]. Освен анти-
инфламаторното действие, е установено, че макролидите уп-
ражняват и имуномодулиращи ефекти, включващи инхибиране 
на неутрофилното окисление, понижаване на еластазната ак-
тивност, подтискане на GM-CSF и понижаване или блокиране 
на продукцията на проинфламаторни цитокини- IL-1, IL-6, IL-
8, TNF-alpha вероятно чрез супресия на нуклеарен фактор кВ 
или активаторния протеин-1 [18]. Доказано е, че макролидите 
блокират кворум-сензорните сигнални системи на бактериите 
в микроколонии, като по този начин нарушават комуникация-
та между тях [21]. Освен това благоприятните фармакокине-
тични и фармакодинамични характеристики- стабилност при 
кисело рН, добра липидоразтворимост и високи тъканни кон-
центрации в местата на инфекция, високата ефективност при 
вътреклетъчни инфекции, умерената резистентност заедно с 
допълнителните ефекти на макролидите вероятно прави тяхна-
та ефективност още по-голяма.

Изводи:
1. Тежката ППО при пациенти, хоспитализирани в ОИЛ 

протича с висока смъртност.
2. Основно значение за понижаване на смъртността има 

адекватната, агресивна и максимално рано стартирана 
антибактериална терапия.

3. При пациенти с тежка ППО, хоспитализирани в 
ОИЛ се препоръчва стартиране на комбинирана 
антибактериална терапия.  

4. Комбинираната терапия с макролиди би могла да 
подобри преживяемостта, поради което се препоръчва 
особено при пациенти  с ППО на ИБВ .

5. Необходимо е провеждането на рандомизирано 
контролирано проучване за уточняване на 
механизмите на имуномодулиращо действие на 
макролидите и тяхното влияние върху изхода при 
критично болни пациенти с ППО.
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СИНДРОм НА ХИПЕРГЛИкЕмИЧНА ХИПЕРОСмОЛАРНА НЕкЕТОГЕННА кОмА 
(ХХНк) ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРЕПНОмОЗъЧНА ТРАВмА

Н. Петров, Р. Попов, Хр. Бозов, В. Васева
Катедра по анестезиология и интензивно лечение

Военномедицинска академия, София

SYNDROmE Of HYPERGLYCEAmIC HYPEROSmOLAR NON-kETOGENIC COmA 
(HHNC) IN PATIENTS wITH CRANIOCEREbRAL TRAumA

N. Petrov, R. Popov, Hr. Bozov, V. Vaseva
Department of Anaesthesiology and Intensive Care

 РЕЗюмЕ:
Хипергликемичната хиперосмоларна некетогенна 

кома(ХХНК) е нерядко, тежко системно усложнение при че-
репномозъчен травматизъм(ЧМТ), за което трябва да се мисли. 
Смъртността при болни с черепномозъчна травма, при които 
се развива ХХНК се движи в границите 45 – 70%. Най-рискови 
са болните с ЧМТ във възрастовия диапзон 55-65г., повечето от 
които имат анамнестични данни за нарушен глюкозен толеранс 
или диабет II тип. По-рядко, може да се развие и при критично 
болни, с преморбидно нормален въглехидратен метаболизъм.

ключови думи: ХХНк - Хипергликемичната хиперосмо-
ларна некетогенна кома, ЦНС – централна нервна система

SummARY:
Hyperglyceamic hyperosmolar non-ketogenic coma (HHNC) is 

often severe systemic complication of craniocerebral traumatism 
(CCT), which should be considered. Mortality in patients with 
craniocerebral trauma, who develop HHNC is between 45-70 %. 
The most risked are patients with CCT in age 55-65 years, more of 
them had a history of disorder in glucose tolerance or Diabetes II 
type. More rarely, HHNC may also be developed in critical patients, 
with premorbid normal carbohydrate metabolism.

key words: HHNC: Hyperglyceamic hyperosmolar non-
ketogenic coma, CNS – central nervous system 

Хипергликемичната хиперосмоларна некетогенна кома е 
синдром на остро влошаване функциите на централната нервна 
система(ЦНС), характеризиращ се с количествени нарушения в 
съзнанието, които бързо прогресират до тежка кома, генерали-
зирани епилептични припадъци и често развитие на остатъче-
ногнищен неврологичен дефицит.

Развива се без продромални клинични симптоми, за разлика 
от диабетната кетоацидоза, за която патогномонична е симпто-
матичната тетрада:

	Хипотензия;

	Периферна хипоперфузия;

	 Тахидиспнеа тип „Kussmaul“;

	 „ Ацетонов дъх“;

Некетогенната хипергликемия прогресира до хиперосмолар-
на хипергликемична некетогенна кома(ХХНК) при повишение 
на плазмения осмоларитет над 330 mOsm/l и тежка степен на 
серумна хипергликемия (sGlu>25-30 mmol/l). 

Важно е да се знае, че при пациенти с тежка черепномозъчна 
травма, в състояние на медикаментозна седация или тиопента-
лова кома, това усложнение може да се пропусне. Затова, синд-
ромът трябва да се познава и развитието му задължително да 
се профилактира.

Патофизиологични механизми,обуславящи развитието на 

ХХНк.

Ексцесивнатасерумна хипергликемия води до значително 
повишение на плазмения осмоларитет, предизвиква осмотич-
надиуреза, със загуба на вода и натрий, хипертонична дехид-
ратация, предимно за сметка на интрацелуларнадехидратация.
Хиповолемията е умерено изразена, тъй като осмотичният 
ефект на хиперглиемията обуславя релативна компенсация на 
интравазалния обем за сметка на вътреклетъчната вода. За раз-
лика от диабетната кетоацидоза, хиповолемичният шок при 
ХХНК не е водещ клиничен синдром. Водещи са симптомите 
на интрацелуларна дехидратация, клинична изява на които е 
остра дизфункция на ЦНС, бързо прогресираща до кома.

При тези пациенти е налице инсулинова резистентност към 
глюкоза, при релативен инсулинов дефицит. Ниската базална 
секреция  на ендогенен инсулин е достатъчна за потискане ак-
тивността на липолитичните ензими, окислението на мастните 
киселини и предотвратяване на кетогенезата, но е инсуфици-
ентна за поддържане на физиологиченглюкозен толеранс.

Глюкозурията е компенсатоен механизъм за намаление на 
серумната гликемия и е в пряка зависимост от скоростта на гло-
мерулната филтрация. Глкозурията се манифестира при серум-
на концентрация на глюкоза (sGlu)>10-14 mmol/l.
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Осмотичната диуреза води до големи загуби на вода и на-
трий, като дефицитът на вода превишава този на натрий,което 
допълнително повишава осмоларитета на екстрацелуларната 
течност и задълбочава състоянието на вътреклетъчна дехидра-
тация.

Отключващи фактори за развитие на ХХНк при пациенти 
с тежка черепномозъчна травма са:

	Приложение на високи дози кортикостероиди.

	Продължителна агресивна дехидратираща терапия с 
манитол и диуретици.

	Неадекватна инсулинотерапия при нарушен 
глюкозен толеранс.

	 Силно отрицателен воден баланс - ограничен внос на 
течности в хода на противооточната терапия.

	 Електролитен и  алкално-киселинен  дисбаланс.

	 Ендокринни нарушения от централен произход : 
diabetes insipidus; SIADH.

	 Eнтерално хранене с високоосмотични храни.

	Некомпенсирани водно-електролитни загуби от 
гастроинтестиналния тракт.

	 Латентна бъбречна дисфункция.

	

Диагностичи критерии за ХХНк

	 Хипергликемия – класифицира се в три степени:

 Лека степен-  sGlu -15-20 mmol/l;

 Средно тежка-  sGlu– 20-30 mmol/l;

 Тежка  степен-  sGlu>30- mmol/l;

	Плазмен хиперосмоларитет>330 mOsm/lH2O;

	Осмотична диуреза  -глюкозурия;

	 Хемоконцентрация;

	 Липса на кетоацидоза - ацетонурия;

	Предимно интрацелуларна дехидратация;

	Остро задълбочаване на дисфункциите на ЦНС 
- количествени нарушения в съзнанието, гърчове, 
кома;

	 Умерена метаболитна ацидоза ( рН 7,36- 7,26 ), 
предимно за сметка на лактатацидемия;

	 Липсва централна стимулация на дишането и 
хипервентилация, за разлика от диабетната 
кетоацидоза;

	 Хипокалиемия;

	 Азотемия, за сметка на урейния азот.

Лечение на ХХНк

Първостепенна задача при ХХНК е компенсирането на хи-
поволемията и хипергликемята, плазмения хипертоницитет и 
водно-електролитния дисбаланс. Рехидратацията се провежда 
под контрол на САН, ЦВН, часова диуреза, като целта е изово-

лемия да се постигне постепенно за 24-48 ч. Започва се сизото-
нични разтвори, като в първите 12 ч. се предпочита инфузия на 
0,9%  NaCl и се цели заместване на 50% от водния дефицит.При 
висока инфузионна скорост съществува риск от рязко намале-
ние на плазмения осмоларитет, последвано от клетъчна водна 
интоксикация и  развитие на тежък мозъчен оток. 

На втори етап, след постигане на серумна гликемия<10-12 
mmol/lu плазмен осмоларитет< 320 mOsm/lH2O, е подходящо-
влючване на sol. Glucosae 5% и 5% Humanserumalbumin.

Следващата стъпка е компенсиране на острите електролит-
ни дефицити. При значима хипокалиемия и хипофосфатемия 
–Darrowsol. ½ концентрация + 15mmol. Na2HPO4 и 2,5% sol. 
Glu(20 – 40ml/kg/24h)  с инфузионна скорост 2-5ml/kg/h. Кон-
центрацията на серумния ser.[K+] да се поддържа 4 – 5mmo/l. 
Компенсация на калиемията:  

•	 При ser.[K+] <3mmo/làinf[K+] – 30mmol/h;

•	 При ser.[K+] <4mmo/làinf[K+] – 20mmol/h;

Обсъждане

Един от често срещаните проблеми в хода на интензивното 
лечение на черепномозъчните травми е постигането на дос-
татъчно ниво на съзнание и вижиланс, след преминаване на 
острата фаза. При преследването на тази цел винаги следва да 
се елиминира елемента на хиперосмоларитет при пациентите. 
Последният може да се дължи както на основното заболяване, 
така и на непрецизното водене на интензивното лечение. 
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СъРДЕЧНИ ЗАбОЛЯВАНИЯ И бРЕмЕННОСТ – I ЧАСТ

Р.Батова,  И. Смилов,  С.Георгиев
  Клиника по анестезиология и интензивно лечение, СБАЛАГ „Майчин дом”- София

CARDIAC DISEASE IN PREGNANCY

R.Batova,  I. Smilov, S. Georgiev
Department of anaesthesia and intensive care, University hospital of obstetrics and gynecology ‘Maichin dom’ - Sofia

РЕЗюмЕ:

Целта на настоящия литературен обзор е да представи съ-
временни насоки относно оценката, общия и анестезиологичен 
подход при бременни и раждащи жени със сърдечни заболява-
ния. В първа част се разглеждат епидемиологията на сърдеч-
ните заболявания при бременност, хемодинамичните промени 
съпътстващи бременността и стратификацията на риска от 
майчинофетална заболеваемост и смъртност. Във втора част са 
представени цялостния подход и етиологичната класификация 
на сърдечните заболявания по време на бременност.

ключови думи: конгенитална сърдечна малформация, 
клапен порок, перипартална кардиомиопатия, профилак-
тика на инфекциозен ендокардит, антитромботична профи-
лактика, антикоагулация, стратификация на риска

AbSTRACT:
The purpose of the current review is to present up-to-date 

guidelines concerning the assessment, the general as well as 
anesthetic approach to the pregnant patient and parturient with 
an associated cardiac disease. Part I gives an overview of the 
epidemiology of the problem,  the hemodynamic changes that occur 
in normal pregnancy and the risk stratification of maternal and fetal 
morbidity and mortality.  Part II treats the general management and 
the etiological classification of cardiac disease in pregnancy.

key words: congenital heart disease, valvular heart disease, 
peripartum cardiomyopathy, endocarditis prophylaxis, 
thromboprophylaxis, anticoagulation, risk stratification

Въведение
Бременността на пациентките с подлежащо сърдечно забо-

ляване е високо рискова бременност. Най-чести са конгенитал-
ните сърдечни малформации (коригирани или не), следвани от 
клапните пороци. Честотата на сърдечните заболявания по вре-
ме на бременност е сравнително ниска (0.5 – 2%), но те са во-
деща причина за майчина смъртност. Те обуславят около 15% 
от майчината смъртност и са най-честата неакушерска причи-
на за майчина смъртност. Смъртността  се свързва най-вече с 
нововъзникнала сърдечна патология, в това число перипартал-
на кардиомиопатия, остър миокарден инфаркт и дисекация на 
аортата. Като цяло известните преди бременността кардиопа-
тии обуславят ниска смъртност (с изключение на високо рис-
ковите), но са свързани със значителна заболеваемост, както 
майчина (конгестивна сърдечна недостатъчност, ритъмни на-
рушения, тромбоемболични инциденти, белодробен оток, ин-
фекциозен ендокардит, миокардна исхемия), така и неонатална 
заболеваемост. Неонаталните  усложнения се асоциират с ви-
сок функционален клас по NYHA (New York Heart Association), 
цианоза, левостранна сърдечна обструкция, антикоагулация. 

Физиологични хемодинамични промени по време на бре-
менност

Нормалните хемодинамични  промени, съпътстващи бремен-
ността, раждането и пуерпериума имат значително отражение 
върху сърдечната функция(19). При наличие на подлежащо 
сърдечно заболяване те могат да доведат до неговата деком-

пенсация, включително до смърт на майката и на плода.  Под 
въздействието на прогестерона значително  намалява общото 
периферно съдово съпротивление  (системно съдово съпроти-
вление),  което се отразява върху  следнатоварването на лявата 
камера. Освен това се увеличава интраваскуларният обем (с 
около 30-50%, главно за сметка на плазмения обем и в по-мал-
ка степен на еритроцитната маса, което води до относителна 
хемодилуция), т.е. увеличава се преднатоварването на сърцето. 
Увеличеното преднатоварване и намаленото следнатоварване 
имат за резултат увеличение на ударния обем на сърцето. На 
последното, и в относително по-малка степен на увеличената  
сърдечна честота (с 10-15 уд/мин), се дължи повишения сърде-
чен дебит по време на бременност. Повишението е с около 30 
до 50% в края на бременността. Това обяснява ниския толеранс 
към бременността на състоянията с обструкция при изхода на 
лява камера, които се характеризират с относително фиксиран 
сърдечен дебит. От друга страна, при всички кардиопатии, 
които не толерират добре повишеното следнатоварване бре-
менността протича благоприятно, но постпарталният период е 
рисков, защото се характеризира с обратно повишение на сис-
темното съдово съпротивление. 

Намаленият системен съдов тонус се съпътства от намале-
ние на систолното и диастолното артериално налягане съответ-
но с 5 mmHg и с 10 mmHg през първите два триместъра на 
бременността. В третия триместър артериалното налягане се 
връща към стойностите си преди бременността. 



30 Год. XLI, кн. 1/2012

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

По време на раждане per vias naturales кислородната консу-
мация се увеличава трикратно. Сърдечният  дебит се увели-
чава с още 10-40% по сравнение със стойностите му преди 
бременността.  Маточните контракции по време на раждането 
предизвикват венозно изтласкване на кръвта към сърцето (300 
ml на всяка маточна контракция ), което в комбинация с отбре-
мененото налягане върху v.cava inferior  води до допълнител-
но повишение на преднатоварването. Артериалното налягане 
се увеличава по време на контракциите, особено през втората 
фаза на раждането.

 В непосредствения постпартален период също е характерно 
повишение на сърдечния  дебит, което се дължи на „автоза-
местване”- маточния кръвен обем се изтласква към сърцето от 
контрахиращата се матка. Тогава рискът от възникване на бе-
лодробен оток е относително най-голям. След раждането цир-
кулаторните показатели се връщат към стойностите си преди 
бременността  в рамките на няколко дни до една семица. 

Значително влияние върху сърдечния дебит може да окаже 
положението по гръб на бременната, особено в третия три-
местър на бременността. Под влияние на натиска, който бре-
менната матка упражнява върху долната празна вена намалява 
венозното връщане към сърцето, което води до намаляване на 
ударния му обем, съответно на сърдечния дебит (supine синд-
ром), предизвиквайки прилошаване, дори синкоп, а също така 
и утероплацентарна хипоперфузия. Това налягане се отбреме-
нява в частично ляво латерално положение.  Supine синдромът 
предизвиква субективна симптоматика при около 10% от бре-
менните жени на термин.  

Физиологични промени в клиничните и инструментални 
изследвания при бременност

Известен процент от сърдечните заболявания се диагности-
цират по време на бременност. Moже да се окаже трудно отди-
ференцирането между пациенти, чиито оплаквания се дължат 
на физиологични промени от страна на самата бременност и 
такива с оплаквания, дължащи се на сърдечно заболяване. За-
трудненото дишане, палпитациите, отоците по долните край-
ници и ограниченият  толеранс към натоварване са типични 
оплаквания по време на нормална бременност. От друга стра-
на, торакална болка, синкоп, пароксизмална нощна диспнея, 
хемоптиза, прогресиращи или генерализирани отоци не са нор-
мални по време на бременност и налагат допълнителна оценка 
на състоянието. 

