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ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

    ВЪГЛЕХИДРАТЕН МЕТАБОЛИЗЪМ И ГЛИКЕМИЧЕН КОНТРОЛ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
НА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

П. Цанева
УМБАЛ „Александровска”- КАИЛ

CARBOHYDRATE METABOLISM AND GLYCEMIC CONTROL IN INTENSIVE CARE 
PATIENTS

P. Tzaneva 
 University Hospital „Alexandrovska”- Department of Anaesthesiology and Intensive Care

Глюкозата е универсален енергиен субстрат, който се усвоява от 
всички клетки в човешкия организъм, като някои от тях са облигатно 
глюкозо зависими. Два основни хормона инсулин и глюкагон участват 
в регулацията на глюкозната хомеостаза, но освен тях върху кръвно 
захарните нива влияние оказват и много други фактори като транс-
портни протеини-GLUT, инсулинови рецептори-IR, инкретини, стре-
сови хормони и медиатори.

Хипергликемията е основен симптом при стресовия метаболитен 
отговор, отключен от травма, оперативна интервенция, изгаряне, ин-
фекция. Тя е резултат от повишена продукция на глюкоза, в която 
участват различни метаболитни пътища и нарушена утилизация от 
клетките в следствие на така наречения синдром на инсулинова резис-
тентност. В близкото минало  хипергликемията се смяташе за полезен, 
адаптивен механизъм по време на стрес. Сега вече тя не се възприе-
ма като бенигнен симптом, тъй като е доказана пряка корелация на 
високите кръвно захарни с морбидитета и смъртността при различни 
категории пациенти.

Поддържането на гликемичните нива в оптимални граници, без да 
се допускат епизоди на хипогликемия и големи вариации в стойности-
те на кръвната захар, на фона на адекватен нутритивен съпорт е важен 
приоритет в лечението на интензивните пациенти. 

Ключови думи: хипергликемия, стресов метаболитен отговор, 
гликемичен контрол, инсулин.

Glucose is an universal energy substrate that can be utilized by all cells 
within the human body. Some of them have obligatory gucose dependant 
metabolism. Glucose homeostasis is regulated by two hormones: insulin 
and glucagone, but its levels are influenced by a lot of other factors like 
transport proteins-GLUT, insulin receptors-IR, incretins, stress hormones 
and mediators.

Hyperglycemia is a basic symptom of stress metabolic response, provoked 
by trauma, surgery, burns, infections. It is a result of incresed production 
of glucose in different metabolic pathways and decresed utilization by the 
cells because of the so called syndrome of insulin resistance. In the past, 
hyperglycemia was thought to be a beneficial adaptive response to stress, 
but it is no longer considered a benign condition in critical illness. Elevated 
blood glucose levels correlate with incresed morbidity and mortality in 
different patient populations.

Maintenance of blood glucose levels within optimal range, avoiding 
hypoglycemia and glycemic variability in combination with adequate 
nutritional support is an important priority in the treatment of intensive care 
patients. 

  Key words: hyperglycemia, stress metabolic response, glycemic 
control, insulin.

  

Глюкозата е основен енергиен субстрат, който се усвоява от всич-
ки клетки в човешкия организъм като някои от тях еритроцити, бързо 
делящите се имунни клетки, бъбречен тубуларен епител и главният 
мозък имат облигатно глюкозо-зависим метаболизъм. Транспортът на 
глюкозата до клетките се осъществява от фамилия протеини GLUT 
(glucose uptake). Известни са няколко типа органоспецифични транс-
портни протеини за глюкозата: GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. 
Инсулинът потенцира тяхното действие като повишава експресията  
на клетъчните рецептори за тях. Постъпилата в клетките глюкоза се 
усвоява по няколко метаболитни пътя. Основно чрез гликолитичната 
верига, която е най- древният механизъм за извличане на енергия от 
органични вещества, дори и в отсъствие на кислород. В аеробни усло-
вия гликолизата в цитоплазмата завършва с метаболита пируват, който 
по-нататък се включва в цикъла на Кребс в митохондриите с натруп-
ване на голямо количество органична енергия под форма на АТФ (аде-
нозин трифосфат). Гликолизата може да протича и в анаеробни усло-
вия в еритроцитите, при които липсват митохондрии, в мускулите при 
усилена работа или в условията на шок, когато е налице хипоперфузия 
и хипооксигенация. В тези случаи метаболитната верига завършва с 
натрупването на лактат и образуване на по-малко количество органич-
на енергия. (фиг.1).

Фигура 1. Глюкозен метаболизъм.
 Алтернативен път на разграждане на глюкозата е пентозофосфатни-

ят цикъл, който се отклонява от гликолитичната верига на ниво глю-
козо-6 фосфат и се свързва отново с нея след серия реакции. (фиг.1). 
Основното предназначение на този метаболитен път е образуването 
на редукционни продукти: редуциран НАДФ (никотинаминдифосфат), 
участващ в липидния синтез,  на редуциран глутатион, осигуряващ ин-
трацелуларната антиоксидантна защита, а така също и за рибозофос-
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фати, необходими за синтеза на нуклеинови киселини.  

Под действие на ензима гликоген синтетаза излишъкът от глюкоза 
се натрупва под формата на гликогенни запаси в черния дроб и муску-
лите. По-големите излишъци се складират в мастните депа чрез проце-
сите на липогенеза. (1)   

В нормални условия регулацията на кръвно захарните нива се осъ-
ществява основно от два хормона-инсулин и глюкагон. Глюкагонът се 
продуцира от α клетките на панкреаса. Изолиран е през 1950 година. 
Нивата на този хормон се повишават при спад на кръвната захар и во-
дят до активиране на метаболитните пътища за осигуряване на глюко-
за: гликогенолиза и глюконеогенеза. 

Инсулинът се секретира от β клетките на панкреаса. Открит е през 
1920година. През последните 20 години бяха направени сериозни от-
крития относно механизмите, чрез които този хормон осъществява ре-
гулацията на кръвнозахарните нива. В нормални условия повишаване-
то на кръвната захар стимулира инсулиновата секреция. За да упражни 
своите регулаторни метаболитни функции инсулиновата молекула се 
свързва с инсулинови рецептори, разположени по повърхността на 
клетките. Това са тетрамерни протеини, изградени от 2α  и 2β субе-
диници. Свързването на инсулина с инсулиновия рецептор отключва 
сложна каскада от реакции. Най-важната звено е активирането и пови-
шената експресия на GLUT-4, улесняващи многократно интрацелулар-
ното навлизане на глюкозата в инсулин зависимите тъкани-мускули 
и мастна тъкан. Резултатът е бързо нормализиране на гликемичните 
нива, подтискане на протеинолизата и стимулация на протеиновия 
синтез, оптимизиране на липидния профил с повишаване дела на HDL 
(high density lipoproteins). Успоредно с метаболитната регулация ин-
сулинът изпълнява и важни цитопротективни функции, водещи до 
значително подобряване на перфузията на тъканите и ограничаване на 
апоптозата: антиинфламаторно действие, ендотелна протекция, вазо-
дилататорен и инотропнен ефект. (2,3)

През 1987 година беше открит втори пептиден хормон, секретиран 
от β-клетките на панкреаса, изграден от 37 аминокиселини-амилин. 
Действието му допълва глюкозопонижаващия ефект на инсулина. 
Амилинът подтиска глюкагоновата секреция, забавя изпразването на 
стомаха и намалява хранителния прием. При пациенти с диабет се ус-
тановява дефицит и нарушено функциониране на този хормон. (4) 

Друго важно откритие, свързано с регулацията на глюкозната хоме-
остаза е изолирането през 70-те години на т нар инкретини-хормонални 
субстанции продуцирани от L-клетките на интестиналната мукоза (ос-
новно в илеум и колон). Изолирани и са проучени два основни инкре-
тина свързани с гликемичния контрол в организма: glucose-dependant 
insulinotropic polypeptide (GIP) и glucagon-like peptide-1 (GLP-1), както 
и техните рецептори и гени. Активацията на инкретиновите рецептори 
в клетките на панкреаса увеличава многократно инсулиновата екзо-
цитоза като същевременно инхибира глюкагона и забавя стомашното 
изпразване. Този ефект е обвързан с кръвнозарните нива и по този на-
чин няма риск от хипогликемии и големи вариации в кръвно захарни-
те нива. Инкретините не само стимулират функцията на β-клетките в 
панкреаса, те имат и подчертано пролиферативно въздействие върху 
тях. Проучванията с приложение на инкретини дават много обещава-
щи резултати-значимо подобрен гликемичен контрол при диабетици, 
при интензивни пациенти. Основните проблеми, свързани с клинич-
ното приложение на инкретините е краткия-около 2 минути (прилагат 
се само в продължителна венозна инфузия, т к много бързо се метабо-
лизират от ензима DPP-4-dipeptyl-peptidase-4) и високата цена. За сега 
усилията са насочени към създаване на аналози с по-дълъг полуживот. 
(5)

В нормални условия изброените регулаторни механизми поддържат 
кръвнозахарните нива в тесни граници 2,8-6,1 mmol/l. При метабо-
литен стрес вследствие на високите нива контраинсуларни хормони 
(глюкагон, растежен хормон, катехоламини, глюкокортикоиди) и ци-
токини (интерлевкини-IL1, IL6, туморнекротичен фактор-TNF-α ) се 
развива хипергликемия. Стресовата хипергликемия е резултат от по-
вишена продукция на глюкоза от една страна (гликогенолиза и глю-
конеогенеза) и понижена утилизация от клетките в следствие на ин-
сулинова резистентност. Дълги години хипергликемията при стрес се 

разглеждаше само като адаптивен механизъм, гарантиращ доставка на 
глюкоза до клетките в условията на хипоперфузия и хипооксигенация 
чрез създаване на висок концентрационен градиент. Препоръчваше се 
корекция с екзогенен инсулин само при нива надвишаващи бъбречния 
праг 220 mg/dl (12,2 mmol/l), които са причина за осмотична диуре-
за, дехидратация и повишена честота на инфекциозните усложнения. 
Оказва се, че освен енергиен субстрат, глюкозата е и важна сигнална 
молекула с изразени проинфламаторни ефекти. Над определени грани-
ци хипергликемията има изразена токсичност и води до задълбочаване 
на оксидативния стрес и инфламаторния отговор. (6,7,8,9) Токсичните 
ефекти на глюкозата могат да бъдат обяснени с липсата на протектив-
ни механизми в инсулин независимите тъкани: имунни, ендотелни 
клетки, хепатоцити, централна и периферна нервна система. В нор-
мални условия хипергликемията подтиска експресията и действието 
на транспортните протеини GLUT 1-3 в тези тъкани и ги предпазва 
от свръх натрупване на глюкоза. В условия на стрес, хипоксия и хи-
поперфузия този протективен механизъм е блокиран. Това води до 
свръхактивиране на GLUT1-3 протеините и високо интрацелуларно 
натрупване на глюкоза, повишено разграждане в гликолитичната ве-
рига и свръхпродукция на свободни радикали-супероксиден, перокси-
нитритен и други.(10,11 ) 

През последните години са събрани много доказателства за директ-
на причинно следствена връзка между степента на гликемията, морби-
детета и смъртността при различни категории пациенти: остър миокар-
ден инфаркт, мозъчен инсулт, хирургично лечение. (12, 13, 14, 15)

Натрупаната информация за токсичните, проинфламаторни ефекти 
на стресовата хипергликемия от една страна, протективните трофич-
ните и антиинфламаторни ефекти на инсулина от друга, провокира 
екипа на проф. Van den Berghe, който провежда първото голямо про-
спективно моноцентрично проучване в университетската болница в 
Льовен, Белгия. Данните са публикувани през 2001г в New England 
Medical Journal. (16) През следващите години това е най-обсъжданата 
и най-много цитираната публикация. Резултатите са наистина много 
впечатляващи. В проспективно рандомизирано контролирано проуч-
ване са включени 1548 хирургични пациенти с индикации за механич-
на вентилация в постоперативния период. Преобладаващата част са с 
кардиохирургия, а останалите с коремна хирургия и трансплантации. 
Само в 13% от случаите е налице преморбиден диабет. Пациентите 
са рандомизирани в две групи: интензифицирана инсулинова терапия 
(IIT), при която получават постоянна инфузия на инсулин като тар-
гетните нива на кръвната захар са 4,4-6,1mmol/l (80-110mg/dl) и група 
с конвенционална инсулинова терапия (CIT), при която инсулинова 
инфузия се включва само ако кръвната захар надвишава 11,91mmol/l 
(215mg/dl), а таргетните нива на кръвната захар са съответно 10-
11,1mmol/l (180-220mg/dl). От деня на постъпването в интензивното 
отделение пациентите получават ТПХ (тотално парентерално хране-
не) с 200-300г глюкоза, а през следващите дни и ентерално хранене. 
Кръвната захар е измервана в артериална кръв на всеки час, а при не-
обходимост и по-често. Както би следвало да се очаква терапевтичната 
група е получила много по-високи дози инсулин като приетата мак-
симално допустима доза е 50E/h. Регистрирани са незначителен про-
цент хипогликемични инциденти (кръвна захар<2,2mmol/l или<40mg/
dl) 5% в терапевтичната група срещу 0,76% в контролната. В групата 
с интензифицирано инсулиново лечение е отчетена по-ниска честота 
на инфекциозни и септични усложнения, по-малко случаи с ОБН (ос-
тра бъбречна недостатъчност), налагаща диализно лечение, на поли-
невропатии и хемотрансфузии. Най-впечатляващо е  намалението на 
смъртността в интензивно отделение с 32% и с 34% на болничната 
смъртност p<0,04.
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Фигура 2.  Графично представяне на преживяемостта при двете 
групи пациенти чрез кривата на Kaplan-Meier.

Няколко години по-късно същият екип повтаря проучването при 
нехирургични интензивни пациенти като дизайнът е напълно иден-
тичен. При проследените 1200 пациенти не се отчита понижение на  
болничната смъртност чрез  IIT. Единствено при при подгрупата от 
767 пациенти, които са с престой над 3 дни в ICU се наблюдава несиг-
нификантно понижение на смъртността и сигнификантно понижение 
на морбидитета: бъбречна (p=0,04) и чернодробна недостатъчност с 
хипербилирубинемия (p=0,04), сигнификантна редукция на бактери-
емиите (p=0,05), както и по-бързо отвикване от респиратор (p=0,03). 
Съобщава се статистически значим по-висок процент хипогликемични 
инциденти в интензифицираната група. Авторите обясняват получе-
ните резултати с необходимостта от известен период от време за да 
се проявят позитивните ефекти от инсулиновото лечение и с факта, 
че при второто проучване пациентите са с хронични заболявания и с 
развита адаптация към ефектите на хипергликемията. (17) 

Фигура 3. Графично представяне на преживяемостта A-при цяла-
та група пациенти и B при субгрупата пациенти с престой в ICU>3 
дни.

Двете проучвания от Льовен провокираха един от най-големите де-
бати през последното десетилетие в областта на медицината: интензи-
фициран или конвенционален гликемичен контрол. Последваха редица 
други проучвания, които не само не потвърдиха благоприятните ефек-
ти от IIT, а дори точно обратното-някои от тях бяха преждевременно 
преустановени поради увеличен риск от хипогликемични инциденти и 
повишена смъртност в терапевтичните групи.

През 2008 година са публикувани резултатите от мултицентрич-
но проучване при септични пациенти-VISEP (Efficacy of Volume 
Substitution and Insulin Therapy in Severe Sepsis).  Проследен е ефектът 
от IIT (с таргетни кръвно захарни нива под 6,2mmol/l) и CIT (с таргет-
ни кръвно захарни нива под 8,4-10mmol/l), както и ефектът от обемно 
заместване с Ringer’s lactate или HES 200/0,5. Кръвно захарните нива 
са проследени в артериална или капилярна кръв. След първоначалните 
междинни анализи на резултатите, проучването е сряно поради сигни-
фикантно висок процент на тежки хипогликемии в интензифицираната 

група: 17% срещу 4,1%; р<0,001. В интензифицираната група инсули-
нова инфузия са получили 98,4% от пациентите със средна инсулинова 
доза 32IU/дневно срещу 74,1% пациенти в конвенционалната група и 
средна инсулинова доза 5IU/дневно; p=0,001. Липсва сигнификантна 
разлика в 28 дневната, 90 дневната смъртност, както и при морбиди-
тета, оценен чрез SOFA (Sequential Organ Failure Assessment). Фигура 
4. (18)

Фигура 4. Крива на Kaplan-Meier, представяща преживяемостта 
при пациентите с конвенционално и интензифицирано инсулиново ле-
чение.

В друго мултицентрично проучване GLUCONTROL, в което участ-
ват 21 хирургични и нехирургични ICU (Intensive Care Unit) в Европа 
и Израел, се сравнява ефектът върху смъртността при две групи па-
циенти: група с конвенционално инсулиново лечение (CIT) и кръвно 
захарни нива 7,8-10,0 mmol/l и група с интензифицирано инсулиново 
лечение (IIT) кръвно захарни нива 4,4-6,1mmol/l. Проучването е пре-
къснато преждевременно по етични съображения, тъй като при меж-
динните анализи не се отчита клинична полза, а увеличаване на риска 
от хипогликемия при групите с IIT. Установена е пряка зависимост 
между хипогликемията и SOFA скалата, т е по-тежко болните паци-
енти са много по-рискови за развитие на хипогликемия. Пациентите 
получили инсулин в контролната група са 66,2% срещу 96,3% в интен-
зифицираната група, при средни дневни кръвно захарни нива 8 mmol/l 
срещу 6,5 mmol/l и сутрешни кръвно захарни нива 7,7 mmol/l срещу 6,1 
mmol/l; p<0,0001. Честотата на хипогликемичните инциденти е съот-
ветно 2,7% срещу 8%; p<0,0001. Наблюдава се тенденция за по-висока 
смъртност в групата с интензифицирано инсулиново лечение. (19)

През 2009 год са публикувани резултатите от друго международ-
но мултицентрично проучване при 6 104 хирургични и нехирургични 
пациенти от 42 болници в Авсралия, Нова Зеландия и Канада-NICE-
SUGAR (The Normoglycemia in Intensive Care Evaluation-Survival Using 
Glucose Algorithm Regulation). Пациентите са рандомизирани в две 
групи: интензифициран контрол със стойности на кръвна захар под 6,0 
mmol/l (4,5-6,0) и конвенционален гликемичен контрол със стойности 
под 10,0 mmol/l (8,0-10,0). Проследяването е 90 дни, а основният пока-
зател, по който е направено сравнението е смъртността. Сигнификант-
но по-голям брой пациенти в интензифицираната група са получили 
инсулинова терапия (97,2% срещу 69,0%; p<0,001), средните дневни 
инсулинови дози са значимо по-високи в първата група (50,2±38,1Е 
срещу 16,9±29,0Е; p<0,001). Регистрираната смъртност до 90 ден е 
сигнификантно по-висока в интензифицираната група (27,5% срещу 
24,9%; p=0,03), както и тежките хипогликемии (6,8% срещу 0,5%; 
p<0,001). Заключението на авторите е, че гликемичен контрол с тар-
гетни нива под 10,0mmol/l при интензивни пациенти е с неблагоприят-
ни последици-повишена смъртност и висок процент хипогликемични 
инциденти. Фигура 5. (20, 21)
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Фигура 5. Крива на Kaplan-Meier, представяща вероятността за 
преживяемост до 90 ден, която е по-висока при пациентите в кон-
тролната група с конвенционално  инсулиново лечение (95% CI 1,01-
1,23; p=0,03).