Вследствие на физиологичните хемодинамични промени по 
време на бременност нормално се наблюдават известни кар-
диоехографски, ЕКГ и рентгенови  промени, които могат да 
затруднят преценката при проследяване на съпътстващо сър-
дечно заболяване, както и диагнозата на новопоявило се сър-
дечно заболяване. За ЕКГ са характерни синусова тахикардия, 
девиация на електричната ос на сърцето на ляво, повишена 
честота на екстрасистоли, Q–вълна и инверсия на T-вълната в  
III отвеждане. Рентгенографски се наблюдават релативна кар-
диомегалия, хоризонтиране на сърдечния силует, белодробна 
хиперваскуларизация (без това да е белег за пулмонална хипер-
тония). Ехокардиографски се наблюдават  митрална, трикус-
пидална и пулмонална регургитация, увеличен теледиастолен 
левокамерен размер до 12%, лека левокамерна хипертрофия, 
леко изразен перикарден излив към края на бременността.

Стратификация на риска 

Повечето пациенти със сърдечно заболяване в I или II функ-
ционален клас по NYHA имат благоприятен изход от бремен-
ността. Рискът се преценява и в динамика в зависимост от 
еволюцията на заболяването.  Някои състояния като аортна 
и митрална стеноза може да се окажат проблемни дори при 
асимптомно протичане преди бременността. Най-рисковите 
състояния са свързани с тежка пулмонална хипертония (пър-
вична или вторична), синдром на Марфан с висок риск от ди-
секация на аортата, тежка левостранна сърдечна обструкция, 
дилатативна кардиомиопатия и некоригирани цианотични сър-
дечни пороци. Високо рискови са всички пациенти, които по 
време на бременността достигат  III или IV функционален клас 
по NYHA, независимо от етиологията на подлежащото сърдеч-
но заболяване и от функционалния клас преди бременността.  
Склонността за влошаване на състоянието по време на бремен-
ност налага стриктно проследяване в динамика на пациентите, 
както клинично, така и ехокардиографски, напр. в трети и пети 
месец, след което ежемесечно до момента на раждането. Фе-
талната заболеваемост и смъртност са съответно значително 
повишени, с повишен риск от спонтанен аборт, преждевремен-
но раждане, интраутеринна ретардация на плода, конгенитални 
сърдечни малформации. При високо рискови пациенти бремен-
ността не се препоръчва, а при възникнала бременност се пре-
поръчва прекъсването й. Табл.1.табл 2.

В едно свое проучване за изхода от бременността на паци-
енти със сърдечно заболяване, Siu и сътр. установяват 4 пре-
диктора за сърдечно усложнение: сърдечносъдов инцидент 
преди бременността (конгестивна сърдечна недостатъчност, 
транзиторна исхемична атака/инсулт, аритмия); базален функ-
ционален клас по NYHA>II или цианоза; левокамерна об-
струкция (клапен отвор на митрално ниво < 2cm2, на аортно 
ниво < 1,5cm2 или пиков градиент при изхода на лява камера 
> 30 mmHg); компрометирана левокамерна систолна функция 
(фракция на изтласкване на лява камера < 40%)(16.).

Таблица 1. 
Смъртност в зависимост от сърдечното забо-

ляване (12)

Сърдечно заболяване Смърт-
ност

пулмонална хипертония, вкл. 
синдром на Eisenmenger 30-50%

перипартална кардиомиопатия
     при настояща бременност
     при предишна бременност с 
персистираща левокамерна     
     дисфункция

18-50%
19%

Остър миокарден инфаркт в 
рамките на 2 седмици след 
раждането

50%
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Митрална стеноза, коарктация на 
аортата 0-2%

Аортна стеноза 0-11%

Синдром на Marfan с висок риск 
от дисекация на аортата 50%

Механична клапа 1-4%
Сърдечна недостатъчност  III 
или IV функционален клас по 
NYHA

5-7%

 

Сърдечно заболяване Риск от 
усложнения Смъртност

•	 Клапна инсуфициенция без систолна дисфункция
•	 Изолиран пролапс на митралната клапа
•	 Бикуспидна аортна клапа без стеноза
•	 Оперирана конгенитална кардиопатия без остатъчна 

сърдечна дисфункция
•	 Биологична клапна протеза

нисък < 1%

•	 Митрална стеноза, лека и средно тежка аортна стеноза
•	 Сърдечна недостатъчност  I или II функционален клас 

по NYHA
•	 Прекаран в миналото остър коронарен инцидент
•	 Прекарана перипартална кардиомиопатия без  

остатъчна систолна дисфункция
•	 Неоперирана коарктация на аортата
•	 Механична клапна протеза
•	 Средна степен пулмонална хипертония

среден 5 – 15%

•	 Тежка фиксирана пулмонална хипертония, вкл. 
синдром на Eisenmenger

•	 Синдром на Marfan с диаметър на аортния корен > 
40мм

•	 Сърдечна недостатъчност  III или IV функционален 
клас по NYHA

•	 Тежка аортна стеноза
•	 Сърдечна недостатъчност  вследствие на прекарана 

перипартална кардиомиопатия
•	 Неоперирана цианотична конгенитална малформация

висок 25 – 50%

Таблица 2. 
Стратификация на риска от заболеваемост и смъртност(18)
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CARDIAC DISEASE IN PREGNANCY
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РЕЗюмЕ:
Целта на настоящия литературен обзор е да представи съ-

временни насоки относно оценката, общия и анестезиологичен 
подход при бременни и раждащи жени със сърдечни заболява-
ния. В първа част се разглеждат епидемиологията на сърдеч-
ните заболявания при бременност, хемодинамичните промени 
съпътстващи бременността и стратификацията на риска от 
майчинофетална заболеваемост и смъртност. Във втора част са 
представени цялостния подход и етиологичната класификация 
на сърдечните заболявания по време на бременност.

ключови думи: конгенитална сърдечна малформация, 
клапен порок, перипартална кардиомиопатия, профилак-

тика на инфекциозен ендокардит, антитромботична про-
филактика, антикоагулация, стратификация на риска

AbSTRACT:
The purpose of the current review is to present up-to-date 

guidelines concerning the assessment, the general as well as 
anesthetic approach to the pregnant patient and parturient with 
an associated cardiac disease. Part I gives an overview of the 
epidemiology of the problem,  the hemodynamic changes that occur 
in normal pregnancy and the risk stratification of maternal and fetal 
morbidity and mortality.  Part II treats the general management and 
the etiological classification of cardiac disease in pregnancy.

key words: congenital heart disease, valvular heart disease, 
peripartum cardiomyopathy, endocarditis prophylaxis, 
thromboprophylaxis, anticoagulation, risk stratification

Етиологична класификация на кардиопатиите по време 
на бременност

 Конгенитални сърдечни малформации

Конгениталните сърдечни малформации са най-често сре-
щаните кардиопатии по време на бременност (50-80%)  заради 
увеличаващия се брой жени, достигащи репродуктивна въз-
раст благодарение на развитието на детската кардиохирургия. 
Коригирани, те са свързани с благоприятно протичане на бре-
менността и обуславят нисък риск.  След оперативна корекция 
може да са налице повече или по-малко сигнификантни оста-
тъчни дефекти, които да налагат клинично и ехокардиограф-
ско проследяване в динамика. При наличие на конгенитално 
сърдечно заболяване (включително и при бащата) са показани 
генетична консултация преди зачеването и фетална ехокарди-
ография по време на бременността поради повишения риск от 
сърдечна малформация в плода(14).

Малформации с ляво-десен шънт

Тук се включват  междупредсърден и  междукамерен дефект,  
ductus arteriosus persistens. Те се толерират добре когато са рано 
оперирани. Междукамерният дефект, даже и затворен рано 
може да се съпътства от пулмонална хипертония, което налага 
измерване на налягането в а. pulmonalis. Инверсията на шънта 
и опасността от парадоксална емболия се свързват с артериал-
на хипотензия, която трябва да се избягва.

Аортна стеноза

Най-честата причина за аортна стеноза е конгениталната би-
куспидна аортна клапа (вж. клапни пороци).

Цианотични малформации

Най-честата е тетралогия на Fallot. Некоригирана, тя обусла-
вя висок риск при бременност. Увеличеният сърдечен дебит и 
намаленото системно съдово съпротивление предизвикват уве-
личение на десно-левия шънт, съответно на степента на хипо-
ксемия и цианоза.

Коарктация на аортата

Tя е с честота 6-8% от всички конгенитални малформации, 
изолирана или в комбинация с друга сърдечна аномалия (10). 
Когато не е коригирана, коарктацията се характеризира  с хи-
пертензия преди нивото на стенозата и хипотензия след него, 
което   е свързано от една страна с риск от руптура и дисекация 
на аортата,  а от друга – с риск за компрометиране на фетопла-
центарната перфузия и сътветно интраутеринна ретардация на 
плода. Антихипертензивната  терапия трябва да е балансирана, 
отчитайки  тези два фактора. Показателен за тежестта на ко-
арктацията е систоличният градиент на налягането ръка/бедро, 
като градиент > 50 mmHg означава тежка степен на коарктация.

Синдром на Marfan          
  
Най-честите сърдечни малформации в рамките на  синд-

рома на Marfan  са пролапс на митралната клапа с митрална 
регургитация и дилатация на аортния корен. Най-съществени-
ят риск  по време на бременност е от руптура и дисекация на 
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аортата. Предиктивен критерий за този риск е диаметърът на 
аортния корен, като диаметър > 40мм е свързан с висок риск. 
Дилатацията на аортата прогресира по време на бременност, 
което налага нейното проследяване в динамика. Задължителна 
е антихипертензивната терапия с Б-блокер за намаляване риска 
от аортна дисекация.

Синдром на Eisenmenger и пулмонална хипертония (бело-
дробна артериална  хипертония)

Синдромът на Eisenmenger е конгенитална малформация с 
първоначален ляво-десен шънт (най-често голям междукаме-
рен дефект), при която вследствие развитието на тежка фикси-
рана  пулмонална хипертония шънтът се обръща. При вече 
развит синдром на Eisenmenger хирургичната корекция на сър-
дечната малформация не води до повлияване на пулмоналната 
хипертония и даже е контраиндицирана.

Белодробната артериална  хипертония (БАХ) се дефинира 
като средно налягане в а. pulmonalis > 20-25mmHg при покой 
и >30 mmHg при натоварване. Тя се подразделя на първична и 
вторична. В етиологията на първичната БАХ се включват иди-
опатична (най-честата), асоциирана с конгенитална сърдвчна  
малформация, с конективит (пр. SLE), с HIV, с портална хи-
пертония. Вторичната БАХ може да се дължи на левостранна 
кардиопатия или на белодробна патология (обструктивна или 
рестриктивна хронична дихателна недостатъчност, белодробен 
тромбоемболизъм). Предразполагащи фактори за обостряне на 
хипертонията периоперативно и съответно за развитието на ос-
тра деснокамерна недостатъчност са артериалната хипотензия, 
хиперкапнията, ацидозата, анемията.

Придобити клапни пороци

Митрална стеноза 

Най-честият клапен порок по време на бременност е мит-
ралната стеноза. Най-често тя  е с  постревматична етиоло-
гия. Опитът в нашата клиника показва, че по принцип клап-
ните стенози се толерират по-зле по време на бременност от 
клапните инсуфициенции. Те са с относително фиксиран сър-
дечен дебит. Повишеният вътресъдов обем и тахикардията, 
характерни за бременността предразполагат към белодробна 
конгестия. С увеличаване на сърдечния дебит се увеличава и 
трансмитралния градиент на налягането. Ехографско просле-
дяване на еволюцията се прави по веднъж в първия и втория 
триместър, след което ежемесечно и включва площ на клап-
ния отвор, трансмитрален градиент на налягането, налягане в 
а. pulmonalis. Критериите за тежест са: лека степен – площ на 
отвора (S) > 1,5 cm2 (NYHA I-II); среднотежка степен  1 < S < 
1,5 cm2; тежка степен  S < 1cm2(NYHA IV ). По време на раж-
дането се избягват тахикардията, намаленото преднатоварване 
(т.е хиповолемия, вазодилатация, компресия на v.cava inferior, 
спинална анестезия), хиперволемията. Главните рискове са от 
развитието на белодробен оток и аритмия. При индикация за 
операция по време на бременността успешно се практикува 
перкутанната балонна валвулопластика(9).

Аортна стеноза

Подходът по време на бременността и раждането е аналоги-
чен с този при митрална стеноза. Рисковете са от развитие на 

белодробен оток, миокардна исхемия, аритмия, внезапна сър-
дечна смърт. Критериите за тежка аортна стеноза са: трансвал-
вуларен градиент > 50 mmHg, наличие на симптоматика, S < 
1 cm2. Също е възможна перкутанна валвулопластика, но със 
сравнително висока честота на постоперативна аортна регур-
гитация.

Митрална инсуфициенция

Наблюдава се дилатация на лявото предсърдие, увеличен 
теледиастолен обем на лява камера, хипертрофия на лява ка-
мера. Ехографски се проследяват степента на регургитация и 
големината на ляво предсърдие. Анестезиологичният подход 
включва избягване на увеличеното следнатоварване, на бради-
кардията, на хиперволемията и на лекарствата, които потискат 
миокардния контрактилитет.

Перипартална кардиомиопатия (ПП-кмП)

ПП-КМП е свързана с бременността дилатативна кардиоми-
опатия с неизяснена етиология и честота 1/1500 – 1/4000. Кли-
ничната й дефиниция е представена на табл.3.(15)

Табл. 3. клинична дефиниция на ПП-кмП

1. Нововъзникнала сърдечна недостатъчност в 
рамките на последния месец от бременността 
до 5 месеца postpartum

2. Не може да се идентифицира причина за 
сърдечната недостатъчност

3. Без предхождаща анамнеза за сърдечно 
заболяване

4. С ехокардиографски данни за левокамерна 
дисфункция:

Фракция на изтласкване на лява камера <45% и/
или фракция на скъсяване<30%

теледиастолен обем на лява камера > 2,7 cm/m2

Асоциира се с напреднала майчина  възраст, мултипара, чер-
нокожа раса и мултиплена бременност. Етиологията е неизвест-
на, но в част от случаите се свързва с миокардит. Фулминант-
ните форми се характеризират с тежка, но често бързопреходна 
систолна дисфункция, където приложение намира механична-
та подкрепа на циркулацията. Предиктивни  фактори за лоша 
прогноза са персистиращите 6 месеца след раждането  ниска 
фракция на изтласкване и дилатация на лява камера. Даже при 
напълно възстановена сърдечна функция съществува риск от 
рецидив при последваща бременност.(13;17)

Аритмии по време на бреме на бременност

Аритмиите са често срещани по време на бременност и 
типично с благоприятна прогноза. Най-чести са надкамерни-
те аритмии (екстрасистоли, предсърдно мъждене, болест на 
Bouveret). В основата на аритмията може да стои болка, йонна 
аномалия, хипертиреоидизъм, подлежащо структурно сърдеч-
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но заболяване, синдром на QT long (вродено заболяване, свър-
зано с риск от възникване на камерна аритмия, особено torsade 
de pointes). Избягва се симпатиковата стимулация по време на 
раждане (болка, хиповолемия). (1;4)

Исхемична болест на сърцето

Тя е с ниска честота по време на бременност. Асоциира се 
със следните рискови фактори: хронична артериална хиперто-
ния, диабет, фамилна хиперхолестеролемия, тежка преекламп-
сия и еклампсия, тютюнопушене. Postpartum e най-голям рис-
кът от остър миокарден инфаркт, който обуславя значителна 
смъртност. В етиологията му на първо място е коронарният 
спазъм, следван от спонтанна дисекация на коронарна артерия 
и тромбоза на коронарна артерия. Налага се своевременна ди-
агностична и интервенционална коронарография.

Терапевтичен подход

Спецификата на поведението при пациенти със сърдечно 
заболяване е свързана от една страна с оценка на индивидуал-
ния риск в зависимост от степента на увреждане на сърдечната 
функция и функционалния резервен капацитет (обективизира-
ни чрез стадиране по NYHA и чрез инструментални изследва-
ния), а от друга страна с необходимостта от адекватна органи-
зация на тяхното наблюдение и лечение (мултидисциплинарен 
подход, консултация преди зачеването, по-чести консултации 
по време на бременността, планиране на раждането  и евенту-
ално насочване към специализиран център с възможност за ре-
анимация на майката и новороденото, интензивно наблюдение 
в непосредствения постпартален период, проследяване по вре-
ме на пуерпериума). Оптималният подход при рисковите паци-
енти е мултидисциплинарен, с колаборация между кардиолози, 
акушер-гинеколози, анестезиолози, неонатолози  и клинични 
генетици(7). 