Мета-анализ публикуван през 2010 година анализира ефекта на 
стриктния гликемичен контрол контол (4,4-6,05mmol/l) върху смърт-
ността при интензивни пациенти. Включени са 7 големи проучвания, с 
високо качество (Jadad score≥3точки от максимално 5), с рандомизира-
ни общо 11 425 пациенти. Фигура 6. (22)

     

Фигура 6. Кръвнозахарни нива в контролните групи с конвенционал-
но лечение (в черно) и терапевтичните групи с интензифициран гли-
кемичен контрол (в светло) при седем рандомизирани контролирани 
проучвания.

Заключението от този мета-анализ е че IIT не намалява 28 дневната 
смъртност и морбидитета (хематогенните инфекции, ОБН с необхо-
димост от диализно лечение). Установено е сигнификантно по-висока 
честота на хипогликемичните инциденти.

 

            

Фигура 7. Eфект на интензифицираната инсулинова терапия (IIT) 
върху смъртността до 28 ден. a=TPN (total parenteral nutrition); 
b=ENT (enteral nutrition).

От публикуваните до този момент данни в литературата единствено 
резултатите от двете проучвания в Leuven са в подкрепа на интензи-
фицираната инсулинова терапия. Schultz и сътр. правят задълбочен 
анализ на факторите, които могат да обяснят това голямо разминаване 
в изводите. Според авторите една от причините се крие в различни-
те проби кръв, която е използвана за проследяване на кръвната захар. 

При отделните проучвания пробите варират от артериална, централна 
венозна, капилярна, което влияе върху резултатите, особено при паци-
енти на интензивно лечение, при които има наличие на хипоперфузия, 
нарушения в хидратацията, едеми. Вторият важен проблем е свързан 
с липсата на стандартизация в използваната измервателна апаратура: 
от портативни глюкомери да леглото на пациента до сложна и прециз-
на апаратура в централната лаборатория. Третият проблем е свързан с 
обучението, опита и мотивацията  на екипите, участвали в проучвания-
та, които се състоят основно от медицински сестри. При моноцентрич-
ните проучвания в Льовен в терапевтичните групи има по 758 и 600 
пациента, докато в мултицентричните само 15-26. ( 23, 24)

В друга публикация Marik и Preiser изтъкват и още една важна 
причина-разлика в нутритивния съпорт, приложен при пациентите 
от различните клинични проучвания.(25) При проучванията в Льовен 
нутритивният съпорт е осъществяван с ТПХ (тотално парентерално 
хранене)-големи дози глюкозен внос 300-350г, докато при всички ос-
танали - с ентерално хранене, при което глюкозният внос не превиша-
ва 230г. фигура.7. Знае се, че ентерално постъпилата глюкоза увелича-
ва с 50-70% инсулиновите нива. За този ефект допринася повишената  
секреция от интестиналната мукоза на т нар инкретини GIP и GLP-1. 
Втори много важен, независим от инкретиновия ефект механизъм е 
обратната връзка между концентрацията на глюкозата в порталното 
кръвообръщение и глюконеогенезата. При тотално парентерално хра-
нене тези регулаторни механизми не са активни. Венозно приложената 
глюкоза води до хипергликемия с висок оксидативен стрес и увреда в 
инсулинонезависимите тъкани-мозъка. 

Цитираният мета-анализ повдига и друг много важен въпрос за рис-
ковете, произтичащи от хипогликемичните инциденти и от вариациите 
на кръвнозахарните нива. Тези два фактора са подробно анализиране 
в голямо мултицентрично проучване на Krinsley и сътр. публикувано 
през 2011. (26) За постигане на максимален клиничен ефект от глике-
мичния контрол е важно не само поддържане на гликемията в опреде-
лени оптимални граници, а също и недопускане на хипогликемични 
инциденти, както и на големи вариации в кръвно захарните нива. В 
това проучване са включени 6 240 пациенти. Авторите проследяват  
зависимостта между леталитета и най-ниските кръвно захарни нива. 

На фигура 8. с колонки е представен леталитетът в различните кли-
нични центрове, а с правата линия-леталитетът при цялата група паци-
енти. От графиката ясно личи увеличаване на смъртността със задъл-
бочаване на хипогликемията. Мултивариационният анализ показва, 
че наличието дори на единствен хипогликемичен епизод е независим 
фактор увеличаващ смъртността.

Фигура 8. Зависимост между смъртността и минималните кръвно 
захарни нива по време на престоя в ICU. С различни цветове са пред-
ставени данните от  няколко клинични проучвания: ST-Stamford; NL-L 
(Холандия-либерален гликемичен контрол); NL-S  (Холандия-стриктен 
гликемичен контрол);  Gl-C (GUCONTROL-конвенционален контрол); 
Gl-I(GUCONTROL-интензифициран контрол).

На следващата графика (фигура.9) с права линия е представена 
смъртността при цялата група. Тя е най-ниска при пациентите с гли-
кемични нива в интервала 80-140 mg/dl, при които липсват хипоглике-
мични епизоди. Обратно, при пациентите с  хипогликемични инциден-
ти се наблюдава от 2 до 4 пъти нарастване на  леталния риск.
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Фигура 9. Зависимост между смъртността и средните кръвно за-
харни нива, които са разделени в две колонки според наличието или 
липсата на хипогликемични инциденти (кръвна захар<70mg/dl).

Графиката от фигура 10 е най-интересна. Тя обобщава зависимостта 
между леталитета, нивата на гликемията (80-140 mg/dl или >140 mg/
dl), вариациите в кръвно захарните нива (до 15%, 15-30% и над 30%) 
и наличието на хипогликемични епизоди. Отчита се най-ниска смърт-
ност при пациенти с гликемичен контрол в рамките на  80-140 mg/dl, 
с липса на хипогликемични епизоди и с най-малки вариации в кръвно 
захарните нива. При пациентите с наличие на хипогликемични инци-
денти и с най-големи вариации в кръвната захар се наблюдава 7,5 пъти 
по-висок летален риск. 

                 

 
Фигура 10. Зависимост на смъртността от трите основни домена 

на гликемичния контрол: средни кръвнозахарни нива >140 mg/dl, кое-
фициент на вариации в кръвнозахарните нива, наличие или отсъствие 
на хипогликемични епизоди.

Изложените до тук факти показват, че гликемичният контрол има 
важно място в интензивното лечение. Той задължително трябва да съ-
четава три основни компонента: поддържане на оптимални кръвноза-
харни нива, недопускане на големи вариации в кръвно захарните нива, 
както и недопускане на хипогликемични епизоди. (27, 28, 29, 30)

През 2012 бяха публикувани препоръките на ASPEN (American 
Association for Parenteral and Enteral Nutrition) за гликемичен контрол 
при възрастни пациенти с нутритивен съпорт. Те са изработени след 
задълбочен анализ на съществуващите до този момент научни дока-
зателства и са с висока степен на препоръчителност. За оптимални 
се приемат стойности на кръвната захар в диапазона 7,8-10mmol/l 
(140-180 mg/dl). Като хипогликемия се дефинира спад на кръвната 
захар<3,9mmol/l (<70mg/dl). Приетият прагът е по-висок от използва-
ния до сега 2,2 mmol/l (40mg/dl) с цел безопасност. От една страна пре-
цизността на измервателната апаратура на този етап не е на необходи-
мото ниво, особено при по-ниските стойности, а от друга много често 
при хоспитализираните пациенти симптомите на хипогликемията са 
маскирани или липсват поради нарушения в съзнанието, приложена 
седация, изкуствена белодробна вентилация и др. (31)

Постигането на оптимален гликемичен контрол само с интерми-
тентно мониториране на 1-4часа е практически много трудно. Това 

изисква сериозен технически и човешки ресурс, включващ достатъчен 
брой, добре обучен и мотивиран медицински персонал, както и пре-
цизни клинични протоколи с алгоритми. (32, 33). В повечето случаи 
тези протоколи съдържат точни указания за дозиране на инсулиновата 
инфузия според измерените в момента и според предходните стойно-
сти (преди 1 или 4 часа) на кръвната захар. На практика тази методика 
съдържа много рискове от пропуски в измерването на флуктуации в 
нивата на кръвната захар до технически грешки на медицинския пер-
сонал, ангажиран с дозирането на инсулиновата инфузия. Работи се 
усилено за създаване на високо технологични монитори с възможност 
за непрекъснат гликемичен контрол. (34, 35). Включването на данни-
те от гликемичния анализатор заедно с други физиологични и фарма-
кологични параметри за пациентите в компютърна програма, която 
заедно с инсулиновата инфузионна помпа образуват една затворена 
система е предмет на бъдещи разработки и клинични изпитания. Само 
по този начин е възможно да се сведат до минимум рисковете от хи-
погликемия, от вариации в кръвнозахарните нива, както и от грешки, 
произтичащи от човешкия фактор и да се извлече максимална полза за 
пациента. (36, 37, 38, 39)
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Резюме
Следоперативното гадене и повръщане (СОГП)  представлява зна-

чим фактор за забавено възстановяване от анестезия и има негативен 
ефект върху субективната оценка и удовлетвореността на пациента от 
проведеното хирургично лечение. Мултимодалните превантивни стра-
тегии в съчетание с ранното и агресивно лечение представляват ключо-
вите елементи за намаляване честотата на това усложнение. В предста-
вения обзор се дискутират основните проблеми, свързани с оценката 
на риска за възникване и различните стратегии за поведение, особено 
при пациенти с рефрактерно СОГП. Авторите представят алгоритми за 
профилактика и лечение на това усложнение. 

Ключови думи: следоперативно гадене и повръщане (СОГП), ан-
тиеметици, следоперативни усложнения, възстановяване от анес-
тезия

Summury
Postoperative nausea and vomiting (PONV) constitutes a significant 

factor in delaying recovery after anesthesia and impairing subjective 
assessment and patient satisfaction. Multimodal prevention in conjunction 
with early and aggressive treatment constitute key elements in reducing the 
incidence of this complication. Main problems related to the risk assessment 
and various strategies for the management of this complication especially 
in patients with refractory PONV are discussed in the article. The authors 
present algorithms for prevention and treatment of this complication.

Key words: postoperative nausea and vomiting (PONV), antiemetics, 
postoperative complications, recovery after anesthesia

ЛЕЧЕНИЕ НА СЛЕДОПЕРАТИВНОТО ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ

Георги Павлов, Чавдар Стефанов
КАИЛ, УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив

MANAGEMENT OF POSTOPERATIVE NAUSEA AND VOMITING

Pavlov G., Stefanov Ch.

ВЪВЕДЕНИЕ
    Следоперативното гадене и повръщане (СОГП) е съществен про-

блем в периода на възстановяване след анестезия. То е важен фактор 
за забавено възстановяване от анестезия, има значим негативен ефект 
върху субективната оценка и удовлетвореността на пациента от оказа-
ната медицинска помощ и е една от най-честите причини за непланува-
ни хоспитализации, особено в амбулаторната хирургия1-2. 

Без профилактика честотата на СОГП е около 30% от пациентите 
понесли обща анестезия, а при тези то тях с много рискови фактори 
тя достига 80%3-5 . Макар и рядко, СОГП може да бъде последвано от 
тежки усложнения като синдром на Boerhaave, нарушена проходимост 
на дихателните пътища, аспирация и аспирационен пневмонит и раз-
витие на емфизем6-13. Установено е, че адекватно проведената профи-
лактика значимо понижава честотата на това усложнение с нисък риск 
за изява на нежелани ефекти от страна на използваните антиеметици14. 
Независимо от вида на използваните превантивни стратегии изявата 
на СОГП изисква незабавно, агресивно и ефективно лечение. Eberhart 
et al. установяват висока честота на рецидиви- между 65 и 84% при 
пациенти лекувани с плацебо след първи епизод на СОГП15. По тази 
причина стратегията „wait-and-see” не може да бъде препоръчана за 
клиничната практика. Вместо това е необходимо да се обсъди дали 
лечнеието с един препарат е достатъчно или с оглед по-добрата дълго-
срочна превенция на СОГП не е редно да се проведе комбинирана или 
мултимодална терапия16-17.

РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА СОГП
    Apfel et al. определят няколко рискови фактори за СОГП като пред-

лагат опростена и практически полезна скала за оценка на риска от 
това усложнение3. Рисковите фактори включват женски пол, анамнеза 
за пътна болест или предшестващо СОГП, непушачи и следоперативно 
приложение на опиоиди. Рискът за СОГП според тази скала е 10, 20, 
40, 60 или 80% в зависимост от това дали при пациентът са налице 
нито един рисков фактор, един, два, три или четири рискови фактора 
съответно. Допълнителни рискови фактори, които могат да повишат 
честотата на СОГП са млада възраст, приложение на летливи инхала-
ционни анестетици, по-голяма продължителност на анестезията и при-
ложение на двуазотен оксид18. Въпреки, че използването на подобни 
скали позволява определяне на риска от СОГП още предоперативно, 
предсказващата им стойност не е много висока и се движи между 55 
и 80%19. Поради това се препоръчва профилактиката на СОГП да се 
провежда ако не на всеки пациент, то поне на тези с умерен или висок 
риск от това усложнение20-22. 

ПРОФИЛАКТИКА НА СОГП
    Натрупаните до момента доказателства сочат, че профилактиката 

на СОГП трябва да включва различни класове антиеметици, а специ-

ално при високо-рисковите пациенти провеждане на обща анестезия 
без използване на летливи анестетици или двуазотен оксид (фиг1). 
Установено е, че използването на два или повече антиеметика от раз-
лични групи понижава риска от СОГП много по-ефективно, отколкото 
използването само на един вид антиеметик. 

    Комплексните мултимодални стратегии, като тези използва-
ни в проучването на Scuderi et al. показват много добри резултати в 
превенцията на СОГП14. Те предлагат мултимодален подход, който 
включва: адекватна предоперативна анксиолиза, преоксигенация с 
кислород,  прехидратация, антиеметична профилактика (Droperidol и 
Dexamethasone при увода в анестезия и Ondansetron в края на опера-
цията), провеждане на тотална интравенозна анестезиа с Propofol и 
Remifentanil, избягване на двуазотния оксид и мускулните релаксанти 
и следоперативно обезболяване с Ketorolac. Авторите установяват, че 
този подход е бил ефикасен за профилактиране на СОГП при 98% от 
пациентите в сравнение с 76% от пациентите, получили монопрофи-
лактика на СОГП и 59% от пациентите с рутинна анестезия и плаце-
бо. Счита се, че с приложението на такива мултимодални стратегии 
СОГП скоро няма да бъде значим проблем в периода на възстанвяване 
от анестезия. Така профилактиката се явява първият и най-важен етап 
в предотвратяването на рефрактерното СОГП. 

    Някои проучвания обаче показват редица проблеми в приложе-
нието на тези протоколи23,24, поради което авторите препоръчват те 
да бъдат колкото е възможно по-опростени и да дават възможност за 
по-либерално приложение на антиеметици. Една от възможностите за 
това е приложение на профилактика на всички пациенти независимо от 
индивидуалния им риск и разширяване на профилактичната схема при 
високорисковите такива (фиг.1). Този подход гарантира, че всеки паци-
ент с риск за СОГП ще получи поне някакъв вид профилактика. Като 
се отчете факта, че антиеметиците имат ниска цена и малко странични 
ефекти, е разумно те да бъдат прилагани дори и при пациенти с нисък 
риск, което гарантира, че всички пациенти с по-висок риск от СОГП 
ще бъдат профилактирани. Тази идея се подкрепя и от факта, че инди-
видуалната прогноза за риска (т.е. решението дали конкретен пациент 
действително ще повръща след анестезия) често е твърде неточна и че 
в повечето популации пациенти болшинството то тях са с 2 или повече 
рискови фактора.

    Важен проблем остават съществуващите дискусии по отношение 
на точните дефиниции на критериите от различните оценъчни скали. 
Например как да бъде оценен пациент, който е понесъл СОГП само при 
една от четири предшестващи анестезии? Или Трябва ли да приемаме 
за пушач пациент, който пуши веднъж месечно? Кога точно приемам, 
че се касае за пътна болест? И как точно определяме дозовия отговор 
на опиоиди, причиняващ СОГП, за да се прецени дали този фактор е 
наличен или не?
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ЛЕЧЕНИЕ НА ИЗЯВЕНО СОГП
    Изявеното СОГП и неговото лечение са били обект на много 

по-малко проучвания, отколкото неговата профилактика25. Повечето 
проучвания върху този проблем са анализирали ефектите на антаго-
нистите на 5-хидрокситриптаминовите рецептори. Липсват доказател-
ства за ефективността на класическите антиеметици при лечението на 
пациенти с изявено СОГП. Въпреки, че са широко използвани в кли-
ничната практика, подходящи клинични проучвания върху тези групи 
медикаменти рядко са били провеждани. Повечето автори считат, че 
тези антиеметици също биха били ефективни за лечение на СОГП, не-
зависимо че към момента липсват убедителни доказателства за това.

Антагонисти на 5-хидрокситриптаминовите рецептори (5-НТ3 
РА)

    5-НТ3 РА са най-проучваните антиеметици за профилактика и ле-
чениe на СОГП. Тези медикаменти са високо ефективни както за про-
филактика, така и за лечение на това усложнение. Разглеждат се като 
средство на избор за профилактика на СОГП в детската възраст. Те са 
най-ефикасни, приложени в края на оперативната намеса и анестезия. 
В систематичен преглед на проучвания върху този клас медикаменти  
Kazemi- Kjellberg et al. установяват, че приложението им между 6 и 24 
час следоперативно е по-малко ефективно за профилактика на СОГП 
и е свързано с по-висок брой пациенти с рефрактерно или рецидиви-
ращо повръщане25. Авторите установяват, че в повечето проучвания са 
изследвани ефектите на Ondansetron и допускат, че другите „сетрони” 
имат сравнима ефикасност и безопасност с него. Резултатите от про-
ведни до момента проучвания потвърждават тази хипотеза. Предполо-
жението, че Granisetron може да има по-добра ефективност трябва да 
се приема с голяма предпазливост и известни съмнения, тъй като то се 
основава на резултатите от проучването на  Fujii et al., за които е уста-
новено, че са преувеличени26-30.

    Все още липсват големи проучвания върху ефективността на най-
новия представител от тази група медикаменти- Palonosetron. Той има 
по-дълъг полуживот от Ondansetron и другите 5-НТ3 РА и следовател-
но би бил по-подхдящ за превенция на СОГП в късния следоперативен 
период31. Счита се, че той е по-ефективен за профилактика, отколкото 
за лечение и че има по-малко странични ефекти като главоболие или 
удължаване на QT-интервала32-34.

Глюкокортикоиди
    Dexamethasone е ефективен препарат за превенция на СОГП. Той 

е дългодействащ медикамент с бавно начало на действие. За да се по-
стигне максимален профилактичен ефект се препоръчва медикаментът 
да бъде прилаган преди увода в анестезия35. Въпреки това, последни 
проучвания показват добър ефект на Dexamethasone и при пациенти 
с вече изявено СОГП. В комбинация с други антиметици с бързо на-
чало на действие- например 5-НТ3 РА или допаминови антагонисти 
(Haloperidol), Dexamethasone сигнификантно понижава честотата на 
рецидивите от СОГП16,36.