Индивидуално се преценява коя г.с е най-оптимална за ро-
доразрешение, какъв тип да е раждането (per vias naturalеs или 
чрез sectio caesarea) и съответно каква да бъде анестезията 
(обща или локорегионална). Раждането след 32 г.с. е свързано 
с висок процент преживяемост на плода и с относително нисък 
риск за неврологични проблеми. Преди 28 г.с., прогнозата за 
плода е неблагоприятна, но родоразрешение в този гестацио-
нен срок може да се наложи по витални индикации от страна 
на майката. Между 28 и 32 г.с родоразрешението се дискутира 
в зависимост от баланса полза – риск за майката и за плода. 
По отношение на типа раждане, строги индикации за S.c. под 
обща анестезия са тежка белодробна артериална хипертония, 
тежка и средно-тежка аортна и митрална стеноза, болест на 
Marfan с риск от аортна дисекация, неоперирана коарктация на 
аортата, всички кардиопатии стадирани по NYHA като III или 
IV функционален клас, механична клапна протеза, перипартал-
на кардиомиопатия с тежка левокамерна дисфункция, скоро-
шен остър миокарден инфаркт. За избягване на хипертензивен 
пик по време на увода в анестезия е показана употребата на 
опиати(5). Тежката белодробна артериална хипертония и теж-
ката аортна стеноза са ндикация за инвазивно мониториране 
на хемодинамиката с пулмонален катетър на Swan-Ganz. Ин-
вазивното мониториране на артериалното налягане е с по-ши-
роки индикации(11). Кардиопатиите, които могат да родят per 
vias naturalеs (клапни инсуфициенции, ритъмни нарушения) са 
индицирани за епидурална анестезия. В нашата клиника има 
дългогодишен опит с епидуралната анестезия на такива паци-

ентки, която е титрирана, с прогресивна инсталация на блока. 
Абсолютна контраиндикация за епидурална анестезия е не 
спряната антикоагулантна терапия (3), а за спинална анестезия 
– кардиопатии с левокамерна обструкция,  белодробна артери-
ална хипертония, антикоагулантна терапия.

Необходимостта от профилактика на инфекциозния ендокар-
дит зависи от една страна от наличието рискова кардиопатия, а 
от друга – от риска за бактериемия по време на манипулацията.
табл. 4

Таблица 4. 
Стратификация на риска от инфекциозен 

ендокардит (адапт. от 8)

Висок 
риск 
(група А)

Клапна протеза (биологична, 
механична)
Прекаран бактериален 
ендокардит
Неоперирана цианотична 
конгенитална малформация
Хирургичен системно-
пулмонален шънт

Интер-
медиерен 
риск 
(група В)

Всички придобити клапни 
пороци
Бикуспидна аортна клапа
Нецианотична конгенитална 
малформация
Хипертрофична обструктивна 
кардиомиопатия
Пролапс на митрална клапа 
с клапна регургитация и/или 
задебелени клапни платна

Нисък 
риск *

Пролапс на митрална клапа 
без регургитация
Опериран междупредсърден 
дефект
Физиологичен, функционален 
шум на сърцето
Прекаран остър ревматизъм 
без оформен клапен порок
Сърдечен пейсмейкър, 
имплантируем дефибрилатор
Анамнеза за коронарен 
байпас/стент
Дилатативна кардиомиопатия 
без митрална регургитация

*риск, не по-висок от този на общата популация
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ОбЗОРИ

Режимът на терапевтична антикоагулация на пациентки с 
механична клапна протеза е въпрос на компромис между пол-
зите и рисковете за майката и за фетуса. От една страна, орал-
ните антикоагуланти обуславят относително по-нисък риск от 
тромбоемболични усложнения по сровнение с хепарините. Те 
обаче предизвикват ембриопатии (пр. дефекти на невралната 
тръба). Нефракционираният хепарин не е свързан с риск от 
възникване на ембриопатия, но е с по-висок тромботичен риск, 
а освен това може да предизвика остеопороза и тромбоцитопе-
ния. Компромисен вариант е хепарин в първия триместър (по 
време на ембриогенезата) и  орален антикоагулант до края на 
бременността. Преходът оралнен антикоагулант – хепарин се 
извършва оптимално 2 седмици преди раждането.  Оралните 
антикоагуланти са съвместими с кърменето(2;6).

Заключение

Кардиопатиите в контекста на бременността обуславят раз-
личен риск в зависимост от техния тип и тежестта на състоя-
нието. Родоразрешението при високо рисковите пациенти се 
извършва в специализирани центрове с възможност  за реани-
мация на майката и на новороденото.
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RISk fACTORS fOR DEVELOPmENT Of SYSTEmIC ADVERSE REACTIONS 
ASSOCIATED wITH bLOOD DONATION
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РЕЗюмЕ:

Проучени са факторите, които поставят кръводарителите в 
повишен и нежелан риск от развитие на системни реакции при 
даряване на цяла кръв. От тях са дефинирани самостоятелните 
предиктори и тези с допълващ и утежняващ ефект за развитие 
на странични реакции при кръводаряване.

Установена е отчетлива взаимозависимост между повишен 
риск от развитие на системни реакции и определените като 
самостоятелни прeдиктори - младата възраст от 18  до 30 г. 
и кръводаряване за първи път. Значителна разлика в общата 
честота на реакциите между двата пола не е установена. 
Мобилните екипи за кръводаряване са дефинирани като 
възможен фактор за въздействие с цел редуциране  на риска 
при даряване на цяла кръв.  

ключови думи: кРъВОДАРЯВАНЕ, РИСкОВИ 
ФАкТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕмНИ НЕжЕЛАНИ 
РЕАкЦИИ ПРИ ДОНОРИ НА ЦЯЛА кРъВ, ТРАНСФУ-
ЗИОНЕН НАДЗОР

SummARY: 

The study examines the factors which increase the risk of 
adverse systemic reactions in donors during full blood donations. 
The independent predictors, as well as those with a complementary 
and exacerbating effect on the risk of side reactions during blood 
donations, are defined. 

There is clear interdependence between increased risk of systemic 
reactions and the independent predictors: young age from 18 to 30 
and first-time donation. No significant difference in the frequency 
of reactions was found between the two genders. Mobile teams for 
blood donation are defined as a possible factor contributing to the 
reduction of risk during full blood donations.  

 
keywords: bLOOD DONATION, RISk fACTORS fOR 
DEVELOPING ADVERSE SYSTEmIC REACTIONS IN 
fuLL bLOOD DONORS, HAEmOVIGILANCE

Въведение

Въвеждането на добри стандарти от лекарска помощ и 
здравни грижи за опазване на здравето на кръводарителите 
изисква познания за нежеланите реакции при кръводаряване 
и иницииране на мерки за повишаване на сигурността и на 
безопасността на процеса на  кръвовземане. 

Цел

Да се идентифицират, проучат и систематизират рисковите 
фактори за развитие на системните прояви при донори на цяла 
кръв, и да се извърши сравнителен анализ на тези предиктори. 

материал и методи

През различните етапи на изследването са включени общо 
27482 дарявания на цяла кръв. 

Проучените рискови фактори са групирани на: 

1. Демографски – възраст, пол и кръводаряване за първи  
път

2. Организационни 

2.1. Кръводаряване при мобилни екипи

2.2. Кръводаряване при стационарни екипи 

3. Технологични

3.1. Продължителност на кръводаряването

3.2. Продължителност на периода от регистрацията до 
кръвовземането
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Резултати

 I. Сравнителен анализ на главните рискови 
фактори за развитие на системни нежелани реакции по 
време и след кръводаряване.

I.1. Демографски фактори.

 I.1.1. Взаимовръзка между установените системните 
реакции и възрастта на донорите.

 От общо 1155 системни реакции 687 (59,5%) са установени 
във възрастовата група от 18 до 20г. (табл.1). 

Табл. 1 
Честота на случаите на системни нежелани 

реакции в зависимост от възрастта на 
кръводарителите

Възрастова група Брой случаи на 
системни реакции

% от общия 
брой

18 – 20 г. 687 59,5
21 – 30 г. 390 33,8
31 – 40 г. 48 4,1
41 – 50 г. 25 2,2
51 – 60 г. 5 0,4
Над 60 г. 0 -
Общо: 1155

При донорите на възраст от  21 до 30 г са диагностицирани 
общо 390 (33,8%) случая на системни усложнения. Анализът 
на данните показва значително по-широко разпространение на 
системните нежелани реакции сред кръводарителите в млада 
възраст.  

I.1.2. Взаимовръзка между установените системни реакции и 
пола на кръводарителите.

Общо 973 (4,1%) случая на системни нежелани реакции са 
диагностицирани при донорите от мъжки пол (табл.2). 

Табл.2 
Системни нежелани реакции, разделени по 

пол и статус на кръводаряване
Пол / Статус на 
кръводаряване

Брой 

кръвода-

рявания

Брой 
реакции %

Мъже - общо 23693 973 4,1%
Дарили за  първи 

път 11700 840 7,2%

С повече от едно 
кръводарявания 11993 133 1,1%

Жени - общо 3789 182 4,8%
Дарили за  първи 

път 2500 140 5,6%

С повече от едно 
кръводарявания 1289 42 3,3%

Разпределението им включва 840 (7,2%) реакции при 
дарилите за първи път и 133 (1.1%) реакции при донори с 
повече от едно кръводаряване.

При жените са установени общо 182 (4,8%) случая на 
системни реакции. Разпределението им включва 140 (5,6%) 
реакции при дарилите за първи път и 42 (3.3%) реакции при 
донори с повече от едно кръводаряване. 

При обобщаване на данните за разпределението им само по 
пол по-голям дял на системните реакции е намерен при жените 
(4,8%), отколкото при мъжете (4,1%). При включен и статус на 
кръводаряване, като потенциален рисков фактор е налице по-
висока честотата на проява на реакциите при дарилите за първи 
път мъже (7,2%) в сравнение с жените (5,6%) от същата група. 
При донорите с повече от едно регистрирано кръводаряване е 
установена обратна зависимост – по-голям дял на реакциите 
при жените (3,3%) в сравнение с мъжете (1,1%). 

Налице са две високорискови групи и за двата пола - 5,2% 
при мъжете и 5,5% при жените във възрастовата група от 18-20 
г. (табл.3). Във възрастовата група от 21-30 г. реакциите при 
мъжете са 4,5% и 5,1% при жените

Табл. 3
Разпределение на системните реакции по пол 

и възрастови групи

Въз-
расто-

ва 
група

мъже жени

Брой 
кръво-
даря-
вания

Брой 
систем-

ни 
реак-
ции

%

Брой 
кръво-
даря-
вания

Брой 
систем-

ни 

реак-
ции

%

18-20 
г. 11433 599 5,2 1600 88 5,5

21-30 
г. 7105 321 4,5 1350 69 5,1

31-40 
г. 2992 31 1 550 17 3,1

41-50 
г. 1716 19 1,1 200 6 3

51-60 
г. 433 3 0,7 85 2 2,4

Над 
60 г. 14 0 - 4 0 -

Общо: 23693 973 4,1 3789 182 4,8

Установената честота на системните реакции е приблизително 
три пъти по-висока при жените във възрастовите групи след 30 
г. в сравнение с мъжете от същите групи.

I.1.2. Взаимовръзка между установените системни реакции и 
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статус на кръводаряване.
При всички възрастови групи е установен по-голям 

дял на системните реакции при кръводаряване за първи 
път в сравнение с групата с повече от едно регистрирано  
кръводаряването (табл.4). 

Табл. 4
Системни нежелани реакции, разделени по 

възрастови групи и статус на кръводаряване

Кръводаряване 

за първи път
Повече от едно 
кръводаряване

Въз-
рас-
това 

група

Брой 
реакции % Брой 

реакции %

18 -20 г. 574 49,7 113 9,8

21-30 г. 341 29,5 49 4,2

31-40 г. 38 3,3 10 0,9

41-50 г. 22 1,9 3 0,3

51-60 г. 5 0,4 0 -

Над 60 
г. 0 - 0 -

Налице са две пикови възрасти за проява на системни 
реакции и при двете групи с различен статус на кръводаряване. 
Установената честота на системните реакции е както следва: 
49,7%  при кръводаряване за първи път в групата 18-20 г. и 
29,5% при 21-30 г.; 9,8%  при повече от едно кръводаряване в 
групата 18-20 г. и 4,2% при 21-30 г. 

I.2. Друти фактори.

I.2.1. Организационни.

Налице е значима разлика в разпределението на системните 
реакции – 36% (415/1155) са установени при стационарно 
кръводаряване и 64% (740/1155) при мобилен вариант на 
кръводаряване (фиг.1). 

Фиг.1 
Разпределение на системните нежелани 

реакции според екипите за кръвовземане

I.2.2. Технологични.

I.2.2.1. Продължителност на периода от регистрацията до 
кръвовземането

 Показателна положителна взаимна зависимост е намерена 
между честотата на проявените реакции и удължаване на 
периода от приключване на прегледа на дарителите до 
започване на практическото кръвовземане при мобилен 
вариант на даряване (фиг.2).

Фиг.2
Брой системни реакции в зависимост от про-

дължителността на периода от регистрация-
та до началото на кръвовземането

Приблизително 1,7 пъти е увеличен броя на реакциите при 
интервал, равен и повече от 40 минути в сравнение с период на 
изчакване до 19 минути.

I.2.2.2. Продължителност на кръводаряването

Налице е отчетливо по-голям дял на леките по тежест 
системни реакции при кръводарявания, които продължават над 
10 мин. в сравнение  с тези с по-малко времетраене (фиг.3). 
При продължителност на кръвовземането до 7 минути са 
установени 296 от общо 1105 леки реакции. При увеличаване 
на периода на кръводаряване от 7 до 10 мин. те достигат 310 и 
съответно 499 при кръводаряване над 10 мин. 
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При анализа на този фактор е отчетено и допълващото въз-
действие на професионалните умения на медицинската сестра 
от екипа за кръводаряване.

Фиг.3
Зависимост между продължителността на 

кръводаряването и проявата на леки по тежест 
системни реакции

Обсъждане

Данните от изследването са в подкрепа на описаната 
от други автори  ясна тенденция за  по-висока честота на 
системните нежеланите реакции при донорите под 30 години 
и значителното и  снижаване при дарителите на възраст от 30 
до 65г (3,4,5,6,7,8,9,10). Възрастовите групи от 18 до 20 г. и от 
21 до 30 г. са определени като високорискови. Във възрастовия 
интервал от 18 до 30 г. са установени 93% от регистрираните 
системни реакции. Съответно от общо 1155 системни реакции 
687 са регистрирани при групата от 18 до 20 г., а общо 390 
реакции при тези от 21 до 30 г.  

В проучването е анализирана и друга взаимозависимост 
– тази между проявите на системните реакции и статуса на 
кръводаряване. Както и при други изследвания (1,2,11,12), кръ-
водаряването за първи път е определено като важен фактор, 
предразполагащ към развитие на нежелани реакции: 5,4% от 
тях са установени при кръводарилите за първи път и 3% - при 
донорите с повече от едно кръводаряване. Тенденцията за по-
висока честота на реакциите при групата на дарилите за първи 
път е обща и за двата пола.  

За разлика от други проучвания (10,11) резултатите от 
изследването не поставя   кръводарителите от женски пол в 
значително по-висок риск от развитие на системни реакции 
в сравнение с мъжете. При обобщаване на данните за 
разпределение на системните реакции е налице по-голям дял на 
тези реакции при жените (4,8%) в сравнение с мъжете (4,1%).  

Като резултат от проучването е потвърдено комбинираното 
въздействие на редица фактори при мобилните екипи като 
затруднен контрол и наблюдение на донорите, нежелано 
удължаване на периода от прегледа на дарителите до 
практическото кръвовземане, затруднена организация на рабо-
та и липса на оптимални условия за кръводаряване. Въз основа 
на прегледа на литературата (13,) и на получените резултати, 
мобилните екипи за кръводаряване са дефинирани като 
възможен фактор за въздействие с цел редуциране на риска при 
даряване на цяла кръв. 

Данните очертават тенденция за повишаване на честота 
на страничните реакции при  удължаване на периода от 
приключване на прегледа на дарителите до започване на 
практическото кръвовземане при мобилен вариант на даряване. 
Резултатите разкриват и потенциалното значение на фактори-
те, свързани с процедурите по кръвовземане. 

Изводи

Познаването и проучването на факторите, предразполагащи 
към развитие на странични реакции при кръводарители като 
част от програмите за трансфузионен надзор имат  основно 
значение за подобряване на сигурността на процеса на 
кръвовземане и за преодоляване на  съществуващите бариери 
за кръводаряване.
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DIAGNOSIS Of COAGOLATON DISTuRbANCES IN PATIENT uNDERGOING LIVER 
RESECTION

Borjana Najdenova, Viliyan Platikanov*,
SHOD “D-r Marko Markov”

*UMHAT “St. Marina”
Varna

РЕЗюмЕ:

Чернодробните заболявания, налагащи резекция на черно-
дробна тъкан, се характеризират с различни коагулационни 
нарушения. Авторите представят съвременните виждания, ка-
саещи хемостазата при тази кохорта пациенти, като обръщат 
основно внимание на коагулационния профил и коагулационни  
тестове, променената съсирваемост на кръвта, повишената фи-
бринолиза, както и на някои модерни маркери на кръвосъсир-
ването.

ключови думи: чернодробна резекция, нарушена коагу-
лация

SummARY:

Patients with liver diseases where liver resection is needed suffer 
different haemostatic disturbances. The authors present the current 
concepts in that topic with focus on coagulation profile, coagulation 
diagnostic tests, changed coagulation, enhanced fybrinolisus and 
some modern laboratory measured haemostatic markers.

key words: liver resection, disturbed coagulation.