Антихистамини
    Антихистаминовите препарати като Dimenhydrinate или Cyclisine 

са широко прилагани в клиничната практика. Въпреки това резулта-
тите от проучвания, оценящи тяхната ефективност при лечение на па-
циенти с изявено СОГП са лоши. Има няколко проучвания, оценящи 
ефективността им за профилактика, както и един мета-анализ, които 
сочат, че приложението им е свързано с понижаване на риска от СО-
ГП37. По тази причина те могат да бъдат обсъждани като терапевтична 
възможност, когато това е необходимо.

Неврокинин-1 рецепторни антагонисти (НК1 РА)
    НК1 РА са представители на най-новия клас антиеметици. Проуч-

вания върху приложението им за профилактика на СОГП показват, че 
НК1 РА са еднакво ефективни, но по-мощни в сравнение с 5-НТ3 РА 
по отношение профилактиката на СОГП и че приложението им не е 
свързано с удължаване на QT-интервала. Медикаментите от тази група 
имат по-дълъг полуживот от „сетроните“ (изключение е Palonosetron, 
който има сравним полуживот). Aprepitant е наличен като препарат за 
орално приложение и като прекурсор за венозно приложение под име-
то Fosaprepitant. Препаратът е разрешен за употреба от FDA само за 
лечение на гадене и повръщане при пациенти на химиотерапия. По-
новите представители на този клас медикаменти Casopitant и Rolapitant 
имат по-дълъг полуживот (около 120 часа), но все още не са одобрени 
за приложение от FDA. През 2009 година FDA отхвърля одобрението 
за Casopitant като изисква повече доказателства за ефективостта и безо-
пасността му38. Тези медикаменти показват окуражаващи резултати по 
отношение на профилактиката на СОГП за по-дълъг период от време 
следоперативно39-41. Тъй като те са най-ефективният клас медикаменти 
за профилактика и лечение на гадене и повръщане, НК1 РА трябва да 
бъдат обсъждани като терапевтична възможност при пациенти с мно-
го висок риск както за СОГП, така и за гадене и повръщане от друго 
естество42.

Холинергични антагонисти
    Трансдермалният скополамин е антиеметик с дългодействащ 

ефект, който е подходящ за профилактика на СОГП. Приложен преди 
оперативната интервенция той осигурява значима превенция на СОГП 
за период от 24 до 48 часа. Като холинергичен антагонист скополами-
нът предизвиква сухота в устата и зрителни нарушения43. Други стра-
нични ефекти, характерни за блокиране на холинергичните рецептори, 
се наблюдават по-рядко, когато той се използва за профилактика на 
СОГП44. Поради бавното му начало на действие, се препоръчва препа-
ратът да се комбинира с антиеметици с бързо настъпващ ефект.

Бутирофенони
    Допаминовите антагонисти (Droperidol, Haloperidol) редуцират 

значимо честотата на СОГП. Проведени са няколко проучвания за 
оценка на ефективността им при лечение на СОГП25. Въпреки, че те 
са показали добра ефективност както при профилактика, така и при ле-
чение на СОГП, съществуват редица съобщения за сърдечни аритмии 
и удължване на QT-интервала. Това е повод за противоречиви дебати 
и необходимост от внимателно приложение на препаратите45-47. Така 
например в САЩ преди приложението на Droperidol или Haloperidol 
задължително се извършва 12-канално ЕКГ и пациентите се монитори-
рат поне 3 часа след това с мониторна електрокардиоскопия48. По тази 
причина в някои страни приложението на тези медикаменти за лечение 
на СОГП е ограничено49. Съществуват доказателства, че Droperidol в 
препоръчваните дози е по-потентен от препоръчваните и проучени 
дози на Metoclopramide50-52.  

Metoclopramide
    В мета-анализ, проведен през 1999 г., не се откриват доказателства 

за ефективността на  Metoclopramide при профилактика на СОГП51. 
Освен това е установено, че дори в изследваните дози препаратът е 
по-ефективен от палцебо,  с което е сравняван, но по-малко ефективен 
в сравенение със стандартните антиеметици- например 4 мг ондансет-
рон, 4 мг дексаметазон или 1 мг дроперидол. Wallendorn et al. устано-
вяват, че Metoclopramide в доза 10 мг, както обикновено се прилага в 
клиничната практиката и в повечето проучвания, не постига значим 
ефект, докато дози от 25 мг или 50 мг постигат такъв53. Поради това се 
препоръчва метоклопрамидът да се прилага в дози 20-25 мг, въпреки 
че това повишава риска от изява на нежелани ефекти като тахикардия 
и хипотония. 

Как да се използват антиеметиците в клиничната практика?
    По принцип всички антиемтични техники, използвани за превен-

ция на СОГП, могат да бъдат използвани и за лечение на това усложне-
ние, с изключение на тоталната интравенозна анестезия (табл.1, фиг.2). 
Поради бавното им начало на действие, трансдермалният скополамин 
и дексаметазонът не могат да се прилагат като средство на първи избор 
при пациенти с остро настъпило гадене и повръщане, но могат да се 
разглеждат като индицирани за вторична профилактика на СОГП54. 

     Изборът на антиеметици за лечение трябва да се базира на ут-
върдените в съответното лечебно заведение протоколи и алгоритми, на 
анамнестичните данни на пациента (за наличие на потенциални кон-
траиндикации), както и на средствата, използвани за профилактика. 
В този смисъл съществуват достатъчно доказателства, че повторното 
приложение на един и същ антиеметик както за профилактика, така и 
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за лечение в следоперативния период не е показало добра ефективност 
и ползи за пациентите55. 

    Задължително изискване за успеха от лечението на СОГП е наред 
с избора и приложението на антиеметични средства, да бъдат иденти-
фицирани и отстранени всички възможни и подлежащи на корекция 
причини за гадене и повръщане в следоперативния период (табл 2). 
Особено внимание трябва да се отделя на средствата, използвани за 
анестезия, от които най-голямо значение имат летливите анестетици, 
опиоидите, антихолинестеразните средства и др. 

    Проблем с голямо практическо значение е и фактът, че СОГП често 
не се разпознава от сестринския персонал в периода на следоператив-
но възстановяване (Franck et al.)1. Това определя значението на честите 
визити в следоперативния период и оценката за наличие на епизоди на 
СОГП. Познаването на проблема за СОГП е от съществено значение за 
ранното откриване и агресивното лечение на това усложнение.

Табл.1 Антиеметични средства за венозно приложение при въз-
растни и деца

Групи
медикаменти

Препарати 
Доза за 
възрастни 
(mg)

Доза за 
деца (mg/
kg)

Странични ефекти

5-НТ3 
рецепторни 
антагонисти
(„сетрони“)

Ondansetron 4 0.1

Главоболие, 
обстипация, повишена 
активност на 
аминотрансферазите, 
удължен QT- интервал
Не са известни все 
още странични 
ефекти за Palonose-

Dolasetron 12.5 0.35
Tropisetron 2 0.1
Granisetron 1 0.02
Palonosetron 0.075

NK-1 
рецепторни 
антагонисти

Aprepitant 40 (per os)

Главоболие, 
обстипация, повишена 
активност на 
аминотрансферазите, 
сухота в устата, 
сънливост

Fosaprepitant 115

Dexamethasone 4-8 0.15

Хипотензия, 
рефлекторна 
тахикардия, 
хипертензия, 
хипергликемия

Dimenhydrinate 62 0.5

Сънливост, сухота в 
устата, тахикардия, 
удължен QT-интервал, 
зрителни нарушения, 
дизурия

Cyclizine 50

Холинергични 
антагонисти Scopolamine 1 за 24 часа 

(трансдерм.)

Зрителни нарушения, 
сухота в устата, 
дезориентация, 
халюцинации

Бутирофенони Droperidol 0.625-1.25 0.01

Удължен QT-интервал, 
хипотензия, 
рефлекторна 
тахикардия, 
сънливост, дистония, 
безпокойство

Haloperidol 1-2

Ажитация, инсомния, 
акатизия, дискинезия, 
главоболие, 
хипотензия, сухота 
в устата, зрителни 
нарушения, удължен 
QT интервал

Бензамиди Metoclopramide 25
Хипотензия, 
рефлекторна 
тахикардия, 
дискинезия

Табл.2 Възможни причини за СОГП
Възможни причини за СОГП

•	 Неовладян болков синдром
•	 Повишена тревожност
•	 Хипотензия
•	 Хиповолемия 
•	 Хипоксия
•	 Хипотермия 
•	 Медикаменти
•	 Стомашно-чревни нарушения (напр. стомашна дилатация, илеус)
•	 Ненужна назогастрална сонда
•	 Чести и неиндицирани аспирации
•	 Мобилизация на пациента
•	 Повишено вътреочно налягане

Лечение  на пациенти, профилактирани за СОГП
    В тези случаи антиеметик на избор трябва да бъде препарат от 

друг клас, който не е бил използван за профилактика преди това56. Тъй 
като отделните групи антиеметици имат различни механизми на дейст-
вие, този препарат трябва да повлиява друг клас рецептори за да се 
постигне добър допълнителен ефект. Освен това даден антиеметик би 
могъл да се окаже неефективен, ако е бил използван за профилактика 
преди това, напр. Ondansetron, приложен за профилактика и отново за 
лечение в рамките на 2 часа следоперативно, не показва убедителен 
адитивен ефект57, което е основателна причина за включване на други 
класове антиеметици55.

Комбинирано приложение на антиеметици
    Адитивният ефект на антиеметичните средства, използвани за 

профилактика на СОГП е добре проучен. Съществуват доказателства 
за адитивни ефекти и при лечението на налично СОГП. Dexamethasone 
в комбинация с Dolasetron, Haloperidol, Ondansetron или Droperidol 
постига по-добър антиеметичен ефект, което е потвърдено с различни 
проучвания16,36. Повечето автори считат за уместно комбинирането на 
антиеметици с бързо начало на действие (5-НТ3 РА или ниски дози 
дроперидол) и такива с дълъг полуживот (дексаметазон, скополамин, 
НК1 РА), за да се постигне едновременно бързо повлияване на СОГП и 
превенция на рецидивите му за възможно по-дълъг период от време.

Други възможности за лечение на СОГП
Пропофол- антиеметичните ефекти на пропофола са дозозависими. 

Съществуват доказателства, че инфузията на пропофол профилакти-
ра СОГП по време на приложението му, както и че този хипнотик би 
могъл да бъде полезен при лечение на рефрактерно СОГП58. Все пак 
пропофолът, прилаган в ефективни дози, може да предизвика седация 
и следователно може да се разглежда като терапевтична възможност 
само при пациенти, при които е възможно да се провежда адекватен 
мониторинг. Пропофолът е бил използван с различни техники на кон-
тролирана от пациента инфузия, като е показал ефективност и за ле-
чение на гадене и повръщане при пациенти на химиотерапия59,60. Той 
няма дълготрайни ефекти, поради което в случаи на персистиращо 
СОГП по-добър ефект може да бъде получен от приложението на ми-
дазолам в субхипнотични дози.

Акупресура- представлява немедикаментозна техника за профилак-
тика на СОГП с минимални странични ефекти. Няколко проучвания 
установяват ефект от акупресура върху Р6-acupoint за профилактика61. 
Други нефармакологични техники с добър антиеметичен ефект са хип-
ноза и електростимулация на периферни нерви. Те са показани само за 
специални случаи като пациенти с много висок риск или противопока-
зания за медикаментозна профилактика и лечение на СОГП.

Инхалиране на изопропилов алкохол- доказателствата за понижа-
ване на честотата на СОГП след инхалиране на изопропилов алкохол 
са все още противоречиви. Няколко проучвания установяват, че това е 
ефективна техника62,63, докато други не установяват подобни ефекти и 
дори отчитат по-висока честота на СОГП64,65. Към момента тази техни-
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ка не може да бъде препоръчана поради липса на достатъчно убедител-
ни доказателства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    Основните предизвикателства пред контрола върху СОГП остават 

все още осигуряването на бързо и ефективно лечение и ранното разпоз-
наване на това усложнение. Това определя изключителното значение 
на честите визити и оценката на пациента в следоперативния период. 
Поради високата честота на рецидивиране, изявеното СОГП трябва 
да бъде лекувано своевременно и агресивно. Въпреки, че за тази цел 
могат да бъдат използвани всички класове антиеметици, 5-НТ3 РА са 
най-добре проучените медикаменти. НК1 РА също са показали добра 
ефективност, като в действителност към момента това са най-ефек-
тивните антиеметични средства. За това при пациенти с рефрактерно 
повръщане те може би ще бъдат ключът към ефективното лечение в 
бъдеще. При рефрактерно СОГП, към вече приложените медикаменти,  
болусна доза пропофол 10-20 мг може да се окаже ефективна и полез-
на. Повторно приложение на препарати, използвани за профилактика, 
може да се обсъжда за тези от тях с кратък полуживот и то след шестия 
час от първоначалното им приложение. Както за профилактика, така и 
за лечение на СОГП комбинираното приложение на препарати с разли-
чен механизъм на действие се оказва много по-ефективно. Избраните 
антиеметици трябва да бъдат от друг фармакологичен клас в сравнение 
с тези, използвани за профилактика. Не зависимо от това резултатите 
от проведените клинични проучвания за лечение на СОГП не са задо-
волителни поради факта, че повечето от тях изследват приложението 
на антиеметични средства за профилактика. Това налага повеждането 
на допълнителни проучвания за определяне на оптималното лечение 
при пациенти с изявено СОГП, което все още остава поддценявано в 
проведените до момента такива.
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Резюме 
Въведение: Ранното стартиране на адекватна антимикотична тера-

пия е от съществено значение за контрола върху инвазивните Candida 
инфекции и по-добрата прогноза, ранната диагноза на инвазивната 
кандидиаза. Критериите за стартиране на емпирична антигъбична 
терапия при пациенти на интензивно лечение все още са лошо дефи-
нирани. Някои оценъчни скали, като “Candida score”, биха могли да 
подпомогнат лекарите в диференцирането на пациентите, при които е 
уместно стартиране на ранна антимикотична терапия от тези, при кои-
то наличието на инвазивна кандидиаза е много малко вероятно. 

Цел на настоящото проучване беше да се оцени приложението на 
“Candida score” сред критично болни пациенти с нозокомиален тежък 
сепсис и септичен шок.

Материали и методи: ретроспективно проучване, обхващащо всич-
ки пациенти с нозокомиален тежък сепсис и септичен шок, хоспита-
лизирани в отделението за интензивно лечение (ОИЛ) на Клиниката 
по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) при УМБАЛ „Св. 
Геороги“- Пловдив за периода януари 2008- декември 2012 г. Бяха съ-
брани и анализирани основните характеристикки на пациентите при 
хоспитализацията им в ОИЛ и при изявата на тежък сепсис или сеп-
тичен шок. Оценката по “Candida score” беше определяна при изявата 
на тежък сепсис или септичен шок. Беше определена честотата на ин-
вазивна кандидиаза и беше проучена нейната зависимост от оценката 
по “Candida score”.

Резултати: бяха проучени 216 пациента с нозокомиален тежък 
сепсис и септичен шок. При изява на тежък сепсис и септичен шок 
101 пациенти бяха с оценка по “Candida score” 2 точки, 67 пациенти 
бяха с оценка по “Candida score” 3 точки, 39 пациенти бяха с оценка 
по “Candida score” 4 точки и 9 пациенти бяха с оценка по “Candida 
score” 5 точки. Инвазивна кандидиаза беше установена при 17 (7.9%) 
пациенти. При 13 от тях беше установена кандидемия, а четири паци-
енти бяха с кандидозна плеврална инфекция. Честотата на инвазивна 
кандидиаза беше 0% сред пациентите с оценка по “Candida score” 2 и 
3 точки, 25.6% сред пациентите с оценка 4 точки и 77.8% сред пациен-
тите с оценка 5 точки.

Заключение: Резултатите от нашето проучване потвърждават, че 
“Candida score” е полезна възможност сред критично болни пациенти 
с нозокомиален тежък сепсис и септичен шок, която позволява да се 
диференцират пациентите, при които е уместно стартиране на ранна 
емпирична антифунгална терапия от тези, при които наличието на ин-
вазивна кандидиаза е много малко вероятно.

Ключови думи: инвазивна кандидиаза, Candida score, нозоко-
миален тежък сепсис и септичен шок, емпирична антимикотична 
терапия

Abstract
Introduction: Although prompt initiation of appropriate antifungal 

therapy is essential for the control of invasive Candida infections and an 
improvement of prognosis, early diagnosis of invasive candidiasis remains 
a challenge and criteria for starting empirical antifungal therapy in ICU 
patients are poorly defined. Some scoring systems, such as the “Candida 
score” could help physicians to differentiate patients who could benefit 
from early antifungal treatment from those for whom invasive candidiasis 
is highly improbable. 

The aim of this study was to evaluate the performance of this score 
among critically ill patients with hospital-acquired severe sepsis or septic 
shock.

Methods: A retrospective study including all patients exhibiting, on ICU 
admission or during their ICU stay, a hospital-acquired severe sepsis or 
septic shock which were treated in ICU of UMHAT”Sv. Georgi”- Plovdiv 
from Januari 2008 to December 2012. The data collected included patient 
characteristics on ICU admission and at the onset of severe sepsis or septic 
shock. The “Candida score” was calculated at the onset of sepsis or shock. 
The incidence of invasive candidiasis was determined and its relationship 
with the value of the “Candida score” was studied.

Results: Atotal of 216 patients were studied. When severe sepsis or 
shock occurred, 101 patients had a score = 2, 67 patients had a score = 3, 39 
patients had a score = 4, and 9 patients had a score = 5. Invasive candidiasis 
was observed in 17 (7.9%) patients. Thirteen patients had candidemia, and 
four patients had pleural infection. The rates of invasive candidiasis was 0% 
in patients with score = 2 or 3, 25.6% in patients with score = 4, and 77.8% 
in patients with score = 5.

Conclusions: Our results confirm that the “Candida score” is an useful 
tool among ICU patients with hospital-acquired severe sepsis or septic shock 
allowing differentiation between those would benefit from early antifungal 
treatment (score > 3) from those for whom invasive candidiasis is highly 
improbable (score ≤ 3).

Key words: invasive candidiasis, Candida score, hospital-aquired 
severe sepsis and septic shock, empiric antifungal treatment

Въведение 
    Инвазивната кандидиаза е най-честата инвазивна гъбична инфек-

ция, отговорна за 70-90% от всички инвазивни микози1. Сред причини-
телите на нозокомиални инфекции на кръвния тракт, представителите 
на род Candida се нареждат на четвърто място в САЩ2-7. Инвазивната 
кандидиаза е свързана с висока смъртност, особено сред пациенти в 
отделения за интензивно лечение8-10. Незабавното започване на адек-
ватна антигъбична терапия е от решаващо значение за контрола върху 
инвазивните микози и е свързано със значимо понижаване на смърт-
ността11-13.

    За съжаление, ранната диагноза на инвазивната кандидиаза ос-
тава сериозен практически проблем, а критериите за стартиране на 
емпирична антигъбична терапия при критично болни пациенти не 
са добре дефинирани. В последните препоръки на Infectious Disease 
Society of America се сочи, че „емпирична антигъбична терапия тряб-
ва да бъде обсъждана при всички критично болни пациенти с рискови 
фактори за инвазивна кандидиаза и липса на други известни причини 

за фебрилитет“14. Въпреки че рисковите фактори за развитие на ин-
вазивна кадидиаза са добре дефинирани, те са много на брой, поради 
което при повечето пациенти на интензивно лечение може да се об-
съжда наличие на един или повече от тях15. От друга страна широкото 
приложение на антимикотични средства би довело до значително по-
вишаване на цената на диагностично-лечебния процес и развитие на 
резистентност16,17. 

    За да се осигури възможност както за започване на своевременна 
и адекватна антимикотична терапия, така и за избягване на ненужната 
употреба на антигъбични средства, някои автори са разработили кли-
нични прогностични методи за идентифициране на пациентите с висок 
риск за кандидиаза, при които е обосновано стартирането на емпирич-
на антигъбична терапия18-20.

    През 2006 г. група испански изследователи, използвайки базата 
данни Estudio de Prevalencia de CANdidiasis project (EPCAN), иденти-
фицират четири предиктора за налична инвазивна кандидозна инфек-
ция и разработват т.нар. “Candida score”21.  Няколко години по-късно 
същата група автори установяват сигнификантна линейна зависимост 

ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА “CANDIDA SCORE” ПРИ ПАЦИЕНТИ НА 
ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Георги Павлов, Чавдар Стефанов, Костадин Чифлигаров
КАИЛ, УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив

EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF “CANDIDA SCORE” IN 
CRITICALLY ILL PATIENTS

Pavlov G., Stefanov Ch., Chifligarov K.
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между високата оценка по “Candida score“ и честотата на инвазивната 
кандидиаза22. Въз основа на това се предполага, че тази скорова оценка 
би могла да бъде полезна за определяне на риска от налична Candida 
инфекция, както и за диференциране на пациентите, които биха се по-
влияли благоприятно от ранната емпирична антимикотична терапия, от 
тези при които инвазивната кандидиаза е твърде малко вероятна. 

    Цел на настоящото проучване беше да се изследва приложението 
на “Candida score” при критично болни пациенти с нозокомиален те-
жък сепсис или септичен шок.

Материали и методи
    Дизайн на проучването- в настоящoто ретроспективно проучване 

бяха включени всички пациенти с нозокомиален тежък сепсис или сеп-
тичен шок, лекувани в ОИЛ на КАИЛ при УМБАЛ „Св. Георги”- Плов-
див за периода от януари 2008 до декември 2012 г. Изключващи крите-
рии за проучването бяха: придобити в обществото инфекции, възраст 
под 18 години, неутропения, дефинирана като неутрофилен брой под 
500/mm3, бременост и кърмене, както и пациенти с провеждана анти-
микотична терапия преди изявата на тежък сепсис или септичен шок.

    Авторите ретроспективно проследиха честотата на инвазивна 
кандидиаза сред включените пациенти и проучиха зависимостта меж-
ду наличието на инвазивна кандидиаза и оценката по „Candida score” 
при изявата на тежкия сепсис или септичния шок. Допълнително беше 
анализирана антимикотичната терапия, назначена при изявата на нозо-
комиалния сепсис или септичен шок и беше определена нейната зави-
симост с оценката по „Candida score”. 

Изследвани показатели и определения
    При включените в проучването пациенти бяха събрани и анали-

зирани следните показатели: демографски характеристики, придружа-
ващи заболявания, индикации за хоспитализация в ОИЛ и тежест на 
състоянието. Придружаващите заболявания включваха инсулинозави-
сим захарен диабет, неврологични заболявания, ХОББ, хронични чер-
нодробни заболявания, хронична бъбречна недостатъчност, застойна 
сърдечна недостатъчност и имуносупресия (терапия с кортикостеро-
иди повече от 1 месец, HIV- инфекция и СПИН, химиотерапия в по-
следните 3 месеца, органна трансплантация с провеждана имуносупре-
сивна терапия, костномозъчна трансплантация или трансплантация на 
хемопоетични стволови клетки, терапия с други имуносупресанти или 
anti- TNF терапия).

    В съотвествие с диагнозите при приема в ОИЛ, пациентите бяха 
класифицирани като хирургични (приети за следоперативно лече-
ние след планови или спешни хирургични процедури), травматични 
(хоспитализирани поради тежки множествени травми) или общоме-
дицински (всички останали пациенти). Тежестта на състоянието при 
хоспитализация в ОИЛ беше оценена с помощта на Simplified Acute 
Physiology Score (SAPS) II и Sepsis-related Organ Failure Assessment 
(SOFA) score23,24.

    По време на престоя в ОИЛ скрининга за Candida колонизация е 
бил осъществяван два пъти седмично чрез рутинно изследване на ма-
териали от трахеален аспират и урина. Други проби от периферна кръв, 
съдови катетри, раневи секрети или ексудат от дренажи или други ин-
фекциозни фокуси са били изследвани при необходимост по преценка 
на лекуващите лекари.

     При пациентите с изявен нозокомиален тежък сепсис или септи-
чен шок бяха определяни компонентите и оценката по “Candida score”, 
както и данни за проведеното лечение. Тежкият сепсис и септичният 
шок бяха определяни според критериите на American College of Chest 
Physicians и Society of Critical Care Medicine25. Те бяха приемани за 
нозокомиални, когато инфекцията не е била налична или в инкубаци-
онен период при приема в ОИЛ26. Компонентите на “Candida score” 
включваха тежък сепсис, тотално парентерално хранене, хирургично 
лечение и мултифокална Candida колонизация. Те бяха определени в 
съответствие с критериите предложени от Leon et al21. Оценката по 
“Candida score” беше изчислявана чрез добавяне на определен брой 
точки за всеки компонент22. Сред пациентите в нашето проучване ми-
нималната оценка по “Candida score” беше 2 точки, защото тежкият 
сепсис и септичният шок бяха използвани като включващи критерии. 
Общата оценка беше получавана чрез добавяне на 1 точка за всеки ос-
танал показател- тотално парентерално хранене, хирургично лечение и 
мултифокална Candida колонизация. Candida колонизацията беше при-
емана за мултифокална, когато по едно и също време бяха изолирани 
от две или повече първично стерилни  анатомични зони представители 
на род Candida, дори и ако те бяха от различни видове. Оценката по 
“Candida score” беше определяна само при налични резултати от мик-
робиологичното изследване на трахеални аспирати или урина. Реше-

нието за лечението на всеки пациент с антимикотични средства е било 
осъществявано по преценка на лекуващия го лекар, като бяха събрани 
и анализирани данните за датата на започване на антифунгалната тера-
пия и вида на използвания антигъбичен препарат. Беше определена и 
смъртността сред включените в проучването пациенти.

    При всеки пациент бяха определяни и обичайни рискови фактори 
за инвазивна Candida инфекция, които не бяха включени в “Candida 
score” като наличие на инвазивни устройства (ендотрахеална тръба за 
механична вентилация, централен венозен катетър, имплантируеми 
системи за доставка на медикаменти, уринарни катетри), антибиотич-
но лечение за повече от 5 дни през последните 2 седмици, имуносупре-
сия, бъбречна недостатъчност и инсулинозависим захарен диабет.

    Инвазивната кандидиаза беше определяна в съответствие с оби-
чайните критерии, като тези предложени от Leon et al21,22. Кандидемия-
та беше дефинирана като наличие на поне една позитивна хемокултура. 
Изолирането на представители на род Candida от нормално стерилни 
телесни течности като плеврална, перикардиална или перитонеална 
течност също беше приемано като определящ критерий за наличие на 
инвазивна кандидиаза.

Статистически анализ
    Променливите бяха представени като средни стойности и интерва-

ли за числовите величини и като честоти и проценти за категорийните 
променливи. Категорийните променливи бяха сравнявани с χ²- или тест 
на Fisher. Числовите променливи бяха сравнявани с параметричен (тест 
на Student) или непараметрични тестове (Wilcoxson, Kruskal-Wallis) в 
съответствие с големината на групите, броя на групите и разпределени-
ето на параметрите. Статистическа значимост беше приемана при 5% 
ниво на доверителност.

Резултати
В настоящото ретроспективно проучване бяха включени 216 паци-

енти. Основните характериситки на пациентите са обобщени в таблица 
1. От включените в проучването пациенти 71 бяха със септичен шок, 
а 145 бяха с тежък сепсис. Средното време между хоспитализацията 
в ОИЛ и изявата на сепсис или септичен шок беше 7 дни. Средната 
оценка по SOFA score беше 8.43 ± 1.17.

Таблица 1. Основни характеристики на пациентите при хоспита-
лизация в ОИЛ

Характеристики 

Средна възраст, години (± SD) 59.3 (±8.7)

Отношение мъже/жени 143/73

Средна оценка по SOFA score (± SD) 8.43 (±1.17)

Средна оценка по SAPS (± SD) 52.1 (±2.21)

Диагнози при хоспитализация в ОИЛ, брой (%)

Общомедицински 58 (26.9%)

Хирургични 80 (37%)

Травма 78 (36.1%)

Придружаващи заболявания, брой (%)

Застойна сърдечна недостатъчност 34 (16%)

Инсулинозависим захарен диабет 28 (13%)

ХОББ 60 (27.7%)

Хронично чернодробно заболяване 28 (12.8%)

Хронично неврологично заболяване 23 (10.6%)

Хронична бъбречна недостатъчност 25 (11.7%)

Имуносупресия 7 (3.2%)

 При изявата на тежък сепсис или шок 68 пациента са получавали то-
тално парентерално хранене, 84 са понесли хирургична процедура не-
посредствено преди или по време на престоя в ОИЛ, а 20 от тях са има-
ли мултифокална Candida колонизация. Представители на род Candida 
са били изолирани от трахеални аспирати при 20 пациенти, от ури-
на при 17 пациенти, а от перитонеална течност при 3 пациенти. Бяха 
идентифицирани 57 Candida изолати- C. albicans (n=37), C. tropicalis 
(n=2), C. parapsilosis (n=4), C. crusei (n=4) и други (n=10). Изчислените 
оценки по “Candida score” бяха разпределени по следния начин сред 
пациентите: 101 пациента без рискови фактори бяха с оценка 2 точки; 
67 пациенти само с един рисков фактор (тотално парентерално хранене 
n=21, хирургична интервенция n=36 или мултифокална кандида коло-
низация n=10) имаха оценка 3 точки; 39 пациенти с два рискови фак-
тора (тотално парентерално хранене n=38, хирургична интервенция 
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n=39, мултифокална кандида колонизация n=1) имаха оценка 4 точки; 
9 пациенти с всички рискови фактори  имаха оценка 5 точки. 

    Рисковите фактори за инвазивна Candida инфекция са представени 
в таблица 2, разпределени според оценката по “Candida score”. Сред 
всички 216 пациенти тежък сепсис или септичен шок беше асоцииран 
или се дължеше на инвазивна кандидиаза при 17 пациента (7.9%). При 
13 от тези пациетни беше установена кандидемия (C.albicans n=9, C. 
tropicalis n=1, C. parapsilosis n=1, други non-albicans изолати n=2), а при 
4 от тях- плеврална инфекция (C.albicans n=1, C. parapsilosis n=1, други 
non-albicans изолати n=2). При 10 от пациентите с инвазивна кадидиаза 
беше установена мултифокална Candida колонизация.

Таблица 2. Рискови фактори за инвазивна кандидиаза, разпределени 
според “Candida score”

Рискови фактори
Candida 
score= 2 т. (n= 
101)

Candida 
score= 3 т. 
(n= 67)

Candida 
score= 4 т. 
(n= 39)

Candida score= 5 
т. (n= 9)

Тежък сепсис или 
септичен шок 101 67 39 9

Тотално парентерално 
хранене 0 21 38 9

Хирургия 0 36 39 9

Мултифокална Can-
dida колонизация 0 10 1 9

Инвазивна механична 
вентилация 78 57 31 6

Централен венозен 
катетър 87 64 38 9

Уретрален катетър 94 65 39 9

Антибиотична 
терапия за повече от 5 
дни през последните 2 
седмици

92 60 32 9

Бъбречно 
заместителна терапия 11 9 3 0

Инсулинозависим 
захарен диабет 19 6 2 1

Имуносупресия 4 2 1 0

    Честотата на инвазивна кандидиаза в съотвествие с оценката по 
“Candida score”  беше 0% при пациентите с оценка 2  и 3 точки, 25.6 
% (n= 10) от 39 пациенти с оценка 4 точки и 77.8% (n= 7) от 9 пациен-
ти с оценка 5 точки. Асоциацията между високата оценка по “Candida 
score” и честотата на инвазивна кандидиаза беше статистически зна-
чима (р< 0.0001). Позитивната и негативна предсказваща стойност на 
оценката по “Candida score” бяха съответно 23.8% и 100%. Сред 58 
пациенти с общомедицински диагнози 10 от тях имаха “Candida score” 
>3 точки и 4 (40%) от тях имаха инвазивна кандидиаза. Сред 80 паци-
енти с хирургични диагнози 20 имаха оценка по “Candida score” >3 
точки и 7 (35%) от тях бяха с инвазивна кандидиаза. Сред 78 пациенти 
с травми 18 имаха оценка по “Candida score” >3 точки и 6 (33.3%) от 
тях бяха с инвазивна кандидиаза. Не беше установена статистически 
значима разлика в честотата на инвазивна кандидиаза в трите изслед-
вани групи.  При изявата на тежък сепсис или септичен шок на 43 от 
пациентите (19.9%) е била стартирана емпирична антимикотична тера-
пия- Fluconazole при 27 от тях, Voriconazole при 9 от тях,  Anidulafungin 
при 7 от тях. Емпирична антигъбична терапия е стартирана при 2 от 
101 пациенти с оценка по “Candida score” 2 точки, при 18 от 67 пациен-
ти с оценка по “Candida score” 3 точки, при 16 от 39 пациенти с оценка 
по “Candida score” 4 точки и при 7 от 9 пациенти с оценка по “Candida 
score” 5 точки. Всички 17 пациенти с инвазивна Candida инфекция са 
получили при изявата на тежък сепсис или септичен шок емпирична 
антимикотична терапия.

    По време на престоя в ОИЛ летален изход е настъпил при 94 
пациенти (43.5%). Разпределението на смъртността според оценката 
по “Candida score” и провеждането на емпирична антимикотична тера-
пия е представено на таблица 3. Не беше наблюдавана статистически 
значима разлика в смъртността между отделните групи пациенти. От 
168 пациенти с оценка по “Candida score” ≤ 3 точки 68 са завършили 
летално (40.5%), докато от 48 пациенти с оценка по “Candida score” 
>3  26 (54.2%) са завършили летално (р=0.17). Емпирична антигъбична 
терапия е стартирана при 43 пациенти, от които 18 (41.2%) са почина-
ли. При 76 (43,9%) от 173 пациенти, които не са получили емпирична 
антимикотична терапия, беше наблюдаван летален изход. Тази разлика 
не беше статистически значима (р=0.72). Сред 48 пациенти  с “Candida 

score” > 3 точки не установихме значима разлика в смъртността между 
тези от тях, които са получили и тези неполучили емпирична антими-
котична терапия.

Таблица 3. Оценки по SAPS и SOFA и смъртност в съответствие с 
“Candida score” 

Candida 
score= 2 т.    
(n= 101)

Candida score= 3 
т. (n= 67)

Candida 
score= 4 т. 

(n= 39)

Candida 
score= 5 т. 

(n= 9)
p

С р е д н а 
оценка по 
SAPS (± SD)

51.83± 15.32 50.64±14.68 53.14±20.35 53.78±11.3 0,973

С р е д н а 
оценка по 
SOFA (± SD)

8.6±3.4 7.39±3.31 8.72±4.63 8.6±1.85 0,621

Смъртност 43 (42.6%) 25 (37.3%) 22 (56.4%) 4 (44.4%) 0,342
Смъртност в зависимост от стартиране на емпирична антигъбична терапия

 Candida 
score= 2 т. 

Candida score= 
3 т.

Candida 
score= 4 т. 

Candida 
score= 

5 т. 
р

Да 1/2 6/18 7/16 4/7 0,62

Не 42/99 19/49 15/23 0/2 0,4

Обсъждане
    Резултатите от проведеното от нас проучване потвърждават, че 

“Candida score” е полезна възможност за диференциране на критично 
болните пациенти с нозокомиален тежък сепсис и септичен шок, при 
които би било уместно стартирането на ранна антимикотична терапия 
(оценка над 3) от тези, при които наличието на инвазивна кандидиаза е 
твърде малко вероятно (оценка под 3).

    Известно е, че при пациенти, които по време на престоя в ОИЛ 
развиват тежък сепсис или септичен шок, ранната и адекватна антими-
кробна терапия е свързана с по-добра прогноза. Освен това е устано-
вена зависимост  между инфекциите на кръвния тракт, причинени от 
представители на род Candida и приложението на неадекватно анти-
микробно лечение27. Това дава основание на клиницистите да подла-
гат на съмнение ползата от добавянето на антигъбичен препарат към 
емпиричната антимикробна терапия при пациенти с тежък сепсис или 
септичен шок. Тъй като критериите за стартиране на емпирична анти-
микотична терапия при критично болни пациенти са лошо дефинира-
ни, а препоръките на IDSA  са твърде общи, това би могло до доведе до 
прекомерна употреба на антигъбични средства с всички произтичащи 
от това неблагоприятни последици.

    В този смисъл “Candida score” би могла да бъде полезна при разре-
шаване на дилемата между прекомерната употреба на антимикотични 
средства, свързана с по-висока цена на диагностично-лечебния процес 
и развитие на резистентност и ограниченото използване на тези пре-
парати, което от своя страна можеда бъде свъзано с по-лоша прогноза 
сред критично болните пациенти.

    През 2006 г. Leon et al. представят резултатите от проведено про-
спективно кохортно мултицентрово проучване сред 1669 възрастни па-
циенти на интензивно лечние, хоспитализирани в 73 ОИЛ в Испания 
зa периода от май 1998 до януари 1999 г21. Те идентифицират 4 неза-
висими фактори, които са асоциирани с по-висок риск за налична ин-
вазивна кандидиаза. Въз основа на това те разработват т.нар. “Candida 
score”, за изчисляването на която предлагат следната формула: 

Candida score= 0.908 х тотално парентерално хранен + 1.112 х 
мултифокална Candida колонизация + 0.997 х хирургично лечение + 
2.038 х тежък сепсис

    Всяка от посочените променливи била кодирана с 1 при нали-
чието й или с 0- при липсата й. След проведените анализи авторите 
установяват, че оценка по-висока от 2.5 акуратно идентифицира паци-
енти с по-висок риск за налична инвазивна Candida инфекция (81% 
чувствителност и 74% специфичност). През 2009 г. Leon et al. проуч-
ват проспективно 1107 критично болни пациенти, хоспитализирани за 
период от април 2006 до юни 2007 г. в 36 ОИЛ в Испания, Франция и 
Аржентина, като използват модифицирана формула за изчисляване на 
“Candida score”, получена посредством закръгляне на коефициентите 
за всеки показател- 

Candida score= 1 х тотално парентерално хранене + 1 х хирургич-
но лечение + 1 х мултифокална Candida колонизация + 2 х тежък 
сепсис22. 

    Авторите установяват сигнификантна и линейна зависимост меж-
ду високата оценка по “Candida score” и честотата на инвазивна канди-
диаза. Те заключават, че наличието на инвазивна кандидиаза е много 
малко вероятно при пациенти с “Candida scorе” под 3 точки.

    Резултатите от нашето проучване са в съответствие с тези от пру-
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чванията на Leon et al. Честотата на инвазивна Candida инфекция беше 
0%, 0%, 25.6% и 77.8%  съответно при пациентите с “Candida score” 2, 
3, 4 и 5 точки. Беше наблюдавана линейна и сигнификантна зависимост 
между високите оценки по “Candida score” и честотата на инвазивна 
кандидиаза, като последната не беше наблюдавана сред пациенти с 
оценка под 4 точки. Беше установено, че приложението на “Candida 
score” е сходно сред хирургичните, травматичните и общомедицински-
те пациенти. Хирургичните пациенти показваха по-често оценка над 3 
точки, но честотата на инвазивна Candida инфекция беше сходна сред 
трите проучвани групи пациенти с “Candida score” над 3 точки.