Въведение
 Регулацията на кръвосъсирването представлява една от ос-

новните функции на черния дроб. Чернодробните заболявания, 
налагащи резекция на чернодробна тъкан, се характеризират с 
различни коагулационни нарушения. Те се отразяват на рабо-
тата на анестезиолозите по няколко направления:

- корекция в предоперативния период
- оценка на рисковете
- специфично водене не анестезията
- корекция следоперативно
- лечение на другите характерни изменения при чернодробни 

заболявания
Безспорно интердисциплинарен проблем при тези пациенти 

е хемокоагулацията. В много случаи нейните нарушения отла-
гат оперативната интервензция, налагат промени в първичния 
план за операция, изискват допълнителни медикаменти, сред-
ства и трансфузионен материал. Ето защо авторите си поставят 
за цел да представят съвременните схващания по този проблем

Изложение 

1.Коагулационен профил и коагулационни  тестове

 S. A. Kozek-Langenecker (2008) обобщава най-съвременни-
те схващания за ролята на предоперативните изследвания на 
кръвосъсирването при болни, подложени на обширни коремни 
операции, свързани с повишен риск от кървене по време на хи-
рургическата интервенция. Авторката предлага диагностична 
стратегия, която осъвременява предишните препоръки на Аме-
риканското дружество на анестезиолозите (ASA) по отноше-

ние на профила на кръвосъсирването (24).
 Коагулационните тестове от първо ниво изследват коагу-

лационния профил на плазмата и първичния хемостазен капа-
цитет (16). Основните изследвания на коагулационния профил 
включват аРТТ, ПВ или преобразуването му в INR. Предопе-
ративното изследване на фибриногена може да се използва за 
прогнозирането на следоперативното кървене. Рутинните те-
стове долавят аномалии в хемостазата поради единичен или 
множествен недоимък на фактори на кръвосъсирването, но не 
ги идентифицират точно. Препоръчаният от ASA коагулацио-
нен профил включва ПВ, аРТТ, активираното коагулационно 
време и ТЕГ (24). Интраоперативната тромбеластометрия и 
тромбеластография с техните модификации позволяват да се 
извършва динамична диференциална диагноза на патофизио-
логичните механизми на кървенето (30). Първичният хемоста-
зен капацитет се изследва чрез анализ на антигена на фактора 
на von Willebrand (vWF:Ag), на активността на ристоцетино-
вия ко-фактор (vWF:RCo) и на функциите на тромбоцитите. 
Времето на кървене ин виво отразява зависимия от времето 
принос на тромбоцитите за общото образуване на тромба, но 
то е недостатъчно стандартизирано, зависи от температурата 
и приема на лекарства (катехоламини), влияе се от съдови на-
рушения, не притежава чувствителност и специфичност и не 
може да прогнозира кървенето. С помощта на оптическата и 
импедансна агрегометрия на тромбоцитите се изследва реак-
тивността им чрез измерване на промените в луминесценцията 
или импеданса след стимулация с тромбоцитни агонисти.

 Ако са налице аномалии в тестовете от първо ниво е про-
вежда подробен анализ. Напр. при удължено аРТТ се изслед-
ват тромбиновото време, активността на единични фактори на 
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кръвосъсирването или лупусни антикоагуланти. При болните 
с лекарствена коагулопатия се препоръчва индивидуализирано 
лечение, балансиращо общия периоперативен риск от тромбо-
за чрез предоперативно спиране на антитромбоцитните и анти-
коагулантните средства.  

 Тромбеластограмата (ТЕГ) се използва при леглото на бо-
лния в хирургическите отделения за определяне на визкозно-
еластичните свойства на кръвта. Тя предоставя информация 
за активирането на тромбоцитите, образуването на фибрин и 
ретракцията на съсирека(2). Тя се счита за един от най-чувст-
вителните тестове за откриване и мониториране на следопе-
ративнaта свръхсъсирваемост (3,4,20) и за най-полезния метод 
за определяне на фибринолитичния статус на болния. Това из-
следване е отностително просто за извършване, малко и евтино, 
поради което може да се използва и в операционната зала. Дру-
го предимство е предоставянето на информация с достатъчна 
ориентировъчна стойност по отношение на всички показатели 
на хемостазата още по време на хирургическото кървене. Ос-
новните показания за ТЕГ са следните (3): диагностициране 
на състояния на свърхсъсирваемост, особено през следопера-
тивния период и при болни със злокачествени заболявания, 
при лечение на болните, при които е назначен интравенозен 
хепарин, проследяване на болните по време на кардиопулмо-
нарен байпас и диагностициране и лечение на хематологични 
дисфункции и особено - на хемофилията.

При нашите условия в България стандартната коагулограма 
включва както следва: протромбиново време (ПВ), активира-
но парциално тромбопластиново време (aPTT), тромбиново 
време, брой на тромбоцитите, фибриноген, хепарин кофак-
тор ІІ, протеин С, протеин S, антитромбин ІІІ (AT-III), резис-
тентност към активирания протеин С (аPCR), TAT комплекс, 
протромбинов фрагмент 1+2 (PF 1+2), D-димери, алфа-2 ан-
типлазмин, плазминоген и тъканен активатор на плазминоге-
на (t-PA). Скрининговите методи на изследване на статуса на 
кръвосъсирването включват PT, aPTT, тромбиново време, брой 
на тромбоцитите, фибриноген(17). Инхибиторите на коагула-
ционната система обхващат AT-III, хепарин кофактор ІІ, проте-
ин С и протеин S; маркерите за тромбогенеза - TAT, PF 1+2, F 
VII и APCR, а факторите на фибринолитичната система - плаз-
миноген, t-PA, D-димери и антиплазмин.

2.Повишена съсирваемост на кръвта

 Свръхсъсирваемостта е съществен фактор, допринасящ 
за появата на тромбоемболични усложнения след различни 
хирургически интервенции - лапароскопска холецистектомия 
(3), големи коремни операции (20) и разширени чернодробни 
резекции (11). Основните патогеnетични механизми включват 
освобождаването на тромбопластин и серотонин от увредените 
тъкани и тромбоцити (32), повишаването на прокоагулантните 
фактори, предизвикано от опосредствания от интерлевкин-6 
и интерлевкин-8 протеинов отговор на острата фаза, както и 
намалението на антикоагулантните фактори, обусловено от 
повишената им консумация, кръвозагубата или хемодилуция-
та (9,20,22). Измененията в равновесието на хемостазата след 
чернодробна резекция са трудно предвидими. Отстраняването 
на значителна маса от черния дроб, намалената чернодробна 
синтеза на кръвосъсирващи фактори, съдовото клампиране и 
обширният кръвоизлив, налагащ масивни кръвопреливания, 
могат да доведат до състояние на хипокоагулобилитет.(18) От 
друга страна, състоянието на хиперкоагулобилитет може да на-
стъпи поради намалена чернодробна синтеза на антикоагулан-
ти, обширна тъканна травма, хиперергичен протеинов отговор 
на острата фаза, умерена кръвозагуба и хемодилуция

 Хиперкоагулацията води до тромбоемболични усложнения 
след чернодробните хирургически интервенции, но промените 
в хемостазата след чернодробната резекция са трудно предви-
дими (5). Поради това за определяне на предоперативния коа-
гулационен профил се използват както рутинни тестове (брой 
на тромбоцитите, протромбиново време с интернационално 
нормализирано съотношение, РТ-INR, активирано парциално 
тромбопластиново време, aPTT), така и ТЕГ (5), мониторира-
нето на която може да докаже прогресирането на хиперкоагула-

цията въпреки данните от рутинните проби за хипокоагулация 
и профилактиката с хеаприни с ниско молекулно тегло.

 Рутинни скринингови изследвания (брой на тромбоцитите, 
ПВ, свързано с INR - РТ-INR, аРТТ, фибриноген, АТ-III, Д-ди-
мери, протеин-C, протеин-S, мутация на фактора на Leiden, 
полиморфизъм на протробнина, хомоцистеин и лупусни анти-
коагулационни антитела) и ТЕГ са използвани за определяне 
на периоперативния коагулационен профил при 10 болни на 
средна възраст от 36 г. (между 27 и 51 г.) след десностранна 
хепатектомия (5). Измерванията са проведени както след увода 
в анестезията и в края на операцията, така и на първия, третия, 
петия и десетия ден след нея. През следоперативния период 
въпреки намалението на броя на тромбоцитите, повишение-
то на РТ-INR и нормалните стойности на аРТТ, ТЕГ показва 
убедителни данни за прогресивно развитие на свръхсъсирва-
емост. Тя е налице при един болен в края на операцията, при 
трима болни - на първия и третия ден след операцията, при 
4 - на 5-ия ден и при 6 - на 10-ия ден. Реакционното време е 
скъсено статистически значимо през следоперативния период, 
докато другите параметри на ТЕГ са нормални. Тези промени 
в коагулационния статус се повлияват благоприятно след при-
ложение на хепарин с ниско молекулярно тегло. Д-димерът на-
раства рязко и статистически значимо още на първия ден след 
операцията и остава повишен до десетия ден, докато нивата 
на АТ-III са постоянно леко понижени. При 22 болни, подло-
жени на чернодробна резекция, серумните нива на комплекса 
от алфа-2-плазмин и плазминовия инхибитор намаляват от от 
1,58±0,31 mkg/mL (преди операцията) до 0,92±0,14 mkg/mL на 
първия следоперативен ден, след което нарастват до 3,13±0,92 
mkg/mL на седмия следоперативен ден (23). ТАТ-III нараства 
от 14,2±4,3 ng/mL (преди операцията) до 26,0±4,1 ng/mL (на 
седмия следоперативен ден), а D-димерът - от 335±96 ng/m L 
- до 1859±258 ng/m L (на седмия следоперативен ден). Тром-
боксан В-2 намалява от  144,7±43,8 pg/mL  (преди операцията) 
до 57,6±27,5 pg/mL (на първия следоперативен ден)  и се връща 
на първоначалното си ниво от 152,5±58,4 pg/mL  (на седмия 
следоперативен ден) (23). 

 При проспективно проучване на кръвосъсирването и фиб-
ринолизата при 16 болни и хистологично изследване при миш-
ки по отношение на локалната фибринолиза след чернодробни 
резекции се установява, че по време на операцията нивата на 
циркулиращия ТАТ-III са значимо повишени, докато тези на 
плазмин-алфа2-плазмин инхибиращия комплекс, фибрин-фи-
бриногеновите деградационни продукти и Д-димера са само 
леко повишени (29). След операцията нивата на ТАТ-III нама-
ляват, на плазмин-алфа2-плазмин инхибиращия комплекс дос-
тигат до максимални стойности на 3-ия следоперативен ден, 
а на фибрин-фибриногеновите деградационни продукти и Д-
димера нарастват отново, за да достигнат техния максимум на 
7-ия следоперативен ден. На 5-ия следоперативен ден по ръба 
на остатъчния черен дроб на мишките се наблюдава разпръс-
кване на фибриноподобни продукти с имунохимично оцветен 
инхибитор-1 на плазминогеновия активатор, което изчезва на 
14-ия ден. Така че непосредствено след операцията стресът от 
чернодробната резекция предизвиква екстензивна хиперкоа-
гулация и хипофибринолиза. Възможно е фибринолизата без 
хиперкоагулация през късния следоперативен период да се 
причинява от локалната фибринолиза в заздравяващата рана.

 Промените във функционалните чернодробни тестове и 
коагулационните профили са проучени ретроспективно при 
124 болни с чернодробни резекции (31). През следоператив-
ния период ПВ нараства значително, което е свързано с про-
дъжителността и обема на операцията, но няма връзка между 
ПВ и възрастта на болните. Нарушения на кръвосъсирването 
след чернодробна резекция се наблюдават дори и при болни 
с нормални предоперативни показатели на коагулацията и 
чернодробните проби. Тези данни са от особено значение за 
анестезиолозите, особено при провеждането на епидурална 
анестезия по повод на чернодробна резекция. Ретроспективни-
ят анализ на периоперативните усложнения след разширена хе-
патектомия по повод на билобарни чернодробни метастази от 
КРР в зависимост от използването на интраартериална химио-
терапия. показва по-нисък брой на тромбоцитите преди хепа-
тектомията и на първия следоперативен ден (р<0,01 и р<0,05), 
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а ПВ е по-удължено (р<0,01) при болните, подложени и на хи-
миотерапия (28). Липсват различия по отношение на интраопе-
ративните показатели, заболяемостта и продължителността на 
хоспитализацията на болните.

 Изследването на свръхсъсирваемостта при 20 пациента 
с частична чернодробна резекция (12 живи донора за транс-
плантация и 8 болни с доброкачествени чернодробни тумори) 
показва ранно следоперативно намаление на протеин С и ан-
титромбина, както и повишаване на фактор VIII и на фактора 
на von Willebrand, персистиращи и след нормализирането на 
ПВ (7). Нивата на ТАТ нарастват между 10 и 30 пъти, а на sP-
селектина – 1,5-2 пъти. Стойностите на ТАТ през първия и вто-
рия ден след операцията са статистически значимо по-високи 
при 4 болни с настъпила тромбоза, отколкото при останалите 
пациенти (съответно 28,8 спрямо 13,5 mkg/L; p=0,027 и 52,3 
спрямо 9,3 mkg/L; р=0,013). Нивата на sP-селектина през вто-
рия и четвъртия ден също са по-високи при болните с тромбоза 
(съответно 103 спрямо 53 ng/mL; р=0,044 и 116 спрямо 58 ng/
mL; р=0,026).

 По време на хепатектомията е налице свръхсъсирваемост, 
която допринася за понижаване на нивата на протеин С и раз-
творимия тромбомодулин (26). Значителното следоперативно 
нарастване на разтворимия тромбомодулин свидетелства за 
развитието на травма на ендотела в остатъчния черен дроб. 
Следоперативна дисеминирана интраваскуларна коагулация е 
диагностицирана при 18 от общо 192 болни с чернодробни ре-
зекции през периода от април 1973 до юни 1988 г. въз основа на 
следните показатели: брой на тромбоцитите, фибриноген, фи-
брин-деградационни продукти и тест с протамин сулфат (30).

 След частични чернодробни резекции се откриват значимо 
повишени нива на ТАТ-III и плазмин-алфа2-антиплазминовия 
комплекс, докато тези на АТ-III, алфа2-антиплазмина, фибри-
ногена, плазминогена, алфа2-макроглобулина и инхибитора на 
С1 остават ниски (21). Следоперативната дисеминирана интра-
васкуларна коагулация се свързва с повишението на билируби-
на и плазмените нива на t-PA и с намалението на алфа2-макро-
глобулина. 

3.Повишена фибринолиза

 Хиперфибринолиза се наблюдава тогава, когато фибрино-
литичната активност е потенциално по-голяма от образуването 
на фибрин и е застрашена цялостта на съсирека (12). Основни-
ят момент е образуването на плазмин, който разгражда фибри-
на и фибриногена с освобождаване на техните деградационни 
продукти. Свободният плазмин се инхибира бързо от алфа-
2-антиплазмина. Началото на фибринолитичната активност се 
поставя от активаторите на плазминогена - тъканния активатор 
на плазминогена (t-PA) и урокиназата (u-PA), които превръщат 
плазминогена в активен серумен протеазен плазмин. t-PA се 
регулира от два типа инхибитори на активатора на плазмино-
гена - PAI-1 и PAI-2. Тромбоцитите произвеждат 90% от цир-
кулиращия PAI-1-антиген, който се освобождава на мястото на 
образуване на тромба. Фибринолизата настъпва именно при 
нарушаване на баланса на нейните активатори и инхибитори 
(25).

 Първичната хиперфибринолиза представлява повишена 
фибринолитична активност, независима от никакви други фак-
тори, докато вторичната е последица от активирането на кръво-
съсирването и следователно - от образуването на тромбин, кое-
то стимулира ендотела да произвежда повишени количества на 
t-PA. При хроничните чернодробни заболявания се наблюдават 
промени поради първична и вторична хиперфибринолиза. При 
промените поради първичната хиперфибринолиза е налице 
намаление на клирънса на t-PA и на концентрацията на ал-
фа-2-антиплазмина вследствие на намаления белтъчен синтез 
(19). Вторичната хиперфибринолиза се дължи на вътресъдово-
то кръвосъсирване. 

 Измерването на фибринолитичната активност се затруд-
нява при ниски концентрации на фибриногена. Повишените 
титри на фибриновите деградационни продукти, най-често 
Д-димер, са бързи маркери за хиперфибринолиза. Те обаче 
не са особено чувствителни и поради това не са приложими 
при следоперативното кървене, тъй като концентрациите им 

нарастват следоперативно при всички болни. В тези случаи 
особено ценни са нивата на активаторите на плазминогена, но 
съответните лабораторни изследвания отнемат много време и 
са доста скъпи. При кървене, причинено от хиперфибринолиза, 
е подходящо да се назначи антифибринолитик. Имат се пред-
вид апротининът, един мощен антиплазминов агент, прилаган 
в сърдечната и чернодробната хирургия, както и по-малко ефи-
касните транекзамична и ипсилон-аминокапронова киселина. 
За отбелязване е, че хиперфибринолизата може да е от полза 
при някои състояния, като напр. дисеминираната интраваску-
ларна коагулация, тъй като предотвратява увреждането на ор-
ганите вследствие на микроваскуларно отлагане на фибрин.