    Решението за стартиране на антимикотична терапия сред пациен-
тите в това проучване се е основавало на компетентността и прецен-
ката на лекуващите лекари, но независимо от това ние наблюдавахме 
зависимост между стартирането на емпирично антигъбично лечение и 
оценката по “Candida score”. Честотата на антимикотична емпирична 
терапия беше 1.9%, 26.9%, 41% и 77.8 % сред пациенти с оценка по 
“Candida score” 2, 3, 4 и 5 точки съответно. По наше мнение това е по-
скоро задоволително, тъй като повечето пациенти, при които наличието 
на инвазивна кандидиаза е било твърде малко вероятно не са получили 
антигъбичен препарат, докато ранна емпирична антигъбична терапия 
е била назначена при пациенти, при които са били очаквани ползи от 
нея. Фактът, че само около една четвърт от пациентите с оценка по 
“Candida score” 3 точки са получили  емпирична антимикотична тера-
пия изисква коментар. В нашето проучване всички включени пациенти 
бяха с тежък сепсис или септичен шок и следователно имаха оценка по 
“Candida score” поне 2 точки. Стартирането на емпирична антимико-
тична терапия при всички пациенти само с един допълнителен рисков 
фактор (хирургично лечение, тотално парентерално хранене или мул-
тифокална Candida колонизация) вероятно е изглеждало прекомерно за 
повечето интензивисти от нашето ОИЛ. Липсата на инвазивна кади-
диаза сред всичките 67 пациенти с оценка по “Candida score” 3 точки 
потвърждава адекватността на техните решения.

    Проведеното от нас проучване има няколко недостатъка. Първо 
броят на включените пациенти е по-малък в сравнение с броя на паци-
ентите, проучвани от други изследователи, работили по този проблем. 
Основната причина за това е, че в нашето проучване са включени само 
пациенти с нозокомиален тежък сепсис и септичен шок, а не всички 
пациенти с вътреболнични инфекции в нашето ОИЛ. Второ, само 17 
инвазивни кандидиази, в това число 13 кандидемии бяха наблюдавани 
в проучваната група пациенти. Малкият брой на инвазивни кандидиази 
може да бъде обяснен с някои от изключващите критерии, като напри-
мер неутропенията. И трето, при някои от пациентите “Candida score” 
не можеше да бъде изчислена при изявата на сепсис или септичен шок, 
поради липса на микологични резултати. Всичко това отразява недос-
татъците на едно реално проучване и представя едно от ограниченията 
за практическото приложение на тази оценъчна скала.

Заключение
    Нашето проучване потвърждава клиничната значимост и актуал-

ност на “Candida score” сред критично болни пациенти с нозокомиален 
тежък сепсис и септичен шок. Тя позволява да се диференцират паци-
ентите, при които е уместно стартиране на ранна емпирична антифун-
гална терапия от тези, при които наличието на инвазивна кандидиаза е 
много малко вероятно.
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Резюме:
Увод: I-gel е сравнително ново приспособление, осигуряващо про-

ходимост на горните дихателни пътища по време на обща анестезия, 
което няма надуваем маншет. 

Цел: Клиничното изследване има за цел да оцени степента на херме-
тизация на I-gel и ЛМА Classic, времето за поставяне, интра- и посто-I-gel и ЛМА Classic, времето за поставяне, интра- и посто--gel и ЛМА Classic, времето за поставяне, интра- и посто-gel и ЛМА Classic, времето за поставяне, интра- и посто- и ЛМА Classic, времето за поставяне, интра- и посто-Classic, времето за поставяне, интра- и посто-, времето за поставяне, интра- и посто-
перативните усложнения. 

Материали и  методи: Наблюдавани бяха общо 107 пациенти раз-
делени на 2 групи от по 53 пациента за I-gel и 54 пациенти за ЛМА. 
Всички пациенти бяха над 18 години. 

Резултати:  Интраоперативнo регургитация  бе установена при 1 па-
циент от експерименталната група, а при ЛМА Classic групата регур-
гитация се наблюдава при 3-ма пациенти. В следоперативния период 
имаше 1 случай на гадене при I-gel групата. При контралната група 
имаше 3 случая на гадене и повръщане, 1 случай на болки в гърлото и 
2 случая с наличие на кръв при екстубация.

Дискусия: I-gel притежава по-добри херметизиращи свойства от 
ЛМА и така се намалява риска от стомашна инсуфлация. Гастралния 
канал позволява поставянето на стомашна сонда с което се намалява 
риска от аспирация. ЛМА няма такъв канал. 

Заключение: С настоящето проучване  се достигна до заключение, 
че I-gel се толерира по-добре, лесна е за поставяне, притежава добри 
херметизиращи качества.

Ключови думи: I-gel; класическа ларингеална маска 
(ЛМА);херметичност; стомашна инсуфлация; време за поставяне. 

    

Abstract:
 Introduction:I -gel is a relatively new supraglottic device  with 

noninflatable cuff which is used to maintain the patency of the upper airways 
during general anesthesia.

 Objective: The goal of the clinical study is to assess the degree of 
hermetization of I-gel and LMA Classic, the time for insertion as well as the 
in intra- and postoperative complications.

 Material and methods: We observed 107 patients in total, divided in 2 
groups -53 patients in I-gel group and 54 patients in LMA Classic group. All 
patients were at or above 18 years.

 Results: Intraoperative regurgitation was detected in one patient 
of the experimental group and 3 patients in LMA Classic group. In the 
postoperative period one patient of the I-gel group reported nausea. In LMA 
Classic group 3 patients complained of nausea and vomiting, 1 patient had 
throataches and in 2 patients blood was detected on mask removal.

 Discussion: I-gel has better hermetization qualities then LMA 
Classic,thus decreasing the risk of gastric insufflation.The esophageal vent 
allows insertion of gastric tube which decreases the risk of aspiration. 

 Conclusion: The study results show that I-gel is well tolerated, easy to 
insert and possess good hermetization qualities.

Key words: I-gel, LMA Classic, hermetization, gastric insufflation, time 
for insertion

 

През последните няколко години все по-широко приложение намира 
употребата на I-gel ларингеална маска при обща анестезия. За разлика 
от конвенционалните ларингеални маски (ЛМА) този модел няма на-
дуваем маншет. I-gel е направен от мек, подобен на гел, прозрачен тер-I-gel е направен от мек, подобен на гел, прозрачен тер--gel е направен от мек, подобен на гел, прозрачен тер-gel е направен от мек, подобен на гел, прозрачен тер- е направен от мек, подобен на гел, прозрачен тер-
мопластичен еластомер от медицински тип, който анатомично уплът-
нява фарингеалните, ларингеалните и перифарингеалните структури 
(2). I-gel притежава гастрален канал (с изключение на първи размер), 
който позволява ранно разпознаване на регургитация и поставянето на 
стомашна  сонда. Предварителни проучвания показват, че I-gel дава по-
добро уплътнение, леснота при поставяне и е по-малко травматична за 
пациента в сравнение с традиционните ларингеални маски (3,5,8).

Целта на това проучване в клинични условия е сравняване на I-gel и 
една от най-често използваните ларингеални маски с надуваем маншет 
ЛМА Classic. Основната задача е да се сравнят двата вида по отноше-Classic. Основната задача е да се сравнят двата вида по отноше-. Основната задача е да се сравнят двата вида по отноше-
ние на успеваемост при поставяне, осигуряване на адекватна вентила- успеваемост при поставяне, осигуряване на адекватна вентила-успеваемост при поставяне, осигуряване на адекватна вентила-
ция и  усложнения в интра- и постоперативния период.

     

 Методи:                                                                                                                                              
      В проучването бяха включени 107 пациенти за операции  в планов 
порядък, които бяха информирани за възможните рискове и подписаха 
информирано съгласие за провеждане на хирургическа намеса под 
обща анестезия. Пациентите бяха разделени на две равни групи- 53 
пациенти вентилирани с I-gel (експериментална група) и 54 пациенти 
вентилирани с класическа ларингеална маска (контролна група). 

От проучването бяха изключени пациенти под 18 години; пациенти 
с аномалии на шията и врата,горни дихателни пътища; предишна или 
очаквана трудна интубация; бременност; ограничено отваряне на уста-
та; хиатална херния; спешни случаи. Общо мъжете бяха 55, а жените 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОХОДИМОСТ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА ПО ВРЕМЕ НА 
АНЕСТЕЗИЯ С ЛАРИНГЕАЛНА МАСКА ТИП I-GEL

Г. Симеонов,  В. Димитрова, Ж. Василев, В. Стефанов
ОАИЛ, Токуда Болница София

MAINTENANCE OF AIRWAY PATENCY DURING ANESTHESIA WITH LARYNGEAL 
MASK I-GEL 

G. Simeonov, V. Dimitrova, J. Vasilev,V. Stefanov
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52 като средната възраст беше 50 години ( 18 - 82 години). 

Функционалното състояние на пациентите беше оценено по класи-
фикацията на ASA (American Association of Anеsthesiologists) като 52 
пациенти бяха АSA I, 20 пациенти  ASA II и 37 пациенти ASA III. За 
оценка на дихателните пътища се използва класификацията на Mallam-Mallam-
pati  като 45 пациенти бяха Мallampati Grade I, 27 пациенти  Grade II и 
28 пациенти Grade III. Анестезиолозите взели участие в това проучване 
притежават достатъчно опит при работа с ларингеална маска. На всич-
ки пациенти беше поставен периферен венозен път; неинвазивно бяха 
мониторирани кръвно налягане, сърдечна честота, кислородна сату-кислородна сату-ислородна сату-
рация (SpO2); капнография- etCO2; BIS (Bispectral index) мониторинг. 
Изборът на I-gel бе съобразено с теглото на пациента-размер 3 (50-70 
кг.); размер 4 (70-90 кг.); размер 5 (над 90 кг.) При контролната група 
се използва размер 3/4 за жените и размер 5 за мъжете. Надуваемия 
маншет бе раздут съответно с 20 мл, 30 мл и 40 мл въздух съобразно 
препоръките на производителя.

  Всички пациенти бяха премедикирани с Midazolam 50-100µ/kg и 
Fentanyl 1-2µ/kg 10 минути преди началото на анестезия.  Уводът в 
анестезия беше с Propofol Lipuro 1% предшестван от преоксигенация 
(100% О2). Нервно-мускулни релаксанти не бяха използвани. Поста- Нервно-мускулни релаксанти не бяха използвани. Поста-Нервно-мускулни релаксанти не бяха използвани. Поста-Поста-
вянето на съответната ларингелна маска и при двете групи се извър-
ши при BIS  40-50 и свободно движение на долната челюст нагоре и 
надолу, и съответната лубрикация на маншетите с лубрикант на водна 
основа.

 При трудност при поставянето бяха извършени допълнителни 
манипулации: допълнителна задна флексия на главата, повдигане 
на долната челюст, леко натискане/повдигане на ларингелната мас-
ка в съответната група. Броя на опитите за успешно поставяне бяха 
записани. След всяко репозициониране се направи оценка на адек-. След всяко репозициониране се направи оценка на адек- След всяко репозициониране се направи оценка на адек-
ватността на вентилацията. Ако след трети опит няма успех, опи-
тът за поставяне на съответния размер ларингеална маска се смя-
та за неуспешен. Тогава ларингеалната маска се сменя с по-голям 
размер или друг вид въздуховод според избора на aнестезиолога.                                                                                                                                   
         Успешното поставяне се характеризира с видими равномерни пов-Успешното поставяне се характеризира с видими равномерни пов-
дигания на гръдния кош (потвърдено и аускултаторно), ”square wave” 
инсуфлация (епигастрална аускултация). Поддържането на анестезия 
се осъществи със Sevorane 1-2,5% (според нуждите на пациента) и О2> 
21%, и контролирана вентилация (IPPV). При всички пациенти дълбо-
чината на анестезия беше следена с BIS (средна стойност 39 (28-47)). 
Пиковото налягане на вентилация не надхвърли 40 см H2O, поради 
опасност от баротравма.

    След отстраняването на съответната ларингеална маска беше на-
правен оглед за наличие на следи от кръв вследствие на травма на фа-
рингса. Допълнително всички пациенти бяха интервюирани на 10-та 
минута и 24 часа след операцията за болки в гърлото, дисфагия и други 
симптоми дължащи се на фарингеална/ ларингеална травма причинена 
от ларингеалната маска.

Резултати:

   Изследвани бяха 107 пациенти, разделени на две групи. Сравне-7 пациенти, разделени на две групи. Сравне- пациенти, разделени на две групи. Сравне-. Сравне- Сравне-
ни бяха съответните размери ларингеални маски.Успешно поставяне и 

адекватна вентилация от първи опит се постигна при всички 53 паци-3 паци- паци-
енти от I-gel групата и 41 пациенти от ЛМА групата. При 13 пациенти 
от ЛМА групата бе нужен втори опит с допълнителни манипулации 
(повдигане на долната челюст и допълнителна дорзална флексия). При 
I-gel групата поставянето при всички пациенти се определи като �лес--gel групата поставянето при всички пациенти се определи като �лес-gel групата поставянето при всички пациенти се определи като �лес- групата поставянето при всички пациенти се определи като �лес-
но’, а при ЛМА- групата �лесно’ поставяне имаше при 41 пациенти и 
�задоволително’ при 13 пациенти. При това контролирано в клинич-13 пациенти. При това контролирано в клинич- пациенти. При това контролирано в клинич-
ни условия изследване нямаше нито едно постaвяне определено като 
трудно.

   Интраоперативни усложнения-регургитация, имаше при 1 пациент 
от експерименталната група, а при ЛМА групата регургитация се на-
блюдава при 3 пациенти. При пациента от I-gel групата бе поставена 
сонда през гастралния канал за евакуация на стомашно съдържимо.

    В следоперативния период имаше 1 случай на гадене при I-gel 
групата. При контралната група имаше 3 случая на гадене и повръ-
щане, 1 случай на болки в гърлото и 2 случая с наличие на кръв при 
екстубация.

          

Дискусия:
    Ларингеалните маски се смятат за добра алтернатива на лицевата 

маска и ендотрахеланата интубация при планови операции не по-дълги 
от 4 часа. По отношение на хемодинамичната стабилност и адекват-
ност на белодробна вентилация I-gel и класическата ЛМА са с добри 
показатели . 

     Избягването на мускулни релаксанти е също добре познато пре-
димство на ларингеалните маски (7, 12). Успешно поставяне на I-gel 
постигна при първи опит при всички 53 пациенти (100%), докато при 
ЛМА групата първия опит бе успешен при 41 пациенти. Gatward и ко-Gatward и ко- и ко-
лектив (5) заключават, че I-gel е по-лесна и бърза за поставяне, оси- (5) заключават, че I-gel е по-лесна и бърза за поставяне, оси-I-gel е по-лесна и бърза за поставяне, оси--gel е по-лесна и бърза за поставяне, оси-gel е по-лесна и бърза за поставяне, оси- е по-лесна и бърза за поставяне, оси-
гурява адекватна белодробна вентилация и са необходими минимален 
брои допълнителни манипулации. Това се потвърждава и от настояще-
то изследване с 100% успеваемост от първи опит при I-gel групата и 
91% успеваемост при ЛМА групата. Този резултат може да се дължи на 
опита на анестезиолозите, участвали в изследването, а също и липсата 
на надуваем маншет при I-gel. Levitan и Kinkle (6) доказват, че I-gel 
успешно приляга на периларингеалните структури въпреки липсата на 
надуваем маншет и така се постига адекватна вентилация.

     По-лесното поставяне и анатомичен дизайн, който намалява риска 
от аспирация, предполага че I-gel е подходящо за белодробна вентила-I-gel е подходящо за белодробна вентила--gel е подходящо за белодробна вентила-gel е подходящо за белодробна вентила- е подходящо за белодробна вентила-
ция по време на кардиопулмонална ресусцитация. Тя вече е вкючена и 
в European Guidelines for Resuscitation 2010 (4). По-добрите хермети-4). По-добрите хермети-). По-добрите хермети-
зиращи своиства  на I-gel намаляват риска от стомашна инсуфлация, 
регургитация и следоперативно гадене (8). В рамките на настоящото 
контролирано изследване имаше един случай на регургитация при I-gel 
групата, а при контролната група – 3 случая. Наличието на гастрален 
канал  при I-gel позволи поставяне на сонда за евакуация на стомашно-I-gel позволи поставяне на сонда за евакуация на стомашно--gel позволи поставяне на сонда за евакуация на стомашно-gel позволи поставяне на сонда за евакуация на стомашно- позволи поставяне на сонда за евакуация на стомашно-
то съдържимо. Всички пациенти се възстановиха напълно (потвърдено 
и чрез белодробна ренгенография). Riches и колектив (8) заключават, 
че така се намалява и риска от гадене и повръщане в следоперативния 
период. По-лошите херметизиращи свойства на конвенционалната ла-
рингеална маска с надуваем маншет могат да доведат до акумулиране 
на значително количество газ в стомаха по врме на вентилация с поло-
жително налягане и в литературата има вече описан случай на руптура  
на стомаха при приложение на ларингеална маска с надуваем маншет 
при кардиопулмонална ресусцитация (1). Weiler (10) описва по-висок 
процент на гастрална инсуфлация и регургитация с класическата ла-
рингеална маска в сравнение с I-gel.

 
гадене болки в гърлото кръв при екстубация регургитация
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    Постоперативните усложнения са свързани главно с гадене и бол-
ки в гърлото. Кръв при екстубация имаше при 2 пациенти от контрол-
ната група, което може да се дължи на това, че надуваемия маншет 
вероятно води до тъканни нарушения, венозна компресия и увреда на 
нервите. При I-gel групата кръв при екстубация не се наблюдава като 
подобни резултати отчитат и други автори, напр. Siddiqui (9). Gatward 
(5)отбелязва 1% вероятност от травма на орофарингеалната мукоза при 
I-gel, докатo при класическата ларингеална маска вероятността е 12-
15%. Гадене в следоперативния период се наблюдава при трима паци-Гадене в следоперативния период се наблюдава при трима паци-
енти (3%) от ЛМА група в сравнение с един случай при I-gel групата, 
което може да бъде обяснено с по-добрите херметизиращи качества на 
I-gel. Wharton(11)заключава,че I-gel е по-добра алтернатива на класи--gel. Wharton(11)заключава,че I-gel е по-добра алтернатива на класи-gel. Wharton(11)заключава,че I-gel е по-добра алтернатива на класи-. Wharton(11)заключава,че I-gel е по-добра алтернатива на класи-I-gel е по-добра алтернатива на класи--gel е по-добра алтернатива на класи-gel е по-добра алтернатива на класи- е по-добра алтернатива на класи-
ческата ларингеална маска.