 При наличие на антитела спрямо човешкия левкоцитен 
антиген се наблюдава рефрактерност спрямо преливането на 
тромбоцитна маса и невъзможност за овладяване на кръвоте-
чението при болни с чернодробни резекции, поради което се 
налага предоперативно изследване за антитромбоцитни анти-
тела, особено при болни с хепатоцелуларен карцином (13).

4.модерни маркери на кръвосъсирването
 

D-димерите се образуват при лизирането на прекръстосания 
фибрин от плазмина. Откриването им в плазмата е директен 
маркер за фибринолитична активност и индиректен - за тром-
бообразуване. Тъй като повишението на D-димера е неспе-
цифично, резултатите имат ниска положителна прогностична 
стойност. Значението на D-димера се състои в това, че отрица-
телният резултат може да помогне да се изключи белодробен 
тромбоемболизъм или дълбока венозна тромбоза (при стой-
ност <500 ng/ml). Диагностичните тестове за D-димери тряб-
ва да имат висока чувствителност (над 90%) за белодробния 
тромбоемболизъм с цел намаляване на фалшиво отрицателни-
те резултати и достатъчно висока прогностична стойност на 
отрицателния резултат (близка до 100%) за изключване на по-
следваща венозна тромбоза. Различни фактори могат да влияят 
върху резултатите от измерването на D-димера - периодът от 
началото на симптомите, локализацията на тромбите и продъ-
лжителността на антикоагулантната терапия. Резултатът не се 
повлиява от единична доза на хепарин.  Изследването на D-
димер трябва да бъде извършено след оценка на състоянието 
на болния и на вероятността за наличие на тромбоемболично 
усложнение

Налице е значимо увеличение на нивата на еластазата в не-
утрофилните левкоцити и Д-димера при 41 болни, подложени 
на различни по обем чернодробни резекции (7). Еластазата е 
най-висока един ден след операцията. Потвърждава се автор-
ската хипотеза (7), че опосредстваният от еластазата път на 
фибринолизата се активира в различна степен в зависимост от 
типа и обема на хирургическата интервенция. Колебанията в 
корелационните коефициенти между нивата на еластазата и Д-
димера навеждат на мисълта, че при чернодробните резекции 
опосредстваната от еластазата фибринолиза играе различна 
роля в сравнение с физиологичната фибринолиза, опосредства-
на от плазмина. Ролята на концентрациите на еластазата на не-
утрофилните левкоцити, ендотоксина, фибриногена и С-реак-
тивния протеин за развитието на следоперативни усложнения 
е анализирана при 25 болни, подложени на чернодробна резек-
ция (10). В сравнение с времето преди операцията, еластазата 
и ендотоксинът нарастват статистически значимо (р<0,01) на 
втория следоперативен ден и намаляват на седмия ден. Липсва 
положителна корелация между тези показатели, както и по от-
ношение на обема на чернодробната резекция.

 Нивата на няколко молекулярни маркера на кръвосъсирва-
нето са сравнени при 30 болни, подложени на стомашни или 
чернодробни резекции (14). По време на операцията е налице 
значимо повишение на нивата на фибринопептид А и ТАТ-III, 
по-изразено при чернодробните резекции. Нивата на фибрино-
пептид В бета 15-42 и плазмин-алфа-2-плазминовия инхиби-
торен комплекс също са значимо повишени, а на Д-димера са 
в границата на нормата при повечето болни, свидетелствайки 
за появата на първична фибринолиза. Следоперативните из-
менения в хемостазата са анализирани с помощта на три мо-
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лекулярни маркера на кръвосъсирването (фибринопептид А, 
фибринопептид В бета 15-42 и D-димер) при 27 болни, под-
ложени на стомашна резекция, при 27 болни, подложени на  
чернодробна резекция и при 4 болни с лапаротомия (15). След 
операцията се наблюдава преходно и слабо изразено състояние 
на хиперкоагулация, а непосредствено след интервенцията е 
налице значителна фибринолиза, продължаваща над 10 дена. 
Фибринолизата до третия следоперативен ден е първична (не 
се образува D-димер), след което настъпва вторична фибрино-
лиза с повишени нива на D-димера.

 Връзката между следоперативната чернодробна недос-
татъчност и серумните нива на протеините на острата фаза е 
проучена при 34 болни преди и след чернодробна резекция (1). 
Както отрицателните (албумин, преалбумин и протеин, свърз-
ващ ретинол), така и положителните протеини на острата фаза 
(орозомукоид, хаптоглобин и С-реактивен протеин) са изслед-
вани преди операцията и на 3-ия, 12-ия и 45-ия следоперативен 
ден. Налице е следоперативна чернодробна недостатъчност 
(серумен билирубин над 50 mkmol/L или протромбин под 50% 
на 7-ия ден след операцията) при 8 болни. Тя корелира с по-
високите базални нива на отрицателните и по-ниските базални 
нива на положителните протеини на острата фаза (р<0,04) и 
с по-ниските нива на отрицателните и на положителните про-
теини на острата фаза на 3-ия, 12-ия и 45-ия следоперативен 
ден (р<0,05). Следователно серумният протеин на острата фаза 
може да се използва като прогностичен белег и като ранен сле-
доперативен диагностичен маркер на следоперативната черно-
дробна недостатъчност (1).

Отговорът на чернодробния протеин на острата фаза е из-
следван чрез проследяване на концентрациите на С-реактив-
ния протеин, алфа1-антитрипсина и хаптоглобина при 42 по-
следователни болни на възраст под 60 и над 65 години с големи 
чернодробни резекции както следва: при увода в анестезията 
(Т0), в края на операцията (Т1), както и 2 часа (Т2), 24 часа 
(Т3) и 48 часа (Т4) след интервенцията (27). Концентрациите 
на С-реактивния протеин и алфа1-антитрипсина нарастват при 
Т3, като максималните нива на С-реактивния протеин (5,1±2,3 
mg/dL) и на алфа1-антитрипсина (160±96 mg/L) са значимо по-
ниски при по-старите болни, отколкото при относително по-
младите болни, съответно на С-реактивния протеин - 8,5±3,2 
mg/dL и на алфа1-антитрипсина - 223±85 mg/dL. Намаленото 
освобождаване на протеините на острата фаза е свързано с 
увредената чернодробна функция и с нарушената хепатоцелу-
ларна цялост при болните, подложени на големи чернодробни 
резекции (27). Ролята на протеините на острата фаза (С-реак-
тивен протеин и серумен амилоид А) е проучена при 24 болни с 
чернодробни метастази от колоректален рак (6). При 14 болни 
е проведена частична хепатектомия, а при 10 - криохирургия. 
Максимални стойности на С-реактивния протеин се наблюда-
ват един ден след операцията, докато върховите стойности на 
серумния амилоид А се откриват на този ден при болните с хе-
патектомия, а на четвъртия ден - при болните с криохирургия. 
Стойностите на двата показателя са по-високи при болните, 
лекувани с криохирургия, отколкото при болните, подложени 
на частична хепатектомия. 

 С помощта на редица статистически анализи (Kaplan-
Meier, моновариационен и мултивариационен анализ, както и 
анализ на оперативната характеристика на получателя) в рам-
ките на ретроспективно проучване при 99 болни с перихиларен 
екстрахепатален холангиокарцином се установява повишено 
ниво на С-реактивния протеин, което може да служи като нов 
независим прогностичен показател (8).

Заключение

 Хирургичното кървене води до загуба на про- и антикоагу-
лационни фактори и до активиране на съсирването, а фибри-
нолизата поради освобождаването на тъканния плазминогенов 
активатор (t-PA) (респ. първичната хиперфибринолиза) и дисе-
минираната коагулация (респ. вторичната хиперфибринолиза) 
допринасят за увеличаване на кървенето. Поради това ранната 
диагноза на нарушенията в кръвосьсирването е от огромно зна-
чение за чернодробната хирургия. Проследяването на скринин-

говите показатели на хемостазата и фибринолизата в продъл-
жение на 24 часа всеки ден в специализираните хепатологични 
центрове е жизнено необходимо за болните. Нарушенията на 
вторичната хемостаза се оценяват посредством изследвания на 
ПВ, aPTT, фибриногена и на най-важния инхибитор - AT-III. 
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ТЕжкА ПНЕВмОНИЯ В ИНТЕНЗИВНОТО ОТДЕЛЕНИЕ – СТРАТЕГИИ ЗА ДИАГНОС-
ТИЧНО И кЛИНИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Ч. Стефанов
УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив, КАРИТ

SEVERE PNEumONIA IN INTENSIVE CARE - STRATEGIES fOR DIAGNOSTIC AND 
CLINICAL mANAGEmENT

Ch. Stefanov
Department of Anesthesia and Intensive Care, UH “St. Ekaterina” Sofia

РЕЗюмЕ:
  
Целта на настоящия обзор е да представи съвременните 

становища относно етиопатогенезата на тежката пневмония и 
основните принципи на ефективното й лечение. Разгледани са 
клиничните дефиниции на придобитата в обществото, нозоко-
миалната и свързаната с респиратора пневмония. Особено вни-
мание е отделено на обективизирането на рисковите фактори 
за развитие на тежка пневмония и стратификационните скали 
за тежест на пациентите. Въпреки голямото клинично значение 
на пневмонията, поставянето на диагнозата е трудно и често се 
основава на емпиричния опит на лекуващите екипи. Голямата 
вариабилност в микробиологичните причинители затруднява 
изготвянето и прилагането на единни национални протоколи за 
антибиотична терапия. Авторът споделя и коментира опита на 
Клиниката по анестезиология, реанимация и интензивна тера-
пия при лечението на пациенти с тежка пневмония.

Ключови думи: тежка пневмония, интензивно лечение

AbSTRACT :
 
The purpose of this review is to present contemporary views 

on the etiopathogenesis of severe pneumonia and the fundamental 
principles of its effective treatment.  The author examined clinical 
definitions of community acquired and ventilator-associated  
pneumonia. Special attention is given to risk factors for severe 
pneumonia and patients’ stratification scales. Despite the great 
clinical importance of pneumonia, diagnosis is difficult and often 
based on the treatment team experience. The great microbiological 
variability makes difficult design and implementation of 
uniform national protocols for antibiotic therapy. The author 
shares the experience of the Department of Anesthesiology, 
Resuscitation and Intensive therapy – University hospital “St. 
George” in the treatment of patients with severe pneumonia. 

Keywords: severe pneumonia, intensive care

Определение

  Тежката пневмония е животозострашаваща инфекция на бе-
лодробния паренхим (Weinberger et al, 2008¹), със специфични 
клинични прояви от страна на дихателната система и промени 
в рентгенологичната картина.

Принципно, тя се разделя на два основни типа – придобита 
в обществото и вътреболнична. Формално тези два вида могат 
да бъдат разглеждани като две различни заболявания – имат 
различна етиология, различна патогенеза, различни рискови 
фактори, различен засегнат контингент. Налага ли се тяхното 
обобщено възприемане и обсъждане в контекста на принципи-
те на интензивната медицина?

Таблица 1. 
Различия и прилики между придобитата в 

обществото и вътреболничната пневмония.
Тежка придобита 
в обществото 
пневмония

Тежка вътреболнична 
пневмония

Раз-

ли-

чия

1. първично 
заболяване;

2. причинява се от 
микроорганизми, 
циркулиращи в 
обществото;

3. има изразена 
сезонност;  

1. вторично развитие 
на белодробно 
възпаление, в 
следствие на 
предшестващо 
тежко заболяване 
и специфични 
терапевтични 

процедури;

2. причинява се 
от вътреболнични 
микроорганизми;

3. няма изразена 
сезонност;
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Общи 
елементи

1. основният засегнат орган  е белия 
дроб;

2. висока смъртност;

3. успешното лечение се основава 
на адекватната антибиотична 
терапия;

4. за поддържане на адекватна 
оксигенация се прилагат методите 
на интензивната терапия – 
механична вентилация (инвазивна 
и неинвазивна);

5. основните тежки усложнения са 
тежка дихателна недотатъчност, 
сепсис, септичен шок, полиорганна 
недостатъчност;

6. адекватното лечение е възможно 
да бъде проведено единствено в 
интензивно отделение.

Така определените общи страни и различия показват, че тези 
две състояния са обект на интензивната медицина, терапевтич-
ното поведение при тях трябва да почива на сходен лечебен 
план, включващ специфични прийоми за поддържане на хоме-
остазата и/или заместване на органните функции и е логично 
да бъдат разглеждани като две страни на една и съща тежка 
болест.

Защо някои пациенти развиват тежка пневмония?

вирулентност на патогена – изследванията върху тежест-
та на пневмонията показват, че по-чести нейни причинители 
са Streptococcus pneumoniae, Legionella spp., Staphylococcus 
aureus, Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeuginosa при па-
циенти с CAP2,3 и Pseudomonas aeuginosa, A. Baumanii и MRSA 
при VAP4. 

Съпътстващи заболявания – Fine et al.5 в своя метаанализ 
идентифицират като основни рискови фактори за смъртен из-
ход от тежка пневмония наличието на хронични неврологич-
ни заболявания, неопластични процеси и диабет. В Pneumonia 
Severity Index, като утежняващи фактори са включени и кон-
гестивната сърдечна, чернодробна и бъбречна недостатъчно-
сти6. Куриозен факт е, че ХОББ не е свързана с повишен риск 
от смърт от тежка пневмония5,6. 

Употреба на алкохол – алкохолът значимо влошава неутро-
филните функции, като вероятно потиска техните ключови 
хемокини и цитокини7,8. Хроничната ексцесивна консумация 
на алкохол е сериозен рисков фактор за развитие и смърт от 
пневмония, макар, че при тези пациенти се включват и допъл-
нителни нутритивни и социални фактори9, които могат и да са 

по-важни от алкохол-индуцирания имунодефицит.
Възраст – увеличената възраст е рисков фактор за смърт 

от пневмония, но не само защото с годините се увеличават и 
тежките съпътстващи зъболявания10. Влошения хранителен 
режим  и имобилизацията на възрастните хора са основнип 
причини за повишената смъртност11,12. Ефектта на възрастта 
върху имунния отговор остава засега недостатъчно изяснен. 
При възрастни хора са установени редуцирана секреция на ин-
фламаторни цитокини13,  удължен проинфламаторен отговор14 
и свързан с това по-висок риск от развитие на септичен шок15, 
но са нужни допълнителни изследвания за установяване на 
конкретните патогенетични механизми.

Пол – мъжкият пол е рисков фактор за смърт от САР5. 
Генетични фактори – в последните години бяха доказани 

множество полиморфизми в различни гени, свързани с инфла-
маторния отговор и те, вероятно, са важен фактор за развитие и 
смърт от сепсис и пневмония16,17. 

Диагноза на пневмонията

Независимо от широкото разпространение и наложилото се 
в медицината и обществото понятие, за диагнозата “пневмо-
ния” все още няма абсолютно точни и конкретни ориентири. 
Златният стандарт, по принцип, е патоанатомично (биопсич-
но) изследване с позитивна микробиологична проба от тъка-
ните, което в рутинната клинична практика не може да бъде 
осъществено18( Welte, 2007). Промени при рентгенологичните 
изследвания първоначално  могат да липсват, независимо от 
използваните високотехнологични методики (напр. компютър-
томография с висока резолюция)19(Syrjala et al, 1998). Другите 
клинични симптоми, които са типични за пневмонията, като 
характерна хрипова находка при аускултация, висока темпе-
ратура, кашлица с гнойна експекторация, диспнея, болка в 
гръдната област и серологични маркери на възпалението не са 
патогномонични и голяма част от тях могат да не бъдат открити 
при всеки пациент18(Welte, 2007). Изолирането или идентифи-
кацията на микробиологичен причинител принципно може да 
улесни диагнозата, но това рядко се удава. При придобитите 
в обществото пневмонии, поради често прилаганата пред-
шестваща антибиотична терапия или неправилно вземане на 
пробите не се изолират микроорганизми в над 50% от случа-
ите, хемокултурите са позитивни в едва 25%, а серологичните 
проби са свързани с дълъг период на изследване1(Weinberger 
et al, 2008). Във връзка с това, последната дефиниция на при-
добитата в обществото пневмония се основава на комбина-
цията на типичните клинични белези с проявени инфилтрати 
на пулмографията или друга образна техника, независимо от 
микробиологичните резултати, а препоръките за използването 
на тази дефиниция са едва от ниво III20 (Mandel et al, 2007). 
При вътреболничната пневмония са възможни инвазивни ма-
нипулации, улесняващи етиологичната диагноза – ендотрахе-
ална аспирация, бронхоскопска аспирация, бронхоалвеоларен 
лаваж.  Тези интервенции могат да бъдат диагностично неа-
декватни, поради наличната колонизация на трахеобронхи-
алното дърво. Все пак, стерилни култури от долната част на 
дихателното дърво показват липса на нозокомиална пневмония 
и позволяват диференцирането й от други нереспираторни 
причини21,22( Kirtland et al, 1997; Souweine et al, 1998).  Вътре-
болнична пневмония се приема при проява на нов или прогре-
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сиращ рентгенологичен инфилтрат в комбинация с клинични 
симптоми, предизвикани от инфекция – фебрилитет, гнойна 
екпекторация, левкоцитоза, влошена оксигенация, като начало-
то на симптомите при тези пациенти е най-малко 48 часа след 
хоспитализацията23(Niederman et al, 2005). И в двата случая 
дефинициите са: 1) твърде общи и не винаги достоверни; 2) 
не стратифицират пациентите по тежест на пневмонията; 3) не 
дават никаква информация относно съпътстващи заболявания 
и органни дисфункции и 4) поради тези причини не успяват 
да определят показанията за хоспитализация и специално – за 
лечение в интензивно отделение. 