     
Заключение:
 
   С настоящото изследване в клинични условия се достигна до 

извода,че I-gel се поставя по-лесно и бързо от класическата ларингеал-I-gel се поставя по-лесно и бързо от класическата ларингеал--gel се поставя по-лесно и бързо от класическата ларингеал-gel се поставя по-лесно и бързо от класическата ларингеал- се поставя по-лесно и бързо от класическата ларингеал-
ка маска и притежава добри херметизиращи свойства. I-gel има мини- и притежава добри херметизиращи свойства. I-gel има мини- притежава добри херметизиращи свойства. I-gel има мини-I-gel има мини--gel има мини-gel има мини- има мини-
мална фаринголарингеална морбидност в сравнение с ларингеалната 
маска с надуваем маншет.
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Резюме: В настоящата статия се сравняват 94 пациенти развили пе-В настоящата статия се сравняват 94 пациенти развили пе-
риоперативен делир със 180, при които това усложнение не е наблюда-
вано. Двете групи болни имат сходни демографски и клинични харак-
теристики, a наблюдаваните лица са били хоспитализирани в отделение 
по Ортопедия и травматология в периода 01. 07. 2009 г.- 31. 12. 2011 г. 
Проследени са и са анализирани рисковите фактори участващи в гене-
зата на острата психоза и са оценени нетният и брутният им ефект. За 
различните подпериоди от болничния престой- пред-, интра- и посто-
перативен и с помощта на мултивариационен логистично регресионен 
анализ, са съставени предиктивни математически модели за поява на 
делир. 

Ключови думи: периоперативен делир, предиктори, ортопедично- 
травматологични пациенти

Summary: In the following article, the authors compare 94 delirious to 
180 non- delirious patients with similar demographic and clinical charac-
teristics. Both groups were hospitalized in the Orthopaedic ward during the 
period of  01. 07. 2009 to 31. 12. 2011. The risk factors for acute psycho-
sis are identified, its multifactorial ethiology is discussed and the net and 
nominal effect of the risk factors is evaluated. Using multivariable logistic 
regression, backward selection, we created mathematical predictive models 
for onset of delirium for each part of the perioperative period.

Key words: perioperative delirium, predictors, orthopaedic- traumato-perioperative delirium, predictors, orthopaedic- traumato-
logic patients

ВЪВЕДЕНИЕ:  Ежедневната ни клинична анестезиологична прак-
тика, много често ни изправя пред различни по вид и тежест усложне-
ния, които в болшинството от случаите изискват бърза и точна намеса. 
До голяма степен от компетентния ни подход зависи благоприятният 
изход от лечението. Периоперативният делир в Ортопедия и травма-
тология е чест и нежелан проблем, въпреки че не се определя като 
изолирано анестезиологично, а по- скоро като интердисциплинарно 
усложнение. В световен мащаб много автори работят по този проблем, 
известен на медицинската общност още от записките на Целзий и Хи-
пократ.(1) Въпреки натрупаните през изтеклите две хилядолетия по-
знания по въпроса, все още пред нас стоят въпроси за разрешаване. Те 
касаят етиологията, идентификацията на рискови фактори  участващи 
в генезата на синдрома, навременната диагностика, управлението на 
пациент с делир и преди всичко профилактика и превенция на услож-
нението.

Синдромът „делир” е точно и ясно формулиран както в МКБ- Х,  
така и в DSM- IV на APA.  Дефинира се като остро, внезапно настъп-DSM- IV на APA.  Дефинира се като остро, внезапно настъп-на APA.  Дефинира се като остро, внезапно настъп-APA.  Дефинира се като остро, внезапно настъп-.  Дефинира се като остро, внезапно настъп-
ващо състояние на нарушения на внимание, съзнание, памет, емоции, 
когнитивни функции, психомоторно поведение и цикъл  бодърстване- 
сън. Известно е, че тези нарушения се развиват за кратък период от 
време, имат склонност да флуктуират дори в рамките на денонощието 
и изискват спешно лечение. От анамнезата, клиничния статус и лабора-
торните изследвания е ясно, че нарушението възниква като резултат от 
остро настъпващи промени в общото състояние на пациента, въздейст-
вие на ятрогенен фактор, интоксикация с вещества или лекарства или 
от тяхното внезапно спиране.(2)

Честотата на изява на усложнението варира както при различните 
възрастови групи болни, така и при различните видове хирургични 
интервенции.(6) Прави впечатление големият диапазон на експресия 
на психозата сред ортопедично- травматологичните болни–  от 1,6% 
до 65,3%, който се посочва в литературата. Според повечето автори, 
най- висок относителен дял заемат пациентите с фрактура на бедрена 

кост.( 6) Възможно е големият интервал на стойностите да се дължи на 
сигнификантни различия в дизайна на проучванията, в избора на ста-
тистически методи за обработка на получените данни, на неточности 
или грешки във валидността. Това и фактът, че в България нямаме по-
добна статистика и сравнително малко анестезиолози работим по про-
блема, са достатъчно основание за изследвания анализи и публикации 
на наши собствени резултати и изводи.

Фактът, че делирът е полиетиологичен, хетерогенен по изява, мул-
тифакторен синдром е общоизвестен. От това до голяма степен се оп-
ределя значимостта му, както и необходимостта бързо и прецизно да 
се идентифицират  рисковите фактори имащи влияние към появата му.  
Според много автори адекватното управление на болен с остра психоза 
зависи именно от това и разбира се от нашите познания по проблема.
(10)

Ролята ни на анестезиолози е безспорно изключително отговорна 
и значима за периоперативното менажиране на пациентите, включи-
телно и на тези развили делир. Това налага да познаваме различните 
анестезиологични и интердисциплинарни усложнения и компетентно 
да предприемаме превантивни мероприятия, с които да намаляваме 
честотата на изявата им и на неблагоприятните последици от тях.

ЦЕЛ: Във връзка с анализ на литературните данни и липса на строй-
на информационна, диагностична и терапевтична система за управле-
ние на усложнението „Периоперативен делир” в България, ние си по-
ставихме за цел да идентифицираме, анализираме и систематизираме 
рисковите фактори имащи отношение към появата му  при ортопедич-
ни и травматологични пациенти,  да  систематизираме значимите фак-
тори в групи, по време на въздействието им върху пациента, съответно 
в пред-, интра- и постоперативния период, да определим количестве-
ния- нетен и брутен ефект на идентифицираните рискови фактори и да 
предложим предиктивни модели за периоперативен делир.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Дизайнът на проучването е описан в 
Част І на статията.

ПРЕДИКТОРИ ЗА ПЕРИОПЕРАТИВЕН ДЕЛИР ПРИ ОРТОПЕДИЧНО- 
ТРАВМАТОЛОГИЧНИ ПАЦИЕНТИ
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МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: Оценката, 
динамичното наблюдение и хирургичната интервенция са извършени в 
МБАЛ- Русе- АД, в Отделение по ортопедия и травматология и Отде-
ление по анестезиология след одобрение от местната етична комисия.

Използвани са следните методи:
Документални и социологически
Клинични 
Лабораторни 
Статистически методи
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ: Показателите, които сме наблюда-

вали и оценявали като „значими” в двете групи изследвани пациенти, 
сме разпределили в подгрупи, по време на въздействие, както следва: 
пред- , интра- и постоперативно. В настоящото изложение представя-
ме:

III- ПОСТОПЕРАТИВНО ДЕЙСТВАЩИ РИСКОВИ ФАКТО-ПОСТОПЕРАТИВНО ДЕЙСТВАЩИ РИСКОВИ ФАКТО-
РИ:

Проследено и оценено е влиянието върху експресията на делир, на 
следните показатели:

Назначаване на нови медикаменти в терапевтичната схема на 
пациента- според някои автори, включването на 3 и повече нови ле-
карства по време на болничното  лечение, особено от групата на т. нар. 
делирогенни, променя вероятността за отключване на остро обърква-
не.

Регистрирали сме броя и вида на медикаментите, които най- често 
назначаваме в периоперативната терапевтична схема на пациентите. В 
групата „ с делир” на 76 болни (80,8%), а в групата „без делир”на 136 
(76,22%), сме включили периоперативно 3 и/или повече медикамента. 
Те са принадлежали основно към следните групи: опиати- Oxycontin, 
tab. 10 mg/дн; НСПВС- Profenid, Ketonal, Dexofene- по 1- 2 ампули/дн.; 
протонен инхибитор- Omeprazole 20 mg/дн.; Н2 блокер- Quamatel 20 
mg 2 x дн; антикоагулант- НМХ s.c.; антибиотици- цефалоспорини 
или хинолони; симптоматични- антитусива, лаксатива и др.

От анализа на получените резултати  (χ²=30,09,p=0,0001) можем да 
обобщим, че включването на 3 и повече нови медикамента в лечението 
на нашите болни, има участие в появата на делир, но не повишава сиг-
нификантно появата му. 

Постоперативна аналгезия- всички пациенти в двете групи са 
обезболявани след  хоспитализиране и/или след хирургичната намеса 
с опиат, локален анестетик, НСПВС и/или аналгин. В делирната група, 
аналгетичните потребности на  42 от болните са купирани само с един 
медикамент. При останалите 48 болни, сме прилагали обезболяване с 
повече от 1 медикамент, съответно 2, 3, 4, в различни комбинации и 
дозови режими, което силно затруднява интерпретация на данните и 
формулиране на достоверни изводи  относно ефекта на всеки медика-
мент.(фиг.1 и 2)
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фигура 1  Аналгезия при пациенти с делир
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фигура 2  Брой на използваните аналгетици при болни с де-
лир

Относително висок е дялът на болните които сме обезболявали с 
НСПВС- Profenid, Dexofene, Perfalgan, Ketonal. Другите рутинно на-Profenid, Dexofene, Perfalgan, Ketonal. Другите рутинно на-. Другите рутинно на-

значавани медикаменти, са Oxycontin и Analgin- особено непосред-Oxycontin и Analgin- особено непосред-и Analgin- особено непосред-Analgin- особено непосред-- особено непосред-
ствено след приемането в отделението и в първите 48 часа след опера-
цията. Най- малък относителен  дял имат пациентите обезболявани с 
локални анестетици- Lidocain и Chirocain- епидурално или плексусен 
блок с катетър. 

На следващите 2 фигури, представяме постоперативното обезболя-
ване в групата „без делир”:
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фигура 3 Обезболяване при болни без делир
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фигура 4 Брой на използвани аналгетици при болни без делир

От диаграмите е ясно, че всички болни получават постоператив-
но обезболяване, но в различни дозови режими и с различни групи 
медикаменти,което е важно за комфорта на пациента, част от който е 
и психичният му статус. Качеството на аналгезия е мониторирано с 
10 степенната визуална аналогова скала (VAS). Прагът на болка беше 
много индивидуален и силно варира при различните болни.   

Оказва се, че при овладяване на болковия синдром сме прилага-
ли  множество различни индивидуално подбрани схеми. Това силно 
затруднява систематизирането на данните и предлагането на единен 
аналгетичен подход. Въпреки това анализът на резултатите показа 
сигнификантно значение на наличието на качествено обезболяване 
(p=0,0001), както и протективна роля на аналгезията за появата на пе-p=0,0001), както и протективна роля на аналгезията за появата на пе-, както и протективна роля на аналгезията за появата на пе-
риоперативен делир. 

Въпреки че се твърди, че приложението на някои групи медикамен-
ти- опиати (Meperidine), НСПВС и бензодиазепини, особено като мо-Meperidine), НСПВС и бензодиазепини, особено като мо-, НСПВС и бензодиазепини, особено като мо-
нотерапия във  виоки дози,  може да доведе до поява на остро обърква-
не, е императивно да осигурим на пациентите си адекватно на нуждите 
им постоперативно обезболяване. Освен, че самостоятелно са рискови 
за отключване на делир, високите нива на болка изключително вло-
шават комфорта и доверието на пациента в качеството на прилаганите 
лечебни методи. Резултатите ни потвърждават твърденията и на други 
автори, че аналгезията е важна за подобряване състоянието на пациен-
та и минимизиране на постоперативните усложнения, вкл. делир.  

Считаме, че мултимодалният подход в терапията на болката, с ниски 
дози медикаменти от различни групи, е добра стратегия в обезболява-
нето и е сериозна предпоставка за минимизиране на останалите посто-
перативните усложнения, вкл. и делир.

Развитие на постоперативни усложнения- Анализът на резулта-
тите свързан с оценка на появата на усложнения  в следоперативния 
период в двете наблюдавани групи показа следните зависимости, пред-
ставени на фиг. 5:
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фигура 5 Сравнение на постоперативните усложнения при паци-
енти с и без делир

От фигурата личи, че постоперативни усложнения са се развили с 
по- висока честота при болни, които не са получили делир- 126. Най- 
висок относителен дял сред тях, е заемал анемичният синдром- при 
103 болни. При лицата, с остра психоза с най- висока честота са: ане-
мия- при 12 пациента и компликации от страна на стомашно- чрев-
ния тракт- гадене, повръщане, разстройство или констипация. Ранева 
инфекция са получили 5 болни с делир и 13- неразвили делир. Оста-
налите усложнения са с ниска честота и нямат съществено клинично 
значение.

Малък процент от пациентите са развили само едно усложнение: 19 
в групата с делир и 78-  в другата група. Останалите наблюдавани лица 
са получили повече от една компликации. Данните ни показват, че по-
явата на постоперативни усложнения, не повишава значимо риска за 
развитие на делир.

Постоперативни изследвания- Болшинството от пациентите в на-
блюдаваните групи, в зависимост от клиничните нужди, имат различен 
брой лабораторни изследвания постоперативно. Самостоятелното ана-
лизиране на всеки от тези лабораторни показатели, показа, че значение 
за поява на делир постоперативно имат следните параметри, предста-
вени в табл. 1:

Табл. 1 Значимост на постоператвините лабораторни показа-
тели за развитие на делир  (P<0,05; OR- отразява вероятността за 
повишаване на риска)

Лабораторен показател P

Lev  (над 10,5 G/l) 0,028 4,85

Na (над 145 mmol/l) 0,032 1,27

Gl (над 6,0 mmol/l) 0,034 1,67

Ur (над 5,8 mmol/l) 0,045 1,27

Cr (над 133 µmol/l) 0,019 1,03

Влияние на болничната обстановка- Анализът на литературни 
данни и на ретроспективната група пациенти с делир, ни дава основа-
ние да считаме, че обстановката в болничното отделение  оказва влия-
ние върху появата и протичането на периоперативен делир. Болните се 
нуждаят от повишено внимание от страна на медицинския екип участ-
ващ в лечебния процес, както с оглед на предотвратяване на инциденти 
като падане от леглото, самонараняване или нараняване на друг болен 
в същата стая, така и за подобряване на нарушената ориентация. 

Всички стаи в отделението по Ортопедия и травматология на МБАЛ- 
Русе, отговарят на санитарно хигиенните изисквания: почистват се ре-
довно, добре осветени и отоплени са, имат телевизор и места за лични 
вещи на хоспитализираните пациенти, осигурява се възможност за 
чести контакти както между пациентите в отделението, така и с техни-
те близки и с медицинския и обслужващ персонал. Болните се настаня-
ват по един, двама или трима в стая, в зависимост от патологията и от 
заетостта на болнични легла. 

Анализирали сме влиянието на следните променливи:  „брой лежа-
щи пациенти в една стая”- този показател е значим за развитие на де-
лир- с повишаване на броя на болните в болнична стая, намалява риска 
за поява на делир (p=0,049). Настаняване на повече от един пациент в  
стая, дава възможност за чести комуникации между тях, за намаляване 
на нивата на стрес и тревожност, за подобряване на ориентацията и 

осигурява възможност на медицинския персонал за получаване на ин-
формация относно внезапно възникнали инциденти и усложнения.

Всички болнични стаи са оборудвани с „телевизор”, но не всички 
пациенти го използват. Анализът на тази променлива показа, че в гру-
пата с делир-  79(84%) болни са гледали телевизия, а 15(16%)-  не са. 
В групата неразвили делир, също 15(8,3%) болни  не са използвали 
телевизор, но 165(91,7%)-  са използвали. Изводът от оценката на по-
казателя е, че той има своето значение за появата на остра психоза, 
като сигнификантно намалява вероятността за развитието й, както и  
тежестта на протичането й (p=0,04).

За някои болни е важно при постъпване в отделение за лечение, да 
носят със себе си „лични вещи”- очила, слухов апарат,  часовник, ка-
лендар, мобилен телефон, книга, снимки или някакъв любим предмет. 
Това създава личен уют, комфорт и спокойствие и сякаш „пренася” 
част от познатата домашна атмосфера в болницата. В същото време, 
до известна степен, намалява стреса от непознатата болнична среда 
и осигурява по- добра ориентация за време и място; дава възможност 
за контакт с близки и приятели и за занимание с обичайни ежедневни 
активности, напр. четене.

  От болните с делир повечето не са имали лични вещи- 51(54,3%), 
а от тези без делир преобладават хората, които са си носили люби-
ми предмети- 101(56,1%), като това са сигнификантно повече жени 
(χ2=4,86; p=0,027). Показателят има участие в протичането на делир, 
като може да намали тежестта на изява (FET=0,06).

Оценка на пациента за отношението на персонала- Качеството 
и обема на медицински грижи имат много важно значение за пациен-
тите и близките им  от една страна и за имиджа на отделението и на 
лечебното заведение, от друга. Въпреки че оценката на пациентите за 
отношението на болничния персонал и за обема и качеството на ме-
дицински грижи по време на престоя им в отделение е изключително 
субективна величина и се определя от множество необективни крите-
рии, ние сме включили в анкетата  въпрос към болните, с и без делир, 
за това как те оценяват отношението на персонала от Ортопедеично- 
травматологично отделение към тях. Всички пациенти и в двете групи 
са дали отговор, който сме обобщили в 4 варианта:
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фигура 6 Оценка на пациентите с и без делир за отношението на 
персонала

От фиг. 6 става ясно, че много от пациентите, оценяват като „добро” 
отношението, качеството и обема на грижи  на медицинския персонал 
в Ортопедично отделение. Прави впечатление сигнификантно по- ви-
сокият относителен дял на болни развили остра психоза, които описват 
медицинския екип като „груби” и „нелюбезни” и считат, че персоналът 
е проявил лошо отношение към тях.(χ2=34,36; p=0,0001) Най- вероят-2=34,36; p=0,0001) Най- вероят- Най- вероят-
но това освен с чисто субективни критерии и очаквания  на всеки бо-
лен, може да се обясни и с факта, че за част от пациентите, по време на 
хиперактивната фаза на делир се е наложила физикална терапевтична 
имобилизация, което те помнят и оценяват като неприятно и мъчител-
но изживяване и нарушение на човешките им права. 

Във връзка с предходно разгледания показател сме проследили и 
анализирали и значението на „фиксиране на пациент с делир” към 
болничното легло. При 47(50%) от болните се е наложила тази терапев-
тична мярка, като сред тях по- голям е бил броят на жените- 27(57,4%).
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(p=0,0001) Въпреки че този лечебен подход се свързва с желанието на 
медицинския персонал, обгрижващ болните, да намали риска от само-
наранявания; от разместване или унищожаване на важни медицински 
устройства- венозни канюли, уринарен катетър, интубационна тръба, 
сонди, дренажи и превръзки; неконтролируеми падания от леглото и 
всички свързани с това последствия; физикалната имобилизация вло-
шава клиничната изява на делир- задълбочават се ажитацията, обър-
кването и агресивното поведение и впоследстие остават лоши впечат-
ления за качеството на прилаганите медицински грижи в отделението, 
както у самия пациент така и в близките и в останалите болни. Едно-
факторното  моделиране с логистично регресионен анализ потвърди 
значението на този фактор и отчете, вероятност 2,45 пъти по- висока за 
развитие на делир, ако се налага фиксация на пациента към леглото.

Управлението на поведенческите проблеми се оказва сериозно пре-
дизвикателство за лекуващия екип- труден или невъзможен баланс 
между осигуряване на комфорт и безопасност за пациента.

Ритъм и честота на посещения на близките-  За протичане на 
усложнението делир, роля има и отношението и участието на близките 
на болния в терапевтичния процес. Ангажимента им да са до болния 
си роднина и да го обгрижват и подкрепят психически, възможно по- 
често, се оказва сигнификантно значим фактор за протичането на това 
усложнение. Анализирали сме типа на посещения, като сме ги дефи-
нирали като:

Ежедневни посещения
Редки и нередовни посещения
Липса на посещения от близък човек или приятел
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фигура 7 Посещения от близки в групата с и без делир
На фиг. 7 е показано разпределението на пациентите в двете наблю-

давани групи, по ритъм на посещения от близки и роднини. Прави впе-
чатление относително високият брой на редки визити и в двете наблю-
давани  групи (χ2= 8,55;p=0,036), което повишава риска от развитие на 
остра психоза 4 пъти.

Продължителност на интервюто с пациента- Във връзка с ди-
намичното проследяване на физикалния и ментален статус, всички па-
циенти са интервюирани по време на болничния престой неколкократ-
но. Продължителността на интервютата варира от 10 мин. до 30 мин., 
като сигнификантно по- дълга е при хората, развили делир- ср. 18,99 
мин, в сравнение с тези, без делир- 17,28 min. (p=0,005).

Можем да твърдим, че вниманието и съпричастността,  която паци-
ентите получават при общуването с медицинския персонал и тяхната 
честота и продължителност, могат да повлияят  появата и протичането 
на делир. Оказва се, че честите и по- дълги вербални контакти с па-
циентите, понижават риска за развитие на остра психоза до 7 пъти. 
Контактите с лекуващия екип, значимо подобряват ориентацията на 
болните за време, място и заболяване и понижават продължителността 
и тежестта на изява на острото объркване.

Интердисциплинарен подход в лечението на болния- Обичайна 
практика е при постъпване в отделение по Ортопедия и травматология 
и данни за налични съпътстващи или новопоявили се заболявания, да 
се налага консулт от тесен специалист по проблема. Персоналът счи-
та, че това подобрява диагностично- терапевтичния процес и намалява 
възможността за грешки и недооценяване на състоянието на болния. 
Във връзка с твърдението, че в лечението на остра психоза е желател-
но да участва мултидисциплинарен екип от професионалисти, ние ре-
гистрирахме и анализирахме броя и вида на осъществени консулти и 
в двете наблюдавани групи. За определение за „мултидисциплинарен 

екип” ние приемаме английската дефиниция- екип от здравни специа-
листи, с различни клинични специалности, които прилагат познания и 
грижи за пациент с комплексен проблем.  

Резултатите са представени на фиг. 8:
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фигура 8 Анализ на извършени консулти с тесни  специалисти при 
болни с и без делир

Те показват, относително висок дял на пациенти и в двете групи, 
които са консултирани с различни специалисти, по различен повод по 
време на болничния си престой. Сигнификантно повече са консултан-
тите ангажирани с пациентите развили делир (χ2=21,46;p=0,011) От 
тях, логично свързано с типа на изследваното усложнение,  най- сери-
озен дял заемат  психиатри и невролози. 

ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ПОСТОПЕРАТИВНО 
ДЕЙСТВАЩИТЕ РИСКОВИ ФАКТОРИ:

В литературните източници тези фактори се разглеждат освен по 
периода от време в който въздействат върху пациента още и  като бол-
нично- свързани, предразполагащи или корегируеми. Познаването им 
ни дава възможност  моделираме в значителна степен  въздействие- въздействие-въздействие-
то им върху пациента, респективно честотата и тежестта на изява на 
синдрома.

В публикация, Harris 2007г.,  посочва като клинично значими в 
интра- и постоперативния период следните фактори: операция под 
обща анестезия, развитие на чернодробна, бъбречна или дихателна не-
достатъчност, хипоксия, болка, анемия, ДИК, инфекция, продължител-
но използване на уринарен катетър, ретенция на урина, констипация, 
диселектролитемия, непозната болнична обстановка.(11)

Gustafson 1991г. публикува заключение, че понижението на 
систолното артериално налягане под 80 mm Hg периоперативно, се 
асоциира с по- висока честота на делир следоперативно, което в 2001г. 
потвърждават Edlund и Lundstrom.(9,10)

Berggren 1987г., не намира сигнификантно влияние на вида на анес-1987г., не намира сигнификантно влияние на вида на анес-
тезия върху появата на делир, но отчита такова по отношение на посто-
перативната хипоксия.(4)

Morrison et all 2003г. отчитат силна връзка между липса или неадек-г. отчитат силна връзка между липса или неадек-
ватно постоперативно обезболяване и делир, а Cole, посочва значима 
редукция на честотата на остро объркване при обезболяване с пациент- 
контролирана аналгезия. (6,7,19)

Morrison и съавт., в проучване на 541 болни с бедрена фрактура, до-и съавт., в проучване на 541 болни с бедрена фрактура, до-
казват като самостоятелни сигнификантни фактори за делир- наличие 
на когнитивни нарушения, резки промени на АН, развитие на остра 
СН, липсващо или неадекватно обезболяване (самостоятелно прило-
жение на meperidine, независимо от дозата и аналгезия с по- малко от 
10 мг morphine). (19)

Perrier и съавт. изследват влиянието на постоперативна аналгезия с 
фасция илиака компартмент блок с катетър върху когнитивните функ-
ции и отчитат сигнификантно понижение на честотата на делир, при 
пациенти с бедрена фрактура обезболявани с тази регионална техника. 
(20)

Ganai и съавт. определят лошият функционален и нутритивен ста-и съавт. определят лошият функционален и нутритивен ста-
тус предопоеративно и лошите конторл на болка и гликемия и късната 
мобилизация постоперативно, за самостоятелни предиктори за висока 
смъртност от постоперативен делир.(8)

Barclay доказва силна връзка между наличие на периоперативни ри- доказва силна връзка между наличие на периоперативни ри-
скови фактори и висока честота на ПОД, но като сигнификантно значи-
ми посочва само постоперативно възникващите усложнения в повече 
от 2 органа или системи и хипоалбуминемията. (3)

В нашето изследване за постоперативните променливи с метода на 
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логистична регресия, еднофакторно моделиране,  е определена  статис-
тическата  значимост и нетен ефект на показателите. Те са представени 
чрез Odds ratio и 95% доверителен интервал в табл.2:

Табл.2 Еднофакторни модели на постоперативните рискови 
фактори

ПОСТОПЕРАТИВЕН 
ПРЕДИКТИВЕН 

РИСКОВ ФАКТОР
P OR

95% CI of OR

Lower Upper
Включване на ≥ 3 нови 

медикамента в лечението 0,0001 0,047 0,011 0,21

Лоша оценка за грижите 
на персонала 0,049 2,46 1,0 5,99

Липса на посещения от 
близките 0,051 4,0 0,99 16,15

Обезболяване 0,0001 0,025 0,003 0,194
Серумен Na (над 145 

mmol/l) 0,032 1,27 1,02 1,58
 Серумна Ur (над  5,8 

mmol/l) 0,045 1,27 1,0 1,6

Серумен Cr (над 
133µmol/l) 0,019 1,03 1,005 1,059

Серумна Gl (над 6,0 
mmol/l) 0,05 1,41 0,58 4,79

Липса на лични вещи 0,1 1,51 0,91 2,5

По- голям брой на болни в 
една стая 0,049 0,61 0,37 0,99

В много публикации се търсят и представят връзки между различни 
фактори действащи постоперативно и поява на делир: Milisen,2001г. и 
Morrison, 2003г., показват повишаване на честотата на остра психоза 
при неадекватна постоперативна аналгезия. Gustafson, 1988 открива 
връзка между постоперативните усложнения- сепсис, пневмония и 
уринарни инфекции и делир, но счита, че те не могат да са основен 
рисков фактор за появата му. Marcantonio 2001, препоръчва следните 
мероприятия за намаляане на експресията на делир: корекция на хема-
токрита > 30%, максимално ранно елиминиране на уринарния катетър 
и избягване на предписване на бензодиазепини след операцията, но от-
чита несигнификантно понижение на честотата.

Harris посочва като преципитиращи появата на остро объркване фак- посочва като преципитиращи появата на остро объркване фак-
тори- развитие на инфекция, операция под обща анестезия, електро-
литни нарушения (хипонатриемия, хипогликемия, хиперкалциемия), 
дихателна недостатъчност, хипоксия от различен произход, болка, ане-
мия, ДИК, продължително използване на уринарен катетър, олиго/ану-
рия, констипация, „непозната, враждебна” болнична обстановка. (11)

В 13 проучвания върху превантивните интервенции за делир, Cole, 
открива самостоятелна силна връзка между предписване на опиати, 
психотропни и антихолинергични медикаменти и тежест на изява на 
делир, което има важна клинична значимост, поради връзката й с ви-
сока смъртност.(6,7)

При нашите пациенти развили делир, във всички 94 случаи, сме от-
чели наличие на повече от един рисков фактор в генезата. Зависимост-
та между броя на рисковите фактори и на честотата на изявата им при 
болните с остра психоза е представена на фиг. 9:
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 Фигура 9 Зависимост между брой на рискови фактори и честота 
на делир

От диаграмата е видно, че делир се е развил при наличие на ком-
бинация от различен брой фактори. Идентифицирани са минимално 

2 и максимално 10 такива. При болните с предоперативен делир, тези 
рискови моменти са били налични още при приемането и въпреки че 
някои от тях са коригирани, усложнението се е развило. Болните с 
постоперативен делир са притежавали комбинация от пред-,  интра- и 
постоперативни предиктори, които най- вероятно са мултиплицирали 
силата си на въздействие и това е довело до отключване на симптоми 
на изследваното усложнение, в различен времеви интервал след опера-
тивната интервенция.

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДИКТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПЕРИОПЕРА-
ТИВЕН ДЕЛИР В ОРТОПЕДИЧНО- ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕ-
ЛЕНИЕ НА МБАЛ- РУСЕ

Степента и посоката на влияние на рисковите фактори е изследвана 
и оценена за всеки от тях самостоятелно и получените резултати са 
представени в изложението по- горе и в предходните 2 части на стати-
ята. Променливите действащи в различните подпериоди от болничния 
престой, достигнали статистическа значимост при еднофакторното 
моделиране, са включени в математически модел, отчитащ взаимо-
действието между наблюдаваните признаци и чрез мултивариантен 
логистично регресионен анализ, метода на backward selection е опре-backward selection е опре- selection е опре-selection е опре- е опре-
делен техният ефект. Резултатите са представени чрез Odds ratio и 95% 
доверителен интервал в табл.3:

Табл. 3 Математически мултифакторен модел на периоперативните 
рискови фактори за поява на делир

ПЕРИОПЕРАТИВНИ 
ПРЕДИКТОРИ ЗА 

ДЕЛИР
P OR

95% CI of OR

Lower Upper

Възраст над 70 г. 8,2 3,1 21,4

Алкохол над 50 мл./дн/ 0,12 
(NS) 2,2 0,7 6,0

Серумна Gl над 6 mmol/l 0,009 2,8 1,3 6,2
Превеждане  в 
интензивно отделение 0,009 5,1 1,5 17,1

Добро обезболяване 0,002 0,032 0,003 0,3
Повече от един пациент 
в стая 0,007 0,37 0,2 0,8

Наличие на съпътстващо 
психично заболяване 0,03 3,2 1,1 9,3

Обща или разновидност 
на общата анестезия 0,2 0,1 0,5

Както се вижда от таблицата, най- силно влияние в генезата на пе-
риоперативен делир при нашите пациенти, са имали посочените осем 
рискови фактора. Приемът на алкохол над 50 мл/дн., в този модел, не 
показва статистическа значимост, което не изключва отрицателното му 
влияние- хроничната злоупотреба с концентрат, повишава риска от по-
ява на делир 2,2 пъти. Подобно отрицателно влияние в етиологията на 
острата психоза, т.е.повишават риска от появата й,  оказват: възраст над 
70 г., хипергликемия при приемането или след операцията, наличие на 
психично заболяване и превеждане на пациента след хирургичната 
намеса, в Интензивно отделение. Факторите, които могат да намалят  
риска от дебют на усложнението, са: адекватна на нуждите аналгезия, 
приложение на обща или нейна разновидност анестезия и настаняване 
на повече от един пациент в болничната стая.

Препоръчваме наличието на тези предиктори  да се съобразява от 
клиницистите, за да се профилактира появата и/или да се намали  чес-
тотата, тежестта и продължителността на експресия на това усложне-
ние.

ИЗВОДИ: 1. Участието и кумулацията на ефекта на множество ри-
скови фактори в генезата на делир, е неоспорим факт.

2. Управлението на постоперативно въздействащите рискове, е въз-
можно и зависи от компетентността на лекуващия екип.

3. За поява на остра психоза следоперативно, значение имат не само 
постоперативните, но и пред- и интраоперативните рискови фактори. 
Ние като анестезиолози можем да окажем значимо въздействие върху 
тях,  във всеки един етап.

4. Постоперативният делир може да бъде лесно управляема психоза, 
ако се идентифицират навреме рисковите фактори и влиянието им се 
минимизира или профилактира адекватно.

5. Уместно е менажирането на делирен пациент да се осъществява от 
мултидисциплинарен екип. Това подобрява и ускорява диагностицира-
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нето и комплексното повлияване на симптомите, с което се намаляват 
продължителността и тежестта на протичане на острата психоза. Въз-
можно е, обаче, свързано с назначаване на различни изследвания и ме-
дикаменти, да се повишат разходите за лечение и болничния престой, 
което в съвременните условия на икономическа криза не е маловажно.

6. Необходимо е продължаващо обучение на медицинския персонал, 
включващо: детекция на симптомите, идентификация на рисковите 
фактори,  стратификация на риска, терапевтични подходи, профилак-
тика и превенция на изявата на усложнението, документация. 
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Резюме
Обосновка: EuroSCORE, ES е утвърдена система за прогнозира-

не на риска при кардиохирургичните пациенти, но не е приложима 
за ежеднева оценка в следоперативния период. За тази цел може да 
се използва системата SOFA. Цел на настоящото проучване е да се 
оцени информационната стойност на ES и SOFA системите за пред-
сказване на следоперативната морбидност и смъртност при ограни-
чена група кардиохирургични пациенти с престой в интензивното 
отделение, ИО над 3 дни. 

Ключови думи: сърдечна хирургия, Euro Score, SOFA, смътност, 
морбидност

Метод: включени са 161 пациенти след сърдечни операции леку-
вани в следоперативното ИО повече от 3 денонощия, разделени на 
две групи съобразно предоперативния риск по ES: висок риск-ES>6 
и обичаен риск ES<6. Изследвани са: предоперативен Euro Score, 
ежедневен SOFA скор, периоперативна морбидност, оценена чрез 
престой в ИО, продължителност на механичната вентилация МВ, 
бъбречно заместителна терапия БЗТ и смъртност в ИО. 

Резултати: установихме междугрупова разлика относно предопе-
ративния ES, смъртността и настъпването на бъбречна недостатъч-
ност и необходимостта от БЗТ; не установихме разлика в продъл-
жителността на МВ и престоя в ИО. Не установихме връзка между 
ES и SOFA скор. Регресионният модел на ES и SOFA спрямо показа-
тел смъртност дава предимство на SOFA скор, като стойностите на 
SOFA на 3-ти сл.оп.ден са най-информативни: ES AUC 0.63, 95%CI 
0.53-0.72; SOFA-3 AUC 0.77, 95%CI 0.69-0.85; p=0.065. 

Заключение: SOFA скор спомага за оценка на следоперативната 
морбидност при пациенти след сърдечни операции. Вероятно SOFA 
скор на 3-ти сл.оп.ден е по-информативен показател от ES за сле-
доперативната смъртност при тези пациенти с по-дълъг период на 
лечение.

Abstract
Object: EuroSCORE is an approved system of predicting risk in 

cardiac surgery patients, but it is inapplicable during postoperative 
daily assessment. SOFA score system can be useful for this aim. The 
aim of the present study is to assess the usefulness of Euro SCORE and 
SOFA systems as a predictor of postoperative morbidity and mortality 
in limited groups of heart surgical patients, who have ICU stay more 
than 3 days.

Key words: cardiac surgery, Euro Score, SOFA, mortality, 
morbidity

Method: There are 161 cardiac surgery patients with postoperative 
stay in ICU for more than 3 days, divided into two groups according 
to Euro SCORE risk: high risk EuroSCORE >6 and moderate risk 
EuroSCORE <6. Observed parameters are:  EuroSCORE, daily SOFA 
score, postoperative morbidity, assessed by the length of stay in ICU, 
duration of mechanical ventilation, renal replacement therapy, and ICU 
mortality. 

Results: We determined Intergroup differences in preoperative 
Euro SCORE values, mortality, kidney failure and the need of renal 
replacement therapy. We didn`t determine any difference in the duration 
of mechanical ventilation, the length of stay in ICU. We didn`t find 
correlation between EuroSCORE and SOFA score. The regressional 
model of Euro SCORE and SOFA concerning the parameter mortality 
gives advantage to SOFA score system. The values of SOFA score are 
most informative on 3-rd postoperative day: EuroSCORE AUC 0.63, 
95%CI 0.53-0.72; SOFA-3 AUC 0.77, 95%CI 0.69-0.85; p=0.065.

 Conclusion: The SOFA score is useful to assess cardiac surgery 
patient`s postoperative mortality. Probably, SOFA score on 3-rd 
postoperative day is more informative parameter than Euro SCORE 
about mortality of these patients whose ICU stay exceeds 3 days.

 

ОЦЕНКА НА РИСКА, СЛЕДОПЕРАТИВНАТА МОРБИДНОСТ И ПРОГНОЗА ПРИ 
ПАЦИЕНТИ СЛЕД СЪРДЕЧНИ ОПЕРАЦИИ ВЪЗ ОСНОВА НА 

СИСТЕМИТЕ EURO SCORE И SOFA
Царянски Г, Чолаков В, Абединов Ф, Тенев Б, Димитрова В, Манолова В, Нацев И и Г Начев

СБАЛССЗ „Света Екатерина“ София

RISK ASSESSMENT, POSTOPERATIVE MORBIDITY AND PROGNOSIS IN CARDIAC 
SURGERY PATIENTS ASSESSED BY EURO SCORE AND SOFA SCORE SYSTEMS

Tsarianski G, Cholakov V, Abedinov F, Tenev B, Dimitrova V, Manolova V, Nacev I, Nachev G
University Hospital “St. Ekaterina” Sofia

 Въведение
Въпроса за риска при операция е приложим към всички хирургич-

ни специалности. Системата EuroSCORE, ES е създадена  и въведена 
в клиничната практика с цел предоперативна оценка на риска от сле-
доперативен летален изход при пациенти със сърдечни операции (1,2). 
Въз основа на величини свързани с индивидуалните особености на па-
циента, сърдечното заболяване и планираната хирургична процедура 
са приети нива на риска: обичаен и висок. В каква степен се променя 
състоянието на пациентите при продължителен престой в следопера-
тивното интензивно отделение и каква е динамиката в състоянието им 
в резултат на терапевтични въздействия системата ES не може да даде 
отговор. За тази цел са създадени други сборувани скали, системи,  
за следоперативна оценка, като една от тях е SOFA, Sequential Organ 
Failure Assessement, (3,4,5).  Като цяло основната задача на ES и SOFA 
системите е прогнозиране на смъртността. Обаче лечение, което дори 
и не променя смъртността, но променя морбидността би могло да се 
оцени като ефективно (3,6,7). Като имахме предвид гореказаното про-
ведохме настоящото изследване като си поставихме следната цел: да се 
оцени информационната стойност на системите ES и SOFA за оценка 
на следоперативната морбидност и смъртност при ограничена група 
сърдечно оперирани пациенти

Метод
Проведохме проспективно проучване при пациенти след сърдечни 

операции приети и лекувани в интензивното отделение на УБ „Све-
та Екатерина“. При тях като част от предоперативната подготовка и 
оценка е изчисляван „on line“ оперативния риск по системата ES, като 
за високо рискови се приемат пациентите с ES>6 (1,2). Анестезията 
и хирургичните операции са изврършени съобразно утвърдените бол-
нични протоколи. След приключване на операциите пациентите са 
превеждани в следоперативното интензивно отделение, ИО където е 
продължавана механичната вентилация, мониториране на жизнените 
функции, инфузионната и съдово активна терапия и пр. След затопля-
нето, отзвучаване на хиперметаболитния синдром, възстановяване на 
мускулния тонус и метаболизиране на анестетиците, при добри пока-
затели на външното дишане пациентите са екстубирани. При необхо-
димост при пациентите е извършвана бъбречно заместителна терапия 
с технологичния и човешкия ресурс на интензивното отделение. В 
обичайния сценарии на следоперативно възстановяване пациентите са 
превеждани в следоперативното отделение на втория или третия сле-
доперативен ден. Тези пациенти са изключени от това проучване. Из-
следвани са тези, които и след третия следоперативен ден са лекувани 
в интензивното отделение. Това са 161 пациенти, мъже 99 и жени 62г. 
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При тях е изчисляван сборувания индекс SOFA за всеки ден от престоя 
в ИО от 3-ия до 14-ия следоперативен ден (3): таблица 1.