Значително по-конкретна и насочена към пациентите с пнев-
мония е Клиничната Скала за Пулмонална Инфекция (КСПИ) 
(Clinical Pulmonary Infection Score – CPIS)24,25( Pugin et al, 1991; 
Papazian et al, 1995). Тази скала комбинира клинични, рентге-
нографски, физиологични и микробиологични показатели в 
един общ числов резултат. Когато този резултат е над 6 т., той 
корелира с наличието на пневмония, както и с резултатите от 
количествените и качествени изселдвания на бронхоскопски-
те и небронхоскопските проби от бронхоалвеоларния лаваж24( 
Pugin et al, 1991). В друго едно изследване26(Fabergas et al, 
1999), в което са използвани хистологични резултати плюс ко-
личествени проби, взети постмортем като стандарт за сравне-
ние, КСПИ показва чувствителност 77% и специфичност 42%. 
Fartoukh et al (2003)24 при 79 пациенти със суспектна пневмо-
ния, свързана с вентилатора, използват КСПИ и я сравняват с 
резултатите от бронхоалвеоларния лаваж (БАЛ). Те също на-
мират ниска чувствителност и специфичност на КСПИ, които 
могат да бъдат подобрени, ако се добави към клиничната скала 
и директна микроскопия след оцветяване по грам. Освен всич-
ко друго, КСПИ, независимо, че в нея има включени клинични 
(телесна температура) и физиологични (PaO2/FiO2) показатели, 
се отнася единствено до диагнозата “пневмония” и не може да 
характеризира тежестта на състоянието и да бъде специфично 
показание за прием в интензивно отделение.

Тежест на пневмонията и клиничното състояние

Клинически тежестта на пневмонията зависи от три основ-
ни детерминанти: 1) ефекта на локалното възпаление; 2) обема 
на ангажиране на белодробния паренхим; и 3) системния ин-
фламаторен отговор (Ewig 2005)28. На практика, те са свърза-
ни с еволюцията на заболяването от локален процес до тежка 
системна възпалителна реакция, която може да се прояви със 
сепсис, тежък сепсис, септичен шок и/или полиорганна недос-
татъчност. Това развитие на пневмонията зависи от четири ос-
новни фактора, свързани с индивида и прилаганото лечение: 
1) генетично предразположение; 2) възраст; 3) съпътстващи 
тежки белодробни или екстрапулмонарни заболявания; и 4) 
първично антибиотично лечение28. 

Fine et al (1997)29 предлагат Индекс на тежестта на пневмо-
нията, като се опитват да стратифицират пациентите по риск, 
използвайки няколко групи показатели, характеризиращи по-
сочените по-горе фактори. Според сумата точки пациентите се 
разделят на 5 рискови класа с различна вероятност за смъртен 
изход30.

Тази стратификация изглежда логична и макар и доста тру-
доемка и ресурсоемка, може да служи, като критерии за хоспи-
тализация. От най-голямо значение за практикуващите лекари 
е, че първите три класа могат да бъдат лекувани амбулаторно, 

докато за III и IV се предполага хоспитализация във вътрешно 
или пулмологично отделение, а за клас V – в интензивно отде-
ление. Все пак, тя има някои сериозни ограничения. Поради 
голямата тежест в оценката на възрастта, при млади пациенти 
е възможно състоянието да бъде недооценено, както и добавя-
нето на точки за рентгенологични промени единствено за плев-
рални изливи едва ли е достатъчно логично. В този контекст, 
е важно колко пациенти биха подлежали на хоспитализация в 
интензивно отделение, независимо, че са класифцирани като 
нискорискови, т.е. клас I-III. Според Angus et al (2002)31 8% от 
болните от клас II и 5 % от тези с клас III се нуждаят от прием 
и лечени в интензивно отделение, което показва ниската чувст-
вителност и специфичност на тази класификация. Поради това, 
PSI може да бъде ползвана като прогностичен белег за риска 
от смърт в определена група пациенти, но не и при отделните 
болни с показание за прием в интензивно отделение, при кои-
то оценката по PSI се оказва недостатъчно точен и конкретен 
показател. По-коректно е, при употреба на PSI да се говори за 
„високо-рискова група пациенти”. 

При придобитата в обществото пневмония, сравнително 
достоверна оценка на риска може да бъде направена по ска-
лата CURB65, в която се оценяват промените в съзнанието, 
серумната урея, респираторната честота, кръвното налягане и 
възрастта.

Тази пет точкова скала позволява пациентите да бъдат раз-
делени според риска от смъртен изход: 0 т. – смъртност 0.7%, 
1 т. – 3.2%, 2 т. – 6.8%, 3 т. – 17%, 4 т. – 41.5% и 5 т. – 57% и 
съответно да бъдат обособени различни групи, които да бъдат 
лекувани по определен начин (Lim et al 2003)27. Изхождайки 
от риска за смъртен изход за лечение в интензивно отделение 
са показани пациентите с висок сбор точки – 4 и 5. CURB65 е 
проста скала и може да бъде определена пред леглото на паци-
ента дори и от неспециалист. Основният й недостатък  е същи-
ят, като на PSI – определя се риска за групи пациенти, но не и 
за всеки конкретен болен. 

CURB-65 и PSI са били използвани за определяне нуждата от 
прием в интензивно отделение, но не са били винаги достатъч-
но ефективни за тази цел33. Според Ewig et al 37% от пациен-
тите лекувани с пневмония в интензивно отделение са били с 
нисък брой точки според PSI и CURB-65, както и много от тези 
с висок сбор по тези скали не са били с данни за тежка бело-
дробна инфекция, като точките са били преди всичко за сметка 
на съпътстващите заболявания и напредналата възраст. И двете 
прогностични системи не се явяват златен стандарт за опреде-
ляне нуждата от лечение в интензивно отделение и могат само 
да подпомогнат това решение при налични допълнителни кли-
нични и параклинични показатели34. 

На базата на анализ на основните рискови фактори 
Infectious Disease Society of America(IDSA)/American Thoracic 
Society(ATS) са разработили обективни големи и малки кри-
терии за идентифициране на пациентите, които се нуждаят от 
незабавен прием в интензивно отделение35.

Независимо от наличието на толкова системи за оценка, в 
различните страни и отделните болници броят на пациентите, 
приети в интензивните отделения за тежка пневмония е твърде 
различен – между 1 на 30  и 1 на 6 от хоспитализираните36. 
В търсене на оптимални критерии за оценка на състоянието и 
показанията за интензивно лечение при тежките пневмонии е 
въведена и т.нар. концепция PIRO. PIRO е акроним от терми-
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ните predisposition (P), infection (I), response (R) и organ failure 
(O). За пръв път този модел е представен на Конференцията по 
интензивна медицина - Сан Диего, Калифорния - ноември 2001 
год.37 Този подход първично е насочен към септичните състоя-
ния, като улеснява диагнозата им, определя тежестта и стадия 
и насочва терапевтичните мероприятия.

При тежките пневмонии J. Rello et al.38  го обосновават и 
въвеждат в клиничната практика, като модел за определяне на 
риска и за диагностично и терапевтично поведение. Авторите 
правят известна диференциация между придобитата в обще-
ството и респиратор, свързаната пневмония, като при първата 
въвеждат повече показатели – по два за всеки елемент от PIRO 
схемата.

Таблица 2. CAP-PIRO score

Елемент Показател Точки

P

Коморбидитет 

(ХОББ, 
имунокомпрометирани 
пациенти и т.н.)

Години >70

1

1

I
Бактериемия

Мултилобарно засягане

1

1

R
Шок

Тежка хипоксемия

1

1

O
ARDS

Остра бъбречна 
недостатъчност

1

1

Интерпретация на резултата от CAP-PIRO score
0-2 т. – нисък риск (1 от 30 пациента) за ICU смъртност
3 т. – умерен риск (1 от 8 пациента) за ICU смъртност
4 т. - висок риск (2 от 5 пациента) за ICU смъртност
5-8 т. – много висок риск (3 от 4 пациента) за ICU смъртност

Таблица 3. VAP-PIRO score
Елемент Показател Точки

P
Коморбидитет (ХОББ, 
имунокомпрометирани 
пациенти и т.н.)

1

I Бактериемия 1

R RR < 90 mmHg, или нужда 
от вазопресори 1

O ARDS 1

Интерпретация на резултата от VAP-PIRO 
score

0-1 т. – нисък риск (1 от 8 пациента) за ICU 
смъртност

2 т. - висок риск (1 от 2 пациента) за ICU смър-
тност

4 т. – много висок риск (4 от 5 пациента) за ICU смър-
тност 

На базата на материал, включващ 118 пациенти с тежка 
придобита в обществото пневмония, лекувани в КАРИТ за 
период от 24 месеца, беше сравнена информативната и кли-
нична стойност на представените скали за оценка - Pneumonia 
Severity Index (PSI), CURB65 и CAP-PIRO score. С най-голяма 
достоверност за определяне риска от смъртен изход, както и от 
развитие на тежки усложнения (тежък сепсис, септичен шок и 
полиорганна недостатъчност) беше CAP-PIRO score, последва-
на от CURB65. Лечението на пациентите с висок сбор точки от 
CAP-PIRO score беше свързано с по-голяма продължителност, 
по-дълга механична вентилация, употреба на повече на брой 
и по-скъпи антибиотици, по-често развитие на нозокомиална 
суперинфекция, по-чест катетър-сепсис и съответно, значимо 
по-висока цена. Според мнението на нашия екип, CAP-PIRO 
score е сравнително проста и информативна скала за определя-
не на тежестта и прогнозата при CAP. Модифицирайки CAP-
PIRO score, беше разработена схема за триаж на пациенти в 
спешното отделение на УМБАЛ “Св. Георги”, с цел да се уле-
сни и ускори хоспитализацията на пациентите в подходящите 
клинични звена. (виж Таблица 4.)Модификацията се наложи 
поради невъзможността за диагностика на бактериемията в ам-
булаторни условия.

Таблица 4. Модифицирана CAP-PIRO score

Елемент Показател Точки

P

Коморбидитет (ХОББ, 
имунокомпрометирани 
пациенти и т.н.)

Години >70

1

1

I
Бактериемия     SIRS = 4 т.

Мултилобарно засягане

1

1

R
Шок

Тежка хипоксемия

1

1

O
ARDS

Остра бъбречна 
недостатъчност

1

1
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Интерпретация на модифицирана CAP-
PIRO score

0-2 т. – нисък риск – амбулаторно лечение;
3 т. – умерен риск – хоспитализация в Клиника по пулмоло-

гия или Вътрешни болести;
4-8 т. – висок и много висок риск – хоспитализация в интен-

зивно отделение;
При наличие на шок, хипоксемия (PaО2 < 80 mmHg при мас-

ка с  О2 8L) или ARDS – болният се хоспитализира в интензив-
но отделение, независимо от сбора точки.

микробиология на тежката пневмония, придобита в об-
ществото

Най-честите причинители на тежката САР са Streptococcus 
pneumoniae, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, 
Gram-negative enteric bacilli (GNEB), Staphylococcus aureus, 
Mycoplasma pneumoniae и респираторни вируси. При над 20% 
от случаите се причинява от смесена инфекция. При повечето 
пациенти с САР (над 50-60%) не се изолира причинилия ин-
фекцията патоген, независимо от провежданите екстензивни 
диагностични порцедури. Една от вероятните причини за това 
е, че повечето пациенти са получавали антибиотична терапия 
преди провеждането на микробиологичните тестове. Засега 
няма диагностично микробиологично изследване, което да 
идентифицира всичките възможни причинители39. Изследва-
нето на храчка, плеврална течност, ендотрахеален (или бро-
хиален) аспират и брохоалвеоларния лаваж с определяне по 
Грам, посявка и антибиограма могат да определят патогена в  
30-50%. Хемокултурите са позитивни в  около 25% от случа-
ите с тежка САР. Серологичните изследвания за Mycoplasma 
pneumoniae и Legionella pneumophila могат да идентифицират 
тези причинители, но за това е нужно твърде много време. По-
удачни са експресните тестове за Legionella pneumophila (в 
урина) и Streptococcus pneumoniae (в серум, плеврална течност 
или урина)40. 

Според консенсусните препоръки на IDSA/ATS за поведе-
ние при тежки САР41 всички хоспитализирани в  интензивно 
отделение пациенти трябва да бъдат изследвани за уточняване 
на етиологичния причинител – хемокултури и ендотрахеален 
аспират, по възможност бронхоалвеоларен лаваж, уринен ан-
тиген за L. pneumophila и S. рneumoniae, оцветяване по Грам и 
антибиограма (препоръка ниво II).

Грипни пневмонии

От трите вида грипни вируси – A, В и С, клинично значение, 
като причинители на тежки САР имат само А подтип. Грипните 
вируси са уникални със свойството си да причиняват повтаря-
щи се епидемии с различна тежест в голяма част от човешка-
та популация. През миналия век са регистрирани 3 пандемии 
– „испанския грип” през 1918 год. (H1N1), „азиатския грип” 
през 1957 год. (H2N2) и „хонг-конгския грип” през 1968 год. 
(H3N2). От 1977 год. започва отнова да циркулира H1N1, обик-
новено в комбинация с H3N2  и група B42 .  (вж. Фигура 1)

Фигура 1. Грипни пандемии през 20ти век.

Последната голяма пандемия беше причинена от вирус тип 
A(H1N1), като започна през м. март и април 2009 год. в Мекси-
ко, продължи през 2010 год. и се очаква този вирус да е основен 
причинител на остри респираторни заболявания и през зима-
та на 2011 год. този грипен вирус проявява някои специфични 
особености – изключително висок афинитет към дихателната 
система с много висок процент развитие на тежка пневмония, 
често достига до остър респираторен дистрес синдром с ну-
жда от хоспитализация в  интензивни отделения и механична 
вентилация (20-25%), висок процент на засягане на пациенти в 
млада възраст – между 25 и 45 год., висока смартност (20-25% 
от лекуваните в интензивните отделения). Диагностичните тес-
тове за този вид грип са: бърз инфлуенца диагностичен тест ( 
rapid influenza diagnostic test (RIDT), rRT–PCR, вирусни култу-
ри и директна имунофлуоресценция (direct immunofluorescence 
assay (DFA). За златен стандарт се смята установяването нали-
чието на вирусна РНК чрез PCR методиката43.

микробиология на свързаната с респиратора пневмония

Принципно VAP се разделят на VAP с ранно (до 4ия ден) и с 
късно начало (след 4ия ден)44. “Ранните” причинители най-чес-
то са Staphylococcus aureus, S. pneumoniae, други Streptococci и 
H. influenzae, докато “късните” патогени са типични вътребол-
нични микроорганизми - Pseudomonas aeruginosa, methicillin-
resistant S. aureus (MRSA), Acinetobacter baumannii45. Диаг-
ностичното значение на микробиологичните данни зависи 
от използваните техники и клиничната ситуация. Те могат да 
потвърдят или не диагнозата VAP, но във всички случаи могат 
да се ползват, като насоки в антибиотичната терапия45.  Микро-
биологичните проби могат да бъдат взети чрез неинвазивни и 
инвазивни методики.

Неинвазивни полу(не) - количествени техники (трахеален ас-
пират) – характерна е високата честота на фалшиво позитивни 
резултати46, които са в зависимост от количеството бантерии в 
ендотрахеалния секрет и предшестващата употреба на антиби-
отични средства47. Чувствителността на този вид изследване е 
55%, а специфичността 85%, ако се приеме за критична грани-
ца нивото от 106 колонии/мл47. 

Инвазивни количествени тестове – това са предимно брон-
хоскопски техники – бронхоалвеоларен лаваж  и защитена 
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четкова биопсия, които имат чувствителност и специфичност 
около 80%48.  

Незавиисмо от по-голямата достоверност на бронхоскопски-
те методики, приложението им при вече започната емпирич-
на антибиотична терапия, не е довело до значима разлика по 
отношение на смъртонстта, продължителността на лечението 
в интензивното отделение или на механичната вентилация в 
сравнение с ендотрахеалния аспират49,50,51,52,53. 

Основни препоръки за диагностична стратегия при VAP 
(според препоръките на ATS)54

При всички болни с предполагаема VAP трябва да се вземат 
микробиологични проби от долните дихателни пътища и да се 
отхвърли друга, екстрапулмонална инфекция (препоръка ниво 
II).

Ако вероятността за VAP е твърде висока и/или пациентите 
са със сепсис, незабавно се започва антибиотична терапия, не-
зависимо от липсата на бактерии при микроскопското изслед-
ване от долните дихателни пътища. (препоръка ниво II).

Количиствените микробиологични изследвания са с по-ви-
сока диагностично клинична стойност пред качествените, за-
щото позволяват с по-голяма вероятност да се дефинира пнев-
монията и нуждата от антибиотична терапия, която е насоченап 
срещу определен причинител (препоръка ниво I).

Ако липсва възможност за вземане на бронхоскопски проби, 
за насочване на антибиотичната терапия могат да се ползват 
качествените изследвания на секретите от долните дихателни 
пътища (препоръка ниво II).

Прилагането на бронхоскопска бактериологична стратегия 
редуцира 14 дневната смъртност, в сравнение с клиничната 
стратегия (препоръка ниво I).

Взимането на микробиологични изследвания не трябва да 
забавя началото на адекватната антибиотична терапия (препо-
ръка ниво II).

Антибиотично лечение на тежката пневмония в интен-
зивното отделение

До скоро се дискутираше  около концепцията за т.нар. под-
ходяща (или съответстваща) АБ терапия, която представлява 
приложението на АБ според резултатите от микробиологични-
те изследвания. Съвременният синоним на „подходящата” те-
рапия е „коректна”. Макар, че приложението на АБ, съобразе-
но с чувствителността на микроорганизмите е фундаментален 
принцип, това може и да не е достатъчно за успешното лечение. 
От огромно значение е АБ терапия да започне максимално рано 
(особено при пациентите в критично състояние) и в правилния 
дозов режим. В мястото на инфекция трябва да има ефективна 
АБ концентрация. При критично болни това може да се окаже 
трудно постижима цел, поради специфичните патофизиоло-
гични промени при тях. Механичната вентилация увеличава с 
над 50% обема на разпределение на лекарствата в организма 
и повечето пъти е нужна по-висока дозировка на АБ за да се 
получи адекватна концентрация на медикамента в инфекци-
озния фокус. Затова „адекватната” антибиотична терапия се 
определя от взаимодействието между бактериалния патоген 
и антимикробния агент в минимална инхибиторна концентра-
ция. Адекватната антибиотична терапия се явява „достатъчна” 
терапия, която има голяма вероятност за успех. И накрая, „оп-
тималната” терапия добавя допълнителни позитивни фактори 
към ин витро чувствителността и пенетрацията на антибиоти-
ка в пулмоналната тъкан, като напр. антиинфламаторен ефект 
на медикамента. В крайна сметка, тази оптимална терапия е 

успешното лечение, което води до терапевтичен успех.

Фигура 2. Антибиотична терапия.

Антибиотично лечение на САР

Емпирична терапия на тежка САР в интензивно отделение

IDSA/ATS41 препоръките са за комбинирана антибиотична 
терапия:

Бета - лактам (цефотаксим, цефтриаксон, ампицилин-сул-
бактам) плюс азитромицин (препоръка от ниво II) или  хино-
лон (препоръка от II ниво – силно препоръчително) (За алер-
гични към пеницилин пациенти се перпоръчва комбинацията 
хинолон и азтреонам).

При съмнение за Pseudomonas aeruginosa инфекция – антип-
невмококов, антипсевдомонасен бета-лактам (пиперацилин-та-
зобактам, цефепим, имипенем или меронем) плюс ципрофлок-
сацин или левофлоксацин (в доза 750 мг)

 или 
горните бета-лактами плюс аминогликозид и азитромицин
 или
горните бета-лактами плюс аминогликозид и антипнивмоко-

ков хинолон (при алергични към пеницилин пациенти азтрео-
нам замества бета-лактамните антибиотици)

(Препоръка от ниво III)
При съмнение за инфекция с methicillin-resistant S. aureus 

(MRSA) се добавя ванкомицин или линезолид (препоръка от 
ниво III)

микробиологично насочена терапия

При идентификация на причинителя на САР, антимикробна-
та терапия трябва веднага да бъда насочена към този патоген 
(препоръка от ниво III), 

Ранно лечение (до 48 ч от началото на симптомите) на грип 
тип А с оселтамивир или занамивир (препоръка от ниво I – 
силно препоръчително).

Време на приложение на първата доза антибиотик
За пациентите преминали през спешното отделение, първа-

та доза трябва да се прилага още в спешното отделение (пре-
поръка от ниво III). 

Продължителност на антибиотичната терапия

Пациентите с САР трябва да бъдат лекувани минимум 5 дни 
(ниво I), да са афебрилни 48-72 ч.  и да са клинически стабилни 
преди прекратяването на терапията (ниво II) (вж. Таблица 5).

 Оптимална 
терапия 

Адекватна терапия 

Подходяща 
терапия 

 

„Успешна” – терапия, която води до 
терапевтичен успех 

„Достатъчна” – терапия, която е 
достатъчна за да има голяма вероятност 
за успех 

„Коректна” – терапия, която е в 
съответствие с in Vitro проявената 
чувствителност 
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Таблица 5. 
Критерии за клиническа стабилност

Температура ≤ 37.8°С

Сърдечна честота ≤ 100/мин.

Респираторна честота ≤ 24/мин.

Систолно кръвно налягане ≥ 90 mmHg

Сатурация на артериална кръв ≥ 90% или рО2 ≥ 
60 mmHg на стаен въздух

Ентерално хранене

Нормален ментален статус

В интензивното отделение на КАРИТ – УМБАЛ “Св. Геор-
ги” е приета следната схема на антибиотична терапия на тежка 
САР:

Цефоперазон-сулбактам плюс кларитромицин;
При пациенти с предшестващо белодробно страдание - це-

фоперазон-сулбактам плюс левофлоксацин;
При САР в епидемиологична  за грип А обстановка – към 

лечението се добавя оселтамивир 2 х 150 мг.

Антибиотично лечение на VAP54

Когато се предполага, че пациентът развива VAP e нужно да 
се отговори на три важни въпроса:

1. Има ли все пак пневмония този пациент?
2. Има ли индикации за взиманане на микробиологични 

проби?
3. Какъв антибиотичен режим е най-добрата опция?

Клинична суспекция за VAP има, когато се установяват рент-
генологично белодробни инфилтрати (най-вероятно причине-
ни от инфекция) – нови или персистиращи в комбинация с пу-
рулентна секреция и клинични белези за сепсис – фебрилитет 
и/или левкоцитоза.

Микробиологичната информация е от основно значение за 
адекватността на антибиотичната терапия и евентуалната й ко-
рекция. 

Директната микроскопия на материал от долните дихателни 
пътища е прост и бърз метод за насочване на инициалната ан-
тибиотична терапия. Той е и показател за качеството на мик-
робиологичната проба –  наличие на епителни клетки над 1% 
при бронхоскопски техники и над 10% при трахеален аспират, 
показва значима орофарингеална контаминация. Директна-
та микроскопия може да бъде негативна при някои клинични 
казуси – предшестваща антибиотична терапия, лечение с кор-
тикостероиди, инфекция с P. aeruginosa55. Според междуна-
родната консеснсусна конференция от 2000 г.56 наличието на 
интрацелуларни причинители или на Грам позитивни бактерии 
при директната микроскопия е от огромна помощ за началната 
терапия, макар и да не поставя диагнозата пневмония. 

Тарагона стратегия за терапия на VAP57

1. Антибиотичната терапия трябва да започне веднага.
2. Изборът на антибиотик трябва да бъде насочен, 

базирайки се на резултатите от директната 
микроскопия.

3. При получаване на микробиологичните резултати, 
лечението трябва да се модифицира (деескалационна 
терапия).

4. Продължителната антибиотична терапия не 
профилактира повторното развитие на VAP.

5. Пациенти с ХОББ или интубирани повече от 7 дни, 
трябва да получават комбинирана антибиотична 
терапия, поради нисокия риск от инфекция с P. 
aeruginosa.

6. Инфекция с MRSA е малко вероятна при липса 
на предшестващо приложение на анти Грам(+) 
антибиотици, докато MSSA е с висока вероятност, 
като причинител при коматозни пациенти.

7. Не се налага антигъбична чтерапия, дори и при 
наличие на колонизация с Candida. 

8. Лечението с ванкомицин на Грам(+) пневмония е 
свързано с незадоволителни резултати.

9. Не трябва да се прилагат антибиотици, използвани 
вече при същия пациент.

10. Протоколите за антибиотично лечение трябва 
периодично да се разглеждат и променят според 
данните от локалните микробиологични лаборатории.

Изборът на инициалната емпирична антибиотична терапия 
зависи от наличието или отсъствието на рискови фактори за 
инфекция с мултирезистентни микроорганизми (Таблица 6).

Таблица 6. 
Рискови фактори за инфекция с мултирезис-

тентни микроорганизми (мод. по 54)

•	 Предшестваща антибиотчина терапия 
през последните 90 дни

•	 Настоящата хоспитализация е над 5 дни

•	 Висока честота на антибиотична 
резистентност в отделението 

•	 Имуносупресивни състояния или 
терапия

•	 Съпътстващи тежки хронични 
заболявания (хрониодиализа)

Фигура 3. Антибиотично лечение на VAP.

За лечението на VAP с ранно начало и без наличие на риско-
ви фактори за инфекция с мултирезистентни микроорганизми 
се препоръчва, на практика, терапията на пневмония, придо-
бита в обществото – бета-лактам или дихателен хинолон, или 
комбинация помежду им (Таблица 7).
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Таблица 7. 
Препоръчителна терапия за пациенти с ран-

на VAP без рискови фактори

Потенциален патоген Препоръчителен 
АБ

Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae 
или Methicillin-sensitive 
Staphylococcus aureus

Antibiotic-sensitive enteric 
gram-negative bacilli 

•	 Escherichia coli                                                                                   

•	 Klebsiella 
pneumoniae or

•	 Enterobacter 
species                                                                                          

•	 Proteus species

•	 Serratia 
marcescens

Ceftriaxone

или

Levofloxacin, 
moxifloxacin,             

или ciprofloxacin

или

Ampicillin/sulbactam 

или

Ertapenem

При наличието на рискови фактори и късно начало на VAP 
се предполага, че евентуалните причители са мултирезистент-
ни микроорганизми – Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, 
MRSA, ESBL Klebsiella pneumonia. Затова изборът на емпирич-
на начална терапия трябва да бъде направен според локалния 
микробиологичен статус на интензивното отделение – т.е. да 
се съобрази с най-честите изолати и тяхната чувствителност. 
В основата на правилния избор стои провеждането на перма-
нентен микробиологичен мониторинг и периодичната смяна на 
стартовите антибиотици. 

Основните принципи на антибиотична терапия са:
Незабавно започване на антимикробното лечение след по-

ставяне на диагнозата VAP (широкоспектърна терапия според 
резултатите от директната микроскопия);

След получаване на микробиологичните резултати (на 3-ти 
ден) – деескалация на антибиотичното лечение;

При висока честота на Acinetobacter и Pseudomonas 
aeruginosa е удачно комбинираното приложение на антибиоти-
ци, принципно активни срещу тези причинители.

Алгоритъм за терапевтично поведение при VAP

Фигура 4. Алгоритъм за лечение на VAP. 

Проследяване на клиничното развитие на VAP

Според стандартната клинична практика клиничнияотговор 
към лечението трябва да се изследва на третия ден от началото 
му, но засега няма точна дефиниция на терапевтичния неуспех. 
Като критерии за клинично развитие най-често се използват 
проследяването на показателите на системни възпалителен 
отговор, динамиката в отношението PaO2/FiO2, развитието на 
рентгенологичните инфилтрати, промяната в гнойната секре-
ция и микробиологичните проби58,59. Denessen et al.60 опреде-
лят успешното лечение на VAP, като спадане на температурата 
<38°C, Leuc <10 000, PaO2/FiO2 >250 и 0 или +1 растеж на ен-
дотрахеалната микробиологична проба. Най-ранният признак 
за клинично подобрение е било повлияването на хипоксията. 
CPIS също може да бъде ползвана, като показател за клинично-
то развитие61, като намалението на точките под 6 на 5ия ден е 
било показател за успешно лечение. 

Основни принципи за лечение на тежките пневмонии:

• Ранна хоспитализация в интензивно отделение, според 
клиничното състояние, обективизирано от клиничните скали 
за оценка;

• Незабавно започване на антибиотичното лечение, съобра-
зено с възможните причинители и в достатъчна дозировка;

• Етиологично уточняване на причинителя;
• Разработване на локални протоколи за диагностика и лече-

ние на тежките пневмонии
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ТЕжкА ХЕмОРАГИЧНА ДИАТЕЗА ПРИ ПАЦИЕНТ С РЯДкО ХЕмАТОЛОГИЧНО 
ЗАбОЛЯВАНЕ- бОЛЕСТ НА CASTLEmAN

Г. Павлов, Ч. Стефанов, К. Ангелова, Д. Димитров, В. Аврамов
КАРИТ, УМБАЛ „Св.Георги”- Пловдив

SEVERE HAEmORRHAGIC DIATHESIS IN PATIENT wITH RARE HEmATOLOGICAL 
DISEASE – CASTLEmAN’S DISEASE

G. Pavlov, Ch.Stefanov, K.Angelova, D.Dimitrov, V.Avramov

кЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Резюме
Болестта на Castleman или ангиофоликуларната лимфоноду-

ларна хиперплазия е рядко лимфопролиферативно заболяване, 
описано за първи път от Dr. Benjamin Castleman през 1954 г. За-
боляването е с неизяснена етиология, като се допуска ролята на 
много причини- имунокомпрометирани състояния, хронично 
възпаление или инфекция, автоимунни процеси. Заболяването 
се класифицира според клиничното протичане (уницентрична 
или мултицентрична форма) и според хистологичната находка 
(хиалинно-васкуларен, плазмоклетъчен и смесен вариант). В 
над 70% от случаите болестта на Castleman се представякато 
солитарна медиастинална или шийна туморна маса с бавно 
развитие. Докато уницентричната форма на заболяването се ха-
рактеризира обикновено с доброкачествено протичане и оздра-
вяване след локална хирургична ексцизия, при пациентите с 
мултицентрична форма често се наблюдават системни призна-
ци и симптоми, както и по-агресивно и малигнено клинично 
протичане. Представяме клиничен случай на мултицентричен 
хиалинно-васкуларен тип на болест на Castleman, с малигне-
но клинично протичане и изява на тежка хеморагична диатеза 
след проведена оперативна намеса.

ключови думи: болест на Castleman, масивна хеморагия, 
рекомбинантен активиран фактор VII

Summary
Castleman’s disease, or Angiofollicular lymph node hyperplasia, 

is a rare disorder involving lymphoid tissue proliferation that was 
first described by Castleman in 1954. The etiology of Castleman’s 
disease is unclear; many origins have been proposed, such as 
immunocompromised states, chronic inflammation or infection, 
and autoimmune processes. The disease has been classified on 
clinical grounds (unicentric or multicentric) and by histological 
appearance (hyaline vascular, plasma cell, or mixed variants). In 
more than 70% of cases, Castleman’s disease presents as a solitary 
mediastinal or cervical mass with an indolent course. Whereas the 
unicentric form is usually benign and curative resection is possible, 
patients with the multicentric form often have severe systemic signs 
and symptoms and a clinically more aggressive, malignant course. 
We report a rare case of multicentric hyaline vascular variant of 
Castleman’s disease with malignant clinical course and massive 
haemorrhage due to surgical treatment.

key words: Castleman’s disease, massive haemorrhage, 
recombinant activated factor VII

1. Въведение
Болестта на Castleman (ангиофоликуларна лимфонодуларна 

хиперплазия) е рядко лимфопролиферативно заболяване, което 
се характеризира с образуване на туморни маси от лимфоидна 
тъкан. Описано е за първи път през 1954 г. от Dr. Benjamin Cas-
tleman(4). Заболяването е с неизяснена етиопатогенеза. Счита 
се, че роля в патогенезата на заболяването играят инфекцията с 
някои вируси- HIV, EBV и особено HHV-8, а така също и пови-
шената продукция на IL6 (7).

Хистологично заболяването се представя в 3 варианта- хиал-
инно-васкуларен тип, плазмоклетъчен тип и смесен тип, а кли-
нично протича като локализирана (уницентрична) и системна 
(мултицентрична) форма. Това разграничаване се обуславя от 
твърде големите различия по отношение клиничните прояви, 

еволюцията, лечението и изхода при пациентите с различните 
форми на заболяването. Често пъти протича свързано с някои 
неоплазми- сарком на Caposi, малигнени лимфоми и POEMS- 
синдром (полиневропатия, органомегалия, ендокринопатия, 
моноклонална гамапатия, кожни промени). Диагнозата се по-
ставя чрез биопсия на лимфен възел. Докато за локализираната 
форма на болестта хирургичната ексцизия е основният тера-
певтичен метод, мултицентричната форма изисква агресивно 
системно лечение и обикновено има лоша прогноза (5,11).

Представяме клиничен случай на мултицентричен хиалин-
но-васкуларен тип на болест на Castleman, с малигнено кли-
нично протичане и изява на тежка хеморагична диатеза след 
проведена оперативна намеса, както и нашия опит от приложе-
нието rFVIIa за контрол на кървенето.
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2. клиничен случай
Касае се за здраво преди това 18 годишно момче с дебют на 

заболяването през VII.2008 г. Хоспитализирано в Клиника по 
инфекциозни болести поради прояви на токсо-инфекциозен 
синдром. Поради влошаване на състоянието след отхвърляне 
на остро инфекциозно заболяване, пациентът е приведен в 
Клиника по хирургия с диагноза Остър панкреатит. На 27.07.08 
г. беше осъществена лапаротомия, при което се установи голя-
мо количество хеморагичен ексудат в перитонеалната кухина и 
данни за хеморагично-некротичен панкреатит. След дренаж на 
Bursa omentalis, лаваж и дренаж на перитонеалната кухина и 
лапаростома пациентът беше приведен в КАРИТ за монитори-
ране и интензивно лечение. 

В ранния следоперативен период се разви профузно кървене 
от ръбовете на лапаростомата, наложило включване към тера-
пията на системни коагуланти, хемостазни средства и антифи-
бринолитици без ефект. Разви се тежък анемичен синдром и 
изразена тромбоцитопения. Установи се удължаване на аРТТ, 
при нормални останали коагулационни показатели. От прове-
дената КАТ на гръден кош и корем- данни за двустранни плев-
рални изливи, асцит и хепатоспленомегалия. Проведени  мно-
гократни ревизии на оперативната рана, опити за хирургична 
хемостаза и трансфузионна заместителна терапия без да се по-
стигне контрол върху кървенето. След изключване на първична 
коагулопатия се прие, че се касае за кървене от съдов произход 
с вторични коагулационни нарушения. 

На 06.08.08 г. поради масивно кървене от лапаростомата и 
коремните дренове, бе осъществена релапаротомия по витални 
индикации. Интраоперативно беше установено голямо количе-
ство кръв (7-8 л) и множество коагулуми в коремната кухина. 
При ревизията не беше установен източник на кървене, а се 
наблюдаваше дифузно кървене по висцералния и париеталния 
перитонеум и ръбовете на раната. Поради персистиране на 
кървенето и невъзможността за осъществяване на контрол с 
хирургична хемостаза и заместителна трансфузионна терапия, 
се приложи емпирично rFVIIa (NovoSeven®). Аплицираха се 2 
дози по 120 µg/kg (9.6 mg) през 6 часа, след което кървенето се 
преустанови напълно около час след приложението на втората 
доза. 

С цел диагностично уточняване се назначиха серологични 
вирусологични изследвания и имуноблот за отхвърляне на 
системно заболяване на съединителната тъкан. Проведените 
изследвания за автоантитела бяха отрицателни. Вирусологич-
ните серологични проби показаха висок титър на IgG-антитела 
срещу Epstein-Barr Virus. 

На 08.08.08 г. настъпи рецидив на кървенето, отново без 
отговор на проведеното конвенционално хирургично и транс-
фузионно лечение. След приложение на rFVIIa (NovoSeven®) 
в доза 90 µg/kg (7.2 мг) кървенето се овладя и в рамките на 
няколко дни се постигна корекция на анемичния синдром и 
тромбоцитопенията.

На 29.08.08 г. беше осъществена поредна ревизия на лапа-
ростомата с пластика и реституция на предна коремна стена. 
Един ден по-късно настъпи поредно масивно кървене от опера-
тивната рана с клиника на тежък хеморагичен шок и голям хе-
матом на предна коремна стена. При невъзможност за контрол 
на кървенето, отново се приложи rFVIIa в доза 90 µg/kg (7.2 
mg) с отличен резултат. Кървенето се овладя в рамките на час 
след приложението на препарата и състоянието на пациента се 
стабилизира.

На 09.10.08 г. пациентът беше изписан от КАРИТ с нормал-
ни клинични и параклинични показатели и насочен към Хема-

тологична клиника за диагностично уточняване, където след 
биопсия на периферен лимфен възел беше поставена диагно-
зата- Болест на Castleman- мултицентрична форма,  хиалинно-
васкуларен тип. 

3. Дискусия
Болестта на Castleman се представя с твърде разнообразна 

клинична картина, което до голяма степен се обуславя от кли-
ничния и хистологичен вариант на заболяването. Уницентрич-
ният вариант се среща предимно при млади хора и представля-
ва около 90% от случаите на заболяването. 

Уницентричният хиалинно-васкуларен тип (У-ХВТ) се сре-
ща предимно при млади хора и представлява около 70% от слу-
чаите с БК. Най-често се представя като увеличени единични 
лимфни възли с размер 6-7 см или солитарна туморна форма-
ция в медиастинума и в по-редки случаи в ретроперитонеума, 
мезентериума, малкия таз или в периферните тъкани- ший-
на, аксиларна или ингвинална област. Има доброкачествено 
протичане, в повечето случаи безсимптомно или с прояви на 
компресия на околните тъкани от нарастващата туморна фор-
мация. Системни прояви се наблюдават изключително рядко. 
Лечението се състои в хирургична ексцизия. Прогнозата е до-
бра. Рецидиви обикновено не се наблюдават (11,15).

Уницентричният плазмоклетъчен тип (У-ПКТ) се наблюдава 
при около 20 % от пациентите с БК. Засяга еднакво често и 
двата пола с пик в млада възраст. Представя се като солитар-
на туморна формация, най-често с абдоминална локализация. 
Клиничните прояви включват фебрилитет, нощно изпотяване, 
астеноадинамия, локализирана лимфаденомегалия и сплено-
мегалия, анемия и тромбоцитопения. Не рядко се асоциира с 
амилоидоза и бъбречна недостатъчност (9,10,11,13).

Мултицентричният вариант на болестта  е най-рядко среща-
ният- около 10% от случаите, но за разлика от уницентричния, 
протича с твърде разнообразна клинична симптоматика(7). 
Може да бъде представен в трите хистологични варианта.  Най-
често засяга възрастни пациенти (около 60 годишна възраст), 
по-често мъже(10,11,19). Клинично се представя с генерализи-
рана лимфаденомегалия и разнообразие от системни прояви- 
фебрилитет, нощно изпотяване, астеноадинамия, хепатоспле-
номегалия, анемия, левкоцитоза, тромбоцитопения, повишено 
СУЕ, повишени стойности на С-реактивния протеин, хипо-
албуминемия, поликлонална хипергамаглобулинемия(6,16). 
Често се установява висок титър на антитела към HHV-8, EBV, 
HIV. Нерядко се усложнява с POEMS- синдром, амилоидоза, 
бъбречна недостатъчност, неоплазми (сарком на Caposi, малиг-
нени лимфоми)(1,2,8,17). Клиничното протичане на мултицен-
тричния вариант на болестта е най-често хронично с периоди 
на ремисии и екзацербации, изискващо продължително лече-
ние, а понякога може да бъде малигнено с бърза прогресия и 
фатален изход(7,11).  

Голямото разнообразие от клинични прояви при системната 
форма на болестта е предпоставка за широка диференциална 
диагноза, за провеждане на много лабораторни и инвазивни из-
следвания, късна диагноза (между 3 и 6 месеца след дебюта на 
заболяването) и късно започване на терапията. Все още липсва 
консенсус относно лечението на мултицентричната форма на 
БК, но най-често се прилага комбинация от кортикостероиди и 
антибластични средства с различен успех.

Масивната хеморагия е нехарактерна и изключително рядка 
проява на БК. В литературата има описани само единични слу-
чаи на кървене от горния отдел на ГИТ и белите дробове(20). В 
случаите обаче с хиалинно-васкуларен тип, поради изразената 
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васкуларизация на тъканите, най-вероятно на базата на пови-
шената продукция на IL6, провеждането на оперативни намеси 
е свързано с висок риск от масивно кървене, каквото бе наблю-
давано и в случая с нашия пациент (5,7,11).

Описаният клиничен случай представя сериозен и нерядко 
срещан проблем в отделенията за интензивно лечение- некон-
тролируема масивна хеморагия от неясен произход. Масивната 
хеморагия е важна причина за заболеваемостта и смъртност-
та при критично болни пациенти. Най-често причина за това 
са тежки травми, акушерска патология и големи хирургични 
интервенции. В някои случаи обаче основната причина за ма-
сивното кървене е неясна и изисква провеждането на допъл-
нителни лабораторни и инструментални изследвания, респ. 
допълнително време за диагностично уточняване. Независимо 
от това масивното кървене изисква бързо диагностициране и 
ранно започване на адекватно и комплексно лечение, с цел пре-
установяването му и предотвратяване развитието на хемораги-
чен шок и полиорганна недостатъчност.

Основните терапевтични възможности при масивно кървене 
включват:

1. Поддържане на адекватна тъканна перфузия и 
оксигенация чрез възстановяване и поддържане на 
адекватно перфузионно налягане, адекватен кръвен 
обем и оптимални параметри на кислородопренасящия 
капацитет на кръвта чрез инфузия на кристалоидни и 
колоидни разтвори и кръв.

2. Хирургическа хемостаза - за контрол върху източника 
на кървене, и приложение на кръвни продукти- 
еритроцитен концентрат, ПЗП, фибриноген и 
тромбоцитна маса- за корекция на коагулационните 
нарушения.

3. В случаите, когато въпреки адекватно проведеното 
конвенционално хирургично и трансфузионно 
лечение не може да бъде постигнат контрол върху 
кървенето, в съобръжение влиза приложението 
на рекомбинантен активиран фактор VII (rFVIIа). 
(3,12,18) 

rFVIIa е регистриран официално за профилактика и лечение 
на кървене при пациенти с хемофилия с инхибитори срещу 
фактор VIII или IX, с придобита хемофилия, с вроден дефицит 
на фактор VII и с Тромбастения на Glanzmann. През последните 
години обаче се появяват все повече съобщения за успешното 
приложение на препарата за контрол на масивни кръвоизливи 
в случаите на неуспех на стандартните терапевтични методи в 
акушерството и гинекологията, коремната хирургия, гръдната 
хирургия, сърдечно-съдовата хирургия, неврохирургията, 
ортопедията и травматологията (12,14,18). Това до голяма 
степен разширява индикациите за неговото приложение и дава 
основание rFVIIа да се разглежда като средство с „универсален” 
хемостатичен ефект с възможност за бързо повлияване на 
коагулационната каскада. 
Все пак трябва да се има в предвид, че приложението на rFVIIa не 
може да замести или да отложи провеждането на хирургичните 
или други методи за контрол върху източника на кървене, както 
и компонентната терапия с кръвни продукти. Той не е препарат 
на първи избор при лечение на кървенето и приложението 
му може да бъде обсъждано като допълнителна терапевтична 
възможност, когато посочените по-горе мероприятия се окажат 
недостатъчно ефективни(3,14,18). 
В представения от нас клиничен случай rFVIIa беше приложен 
трикратно като последно животоспасяващо мероприятие за 
контрол на масивно кървене при изчерпани други терапевтични 
възможности. И трите пъти, приложението на препарата беше 
отчетено с много добър терапевтичен отговор- преустановяване 
на кървенето, значителна редукция на трансфузионните 
нужди, предотвратяване развитието на тежък хеморагичен шок 

с последваща полиорганна недостатъчност. И в трите случая 
не се наблюдаваха значими странични реакции и усложнения.
rFVIIa се явява ефективен и обещаващ протромботичен агент 
в случаи на рефрактерни на конвенционалните терапевтични 
методи кръвоизливи. Нарастващият опит с приложението му 
дава основание той да бъде препоръчван в редица протоколи 
и алгоритми като потенциална животоспасяваща алтернатива 
при тези пациенти (3,12,14,18). Необходимо е провеждането на 
големи, рандомизирани, контролирани клинични проучвания 
с оглед прецизиране на индикациите за приложение, 
оптималните дозови режими и методите за мониториране на 
лечението.
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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 
 

От 31 май до 2 юни  2012 г. в хотел „Аугуста” гр. Хисаря ще се проведе VІ 
Национална конференция за лечение на болката с международно участие, 
която се организира от Българската асоциация за изследване и лечение на 
болката и съдействието на Дружеството на анестезиолозите в България.  
 
В рамките на конференцията ще се проведат сателитни симпозиуми на 
фирмите:  
„Dutchmed” - „Мониториране в следоперативния период, включително и 
мониториране на болката”. 
 “Drager” - „Нови тенденции в дихателната реанимация”. 
„Аbbott”  

 
Краен срок за резюмета, приемане на заявки за участие и хотелско 
настаняване до 01 април 2012 г. Относно настаняването се обърнете към 
"ТА МОНДЕЛ ТРАВЕЛ", тел./ факс 02 980 33 22.  

 
Повече информация за мероприятието може да намерите на интернет стр. 
http://medfac.mu-sofia.bg/kail/ 
 
За контакти се обърнете към проф. д-р Ив. Смилов, дмн и г-ца Светла 
Христова – секретар, тел. 02 92 30 570, e-mail: kail_medfac@abv.bg 
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БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ПАРЕНТЕРАЛНО И ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ  
България, София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” №3,  

тел: +35929225788; факс: +35929226053 
bulspen.society@gmail.com 

Председател: доц. Николай Петров, дмн 
 

От 26 до 28 октомври 2012 год. в  Хотел СОЛ НЕСЕБЪР ПАЛАС, 5 *, 
гр. Несебър ще се проведе 

 
ІV – ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПАРЕНТЕРАЛНО И ЕНТЕРАЛНО 

ХРАНЕНЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 
  

който се организира с подкрепата на: 
 

Дружество на Анестезиолозите в България 
Военномедицинска академия 

Българска асоциация за изследване и лечение на болката 
 
ОСНОВНИ ТЕМИ: 

 Скрининг на малнутрицията в ICU 
 Нутритивен  риск при критично болни  
 Ентерално хранене - показания и противопоказания, техники, мониторинг,             
усложнения 

 Парентерално хранене - показания и противопоказания, техники, 
мониторинг, усложнения  

 Периоперативна малнутриция 
 Съвременни аспекти на нутритивния мониторинг при критично болни 
 Продължително парентерално и ентерално хранене 

 
Форми на участие: 
LLL курс 
Пленарни сесии 
Постерни сесии /размер А0/ 
Краен срок за резюмета 01.07.2012 год. 
Срок за заявки участие до 01.05.2012 год. 
 
РЕГИСТРАЦИЯ 
Такса участие 
 

До 1 август 2012  След 1 август или на място 
 

   50 лв.   70 лв. 
Моля, таксата да бъде преведена на банковата сметка на БУЛСПЕН: 
Банка Пиреос 

421060 
B   8073  1603  2446  37 

БУЛСТАТ  121
IBAN BG 16 PIR
BIC PIRBBGSF 
 
ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ: 
Анeта Крайчева  
bulspen.society@gmail.com, +35929225789, 0888 901860 
ccbulg@abv.bg 
Вирсавия Васева 
 vivi@vma.bg, 0887 939 935 
 
 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 



 НЯкОИ ОСНОВНИ ИЗИСкВАНИЯ ЗА ОФОРмЯНЕ
 НА НАУЧНИ СТАТИИ

 1. Статиите и обзорите трябва да имат резюме (15-20 реда) на български и английски език.  
  Авторите да посочват сами как се изписват на английски език имената им.

 2. Да се посочват пълните служебни адреси на всички автори на отделната публикация. Да 
се означа ва адресът на автора за кореспонденция.

 3. Да се посочва датата на постъпване на ръкописа в редакцията (месец и година).
 4. Статиите или обзорът (в 2 екз.) се предава под формата на компютърна разпечатка заедно 

с диске та, съдържаща копие от съответния файл.
 5. При цитирането на литературата да се спазват следните основни изисквания:

а) Заглавията на цитираните документи (статии, раздели от сборници, респ. 
колективни монографии и цели монографии) да се изписват изцяло на оригиналния език;
б) При цитирането на статии да се посочват: всички съавтори, заглавието на статията, 
съкратеното име на списанието, томът, годината, номерът на книжката, страниците (от-
до);
в) При цитирането на монографиите да се посочват градът, издателството и годината 
на издаване, както и страниците (общо, респ. от-до). Не бива да се заменят имената на 
авторите с тези на редакторите и обратно;
г) При цитирането на сборници да се посочват заглавията на съответните раздели 
(глави), техните автори, заглавията на самите сборници, градът и годината на издаване, 
както и страниците (от-до). Желателно е при конгресни материали да се посочват също 
така градът и датата на провеждането, както и темата на конкретното мероприятие (ако е 
налице);
д) Цитираните статии, монографии и части от сборници да се подреждат по азбучен 
ред на фамилните имена на първите автори, като отделно се подреждат по азбучен 
ред имената на кирилица, а след тях — тези на латиница, подредени по азбучен ред на 
латинската азбука;
е) Номерирането на заглавията на цитираните статии да става след азбучното им 
подреждане, след което тези номера да се поставят на необходимото място в текста.

 6. След библиографията се посочва името, адресът и телефонният номер на автора за 
кореспонденция.
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ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО 
 
 
 
 

Цветен сензорен екран 
 

• Интуитивен софтуер, базиран на  
MS Windows 

• Stand-by опция (енергоспестяващ режим) 

• Бързи бутони, дефинирани от потребителя  

• Лентата с параметрите показва 
състоянието на апарата от един поглед 

• Вградена система за помощ  чрез 
обучителни, мултимедийни клипове  

 
 

 
 
 
 

Измервани параметри 
 

pH   pCO2    pO2     sO2      ctHb  
cK+      cNa+      cCa2+    cCI– 

 cGlu   cLac 
 

 

 

    
                   

Електроди с дълъг живот

Аспирираща система от 
последно поколение 
 

• Дизайнът на входния отвор 
намалява риска от въздушни 
мехурчета 

• Автоматично аспириране на 

    пробата 

• Обем на пробата намален до 35 μL 

• Капилярка или спринцовка - по 
избор на оператора 

 
 
Аналитични характеристики 
 
• Автоматичният микро-режим 

намалява риска от  причинено от 

оператора отклонение и гарантира 

точност на обема на пробите до 

минималните 35 μL 

•  Защитени от интерференции 
резултати  за глюкоза и лактат 
 

 

 
ABL 800 е идеалният избор за 
тези, които търсят ефективност 
и стойност при тестването в 
реанимация.  
Осигурява максимална 
точност с минимални усилия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Представител  за България 
www.perfect-medica.com 





 
       

 

 
 