Tаблица 1: изчисляване на SOFA скор

величина на параметър

параметър 0 1 2 3 4

PaO2/ >400 400-
300 299-200 199-100 ≤100

Креатинин 
µmol/l <106 106-

168 169-300

301-433 
урина

<500/ден

>433 
урина

<200/ден

Билирубин  
µmol/l <20 20-32 33-100 101-203 >203

Хипотензия; 
Катехоламини

Dopa

>5µg или 

Dopa

>10µg или 

Тромбоцити >150 ≤150 ≤100 ≤50 ≤20

GCS 15 13-14 10-12 6-9 <6

Оценката по SOFA-score  ситемата се извършва ежедневно, по пока-
затели за отделните системи.  За всеки показател се вземат „най- лоши-
те“ величини за деня. По този начи се изчислявя възможно най-висока-
та стйност на SOFA за периода. В случаите, когато отделен показател 
не е изследван, се счита, че липсва органна дисфункция в тази система 
и се приема стойност „0“, за съответния критерий (4). Това допускане 
е само по изключение, при отделни пациенти, показващи тенденция 
за трайна стабилизация на състоянието и без отклонения в съответ-
ния показател през предходните дни. В допълнение към SOFA скор 
при всички пациенти са изследвани параметрите на следоперативна-
та смъртност и морбидност, а именно: продължителност на престоя 
в ИО, продължителност на механичната вентилация, наличие и про-
дължителност на приложение на бъбречно заместителна терапия. След 
събиране на данните са формирани две гупи за изследване съобразно 
рисковия профил по системата Euro Score: високорискови пациенти с 
ES>6 и пациенти със стандартен риск с ES<6.

Статистическо изследване. Изследваните величини са предста-
вени като средни стойности и стандартно отклонение. За анализа са 
използвани методите на дискриптивната статистика, вариационния, 
корелационния  анализ, както и логистичния регресионен анализ. Кон-
кретните статистики са използвани съобразно етапите на изследване-
то. Както изхождаме от целта на изследването потърсихме зависимост 
и евентуална връзка между предоперативните стойности на ES и SOFA 
в следоперативния период и наблюдаваните смъртност и периопера-
тивна морбидност.

Резултати
В проучването са включени 161 пациенти, мъже 99 и жени 62 на 

възраст 66.9±9г. Извършени са сърдечни операции в условията на из-
вънтелесно кръвообръщение, системна хепаринизация и контролирани 
хипотермия, хипотензия и апнея: таблица 2.

Таблица 2: Интаоперативна характеристика на пациентите

Оперативна процедура Пациенти

Аорто коронарен байпас, АКБ 66

АКБ+клапна процедура 21

АКБ+клапна процедура+друга 
процедура 7

Митрално клапно протезиране 14

Аортно клапно протезиране 26

Комбинирани клапни процедури 27

Продължителност на ЕКК min±SD 112±52

Клампаж на аортата мин min±SD 56±24

Предоперативното изследване на пациентите за логистичния риск 
по системата ES показа величина от 8.8%. Наблюдавана смъртност при 
популацията пациенти е 12.5%. Оценени са за 751 човеко/дни стойно-
сти на SOFA, като общия скор за пациентите е 9.5. В динамика за дните 
на наблюдение установихме високи стойности на SOFA започващи от 
8.8 на 3-тия ден с тенденция за повишение в края на наблюдавания 
период. Динамиката на SOFA за престоя в ИО 3-14 ден е представена 
на графика 1.

Графика 1: Сумарен SOFA скор за наблюдавания период в ИО

При разделянето на пациентите на групи установихме: при тези със 
стандартен риск предоперативния ES е 3.7%, докато при тези с висок 
риск ES е 12.9%. Починалите в първата група са 8, докато във втората 
12. Относно стойностите на SOFA от 3-ти до 14-ти ден установихме 
тенденция са междугрупова разлика на 8-ия следоперативен ден: таб-
лица 3.

Таблица 3: Предоперативен риск по ES, динамика на SOFA и смърт-
ност

SOFA/
ден 3 4 5 6 7 8 9 11 12 12 14 E.L.

ES 3.7 
% 8.9 7 8

висок 
риск 12

Не установихме статистически значима междугрупова разлика от-
носно престоя в интензивното отделение и продължителността на ме-
ханичната вентилация. В групата на пациентите с висок предоперати-
вен риск установихме по-висока честота на бъбречна недостатъчност, 
изискваща бъбречно заместителна терапия: таблица 4.

Таблица 4: следоперативна морбидност.
Обичаен риск Висок риск значимост

Euro Score 3,7 12.9 α<0.01

Sofa 3-ти ден 8.2 9.3 NS

Престой в ИО 7.4 9.4 NS

МВ/дни 3.2 5.4 NS

БЗТ пациенти 5 11 α<0.01

Не установихме връзка между предоперативните стойности на ES 
и кое и да е от следоперативните значения на SOFA скор: нисък ко-
релационен коефициент r=0.19, при достоверен статистически модел: 
значимост на α от 0.041 и при доверителен интервал за корелационния 
коефициент от 0.008 до 0.36.

Отнесено към крайния изход резултатите са следните: Регресионния 
модел на зависимостта смъртност/SOFA3-4-5-6-7 показа предимство 
на стойностите на SOFA на 3-ия следоперативен ден: таблица 4 и гра-
фика 2
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Таблица 4: регресионни статистики към зависимостта смърт-
ност/SOFA         

 AUC 95% CI 

Смъртност/SOFA на 3-ти ден 0,716 0,579 to 0,828

Смъртност/SOFA на 4-ти ден 0,644 0,505 to 0,767

Смъртност/SOFA на 5-ти ден 0,647 0,508 to 0,770

Смъртност/SOFA на 6-ти ден 0,677 0,538 to 0,795

Смъртност/SOFA на 7-ми ден 0,695 0,558 to 0,811

Графика 2: сравнение на ROC кривите за зависимост смъртност/
SOFAУстановихме по-достоверен регресионен модел за зависимостта 

смъртност/SOFA на 3-ти следоперативен ден, отнесено към смъртност/
ES: таблица 5, 6 и графика 3.

Таблица 5: AUC и доверителен интервал на зависимостта смърт-
ност/ES и смъртност/SOFA 3-ти ден

 AUC 95% CI

Смъртност/ES% 0,626 0,530 to 0,715

Смъртност/SOFA на 
3-ти ден

0,773 0,685 to 0,846

Таблица 6: Отношение между зависимостта смъртност/ES и 
смъртност/SOFA 3-ти ден

ES% ~ SOFA_3

Разлика между двете AUC 0,147

Стандартна грешка 0,0798

95% доверителен 
интервал

-0,00914 to 0,304

Ниво на значимост P = 0,0650

 
Графика 3: сравнение на ROC кривите за зависимоста смъртност/ES 

и смъртност/SOFA 3-ти ден

Обсъждане
Предоперативната оценка за вероятността от фатален изход се из-

ползва широко в практиката на сърдечната хирургия. За тази цел с осо-
бена популярност е сборуваната система European System for Cardiac 
Operative Risk Evaluation: EuroSCORE. Установената в това изследване 
разлика в смъртността при пациентите с обичаен и висок предопера-
тивен риск по скалата ES е очаквано и съответства с наблюденията на 
редица автори (1,2).

Лечението на сърдечно оперираните пациенти в интензивно отде-
ление е естествен следоперативен процес. В този период се извършва 
мехнична вентилация, инфузия на катехоламини, вазодилататори, из-
рършва се обем заместваща терапия и т.н. Обикновено до 12-ия сл. 
час пациентите биват екстубирани и при липса на отклонения във 
виталните функции скоро напускат интензивното отделение. Състоя-
нието на тези пациенти е динамично и за тази оценка се предявяват 
изисквания.

Системите за прогнозиране на периоперативната морбидност и 
смъртност в болшинството си се основават на данните за пациентите в 
първия ден от постъпването им в интензивното отделение. Едни от тях 
са Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE), Simplified 
Acute Physiology Score (SAPS), и Mortality Prediction Model (MPM). 
Макар и използвани в редица институции горецитираните оценъчни 
системи имат специфични ограничения отнесено към сърдечната хи-
рургия (8).Кардиохирургичните пациенти са особена група, при които 
се прилага извънтелесно кръвообръщение, което само по себе си е фак-
тор индуциращ възпалителен отговор на организма и модифициращ 
органните функции. По тази причина основните сборувани системи, 
като APACHE и SAPS не се препоръчват за оценка на кардиохирургич-
ните пациенти.

За разлика от горецитираните скали, SOFA системата, Sequential 
Organ Failure Assessment е фокусирана основно върху морбидността. 
Основава се на величини от шест системи/органи: дихателна, сърдеч-
но съдова, чернодробна, коагулация, отделителна и централна нервна 
системи. Оценката варира от 0 до 4, съобразно степента на дисфунк-
ция/недостатъчност. Макар и създадена първоначално за описване на 
органните функции, редица проучвания показаха че, SOFA системата 
може да се използва за прогнозиране на смъртността и морбидност-
та на критично болните (5,9). Понастоящем липсват добре утвърде-
ни и широко приети системи за сборувана следоперативна оценка на 
сърдечно оперираните пациенти. Възможностите на системата SOFA 
най-добре се приближават до изискванията за динамична оценка на ви-
талните органи в непосредствения период след сърдечни операции, но 
въпреки това съобщения за използване на SOFA системата при карди-
охирургични пациенти са редки. Едно от малкото такива изследвания 
е на Ceriani и съавт. от 2003г, в което са включени пациенти с престой 
в ранимация над 4 дни (10). Основен показател при лечението на па-
циентите е смъртността. Обаче лечение, което не променя смъртността 
а вместо това променя морбидността (продължителност на лечение в 
интензивното отделение, качество на живота, разходи за лечението), 
може все пак да е ефективно (6). В наблюдавания материал не устано-
вихме разлика в следоперативната морбидност, а именно продължи-
телността на лечение в интензивното отделение и продължителността 
на механичната вентилация. Вероятно тези резултати се дължат на фа-
кта, че пациентите при влизане в проучването на 3-ия сл. оперативен 
ден са със сходна стойност на отклонения във виталните функции оце-
нени по SOFA скор. Липсата на връзка между значенията на ES и SOFA 
след 3-ия сл.оп. ден показва, че все пак това са две различни системи 
калкулирани в различни етапи на лечебния процес. Подобни са и ре-
зултетите на на Pätilä T. и сътр. (9). В тяхното изследване коефициентът 
на корелация между EuroSCORE и максималнато SOFA през първите 3 
дни е нисък (R = 0,34, р <0.0001). Тези автори определят максималната 
SOFA за първите три дни при 855 оперирани пациенти, независимо от 
продължителността на по-нататъшния им престой в ИО. Концентри-
райки се върху пациентите с по-продължителен престой, ние избрахме 
за начало на определяне на SOFA скор 3-ия следоперативен ден. Не-
зависимо от тези различия Pätilä T. и сътр. правят заключението, че 
SOFA е независим прогностичен показател за смъртността и заболева-
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емостта, дори когато се прилага в ранния следоперативен период при 
възрастни пациенти след кардиохирургия (9,11).

Регресионният анализ беше използван за да представим връзка-
та между една зависима и една или повече независими променливи. 
Тъй като зависимата променлива е дискретна, т.е. може да приеме две 
стойности: преживял-починал използвахме логистичния регресионен 
анализ. Както представихме по-горе в нашия случай зависимата про-
менлива беше изход: преживял-починал, а независими променливи 
бяха предоперативен ES, SOFA на 3-ти, 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми ден. Въз 
основа на събраните данни може допуснем, че SOFA скор на третия 
ден е информативен относно прогнозата в следоперативния период и 
може да се използва за прогнозиране на риска от неблагоприятен изход 
в следващите дни лечение в ИО.
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Резюме: 

 Оценихме ултразвука като диагностично средство за катетърна 
малпозиция и пневмоторакс след централна венозна катетеризация. В 
случаите при които рентгенологично диагностицирахме малпозиция 
или пневмоторакс извършвахме ултрасонографско изследване на цен-
трални съдове и бял дроб и сравнявахме резултатите с тези от  рентге-
нографията.  1559 катетъра бяха поставени на 1559 пациента 
включени в проучването.Клавикуларен достъп бе използван при 171 
катетеризации, югуларен при 1387. Провеждането на ултразвуковото 
изследване и интерпретиране беше възможно за всичките 39 случая 
с усложнения (37 малпозиции и два  пневмоторакса, диагностицира-
ни чрез рентгенография) с изключение на 2 случая - приложимост на 
метода 94.9%. Цялостното време за извършване на ултрасонографско-
то изследване беше 6.8±3.5  мин, докато 20±4,5  бяха необходими за 
рентгенологичното изследване. Ултразвуковият метод е бърз с висока 
приложимост и достоверност при диагноза на пневмоторакс и малпо- достоверност при диагноза на пневмоторакс и малпо-
зиции на катетърният връх.

Ключови думи: централна веноза катетаризация, катетърна малпо-
зиция, утразвуково изследване, усложнения, пневмоторакс.

Summery: 

We evaluated the ultrasound method as a diagnostic tool for catheter 
malposition and pneumothorax after central venous catheterization. In all 
cases with X-ray identified malposition or pneumothorax we completed 
ultrasound investigation of the central vessels and lung and compared the 
results with the X-ray images. 

1559 catheters were placed to 1559 patients included in the study. 
Clavicular approach was used in 171 catheterizations, jugular approach 
in 1387. Ultrasound investigation and interpretation was possible in all 39 
cases with complications (37 malpositions and 2 pneumothoraxes) with the 
exception of 2 cases – applicability of the method 94.9%. The total time 
for ultrasound investigation was 6.8±3.5 min, whereas 20±4,5 min were 
needed for  X-ray. The ultrasound method is fast with high applicability and 
authenticity for diagnosis of pneumothorax and catheter tip malposition.

 Key words: central venouse cathetarization, catheter malposition, 
ultrasound investigation, complications, pneumothorax

Централната венозна катетеризация на подключична и вътрешна 
югуларна вени е честа  при пациенти за оперативно лечение, в отде-
ленията за интензивни грижи, при пациенти, изискващи парентерално 
хранене, дълготраен венозен достъп, хемодиализа и/или хемофилтра-
ция, кардиопулмонална ресусцитация и др. Традиционно предпочитана 
локализация на катетърния връх е долната трета на горната прзна вена. 
Счита се, че тази позиция намалява риска от усложнения при клинич-
ното използване на катетъра, като например перфорация на съда, ло-
кална венозна тромбоза, катетърна дисфункция, краниална ретроград-
на инфузия (33). Процедурата е последвана от компликации в 0.3 -12% 
в зависимост от опита на лекарите и дефинирането на усложненията 
(24). Освен пункция на артерия, хематом, съдова или нервна увреда 
свързана с иглата или водача (3), могат да се наблюдават пневмото-3), могат да се наблюдават пневмото-), могат да се наблюдават пневмото-
ракс и малпозиция на катетърния връх.Диагнозата на последните две 
усложнения изисква гръдна рентгенография (11,12). Гръдната рентге-,12). Гръдната рентге-). Гръдната рентге- Гръдната рентге-Гръдната рентге-
нография може да бъде обременяваща и отнемаща време процедура, 
което да бъде във вреда при критично болни пациенти, поради което 
все по-често се  поставя въпроса за нуждата от такава при липса на 
клинични усложнения (8). Ехографията в реално време е лесна техника 
за визуализиране и изследване на подключичната и вътрешна югулар-
на вени и може да подобри честотата на успешна им катетеризация 
(6,14,19,29). Последни данни показват, че ултразвуковата методика 
може точно да определи пневмоторакс при критично болни пациенти 
(21,22).

ЦЕЛ
 Определяне възможностите на ултразвуковото изследване за  ди-

агноза и повлияване честотата на малпозиция на катетърният връх и 
пневмоторакс след централна венозна катетеризация.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД
 Проучването  обхваща периода май 2010 – 2012 година и се прове-12 година и се прове-година и се прове-

де в  в ОАИЛ на МБАЛ Токуда София.. За период от две години бяха 
проследени 1559  централни венозни катетеризаци извършени на па-
циенти от 11 до 93 години, 841 (54%) от които мъже и 718 (46%) жени. 
Сред тази популация 807 бяха хоспитализирани в отделението по ин-
тензивни грижи, 321 от тях на апаратна вентилация. От други отделе-
ния бяха 572. Основните  индикации бяха необходимост от парентерал-
но хранене, осигуряване на венозен достъп, измерване на централно 
венозно налягане, хемодиализа и/или хемофилрация, прилагане на 
дразнещи съдовата стена медикаменти. Проучването беше проведено 
според ръководството на етичната комисия за човешки изследвания и 
получено информирано съгласие.

 Мястото на инсерция на катетъра в  подключична или югуалар-
на вена и страната бяха избирани от извършващият лекар въз основа 
на клиничнта ситуация и личните предпочитания. В стерилни усло-
вия чрез централния и инфраклавикуларния достъп се извършваше 
пункция на вената по анатомичен или визуализиран методи и катете-
ризацията по техниката на Селдингер. Ултразвуковата катетаризация 
осъществявахме с ултразвуков апарат Sonosite Micro Max; трансдюсер 
7-16 kHz.Използвани бяха дву, три луменни катетри 7-F, 16-см  и ка-
тетри тип Join Line. Отчиташе се времето от заявката на рентгенова-
та графия   до пълната и интерпретация. Когато рентгенографски се 
диагностицераше малпозиция или пневмоторакс се извършваше и 
ултразвуково  изследване  както следва:1. изследване на двете субкла-
вии и  вътрешните югуларни вени; 2. визуализация на сърцето (дясно 
предсърдие и камера) и горна празна вена през субкостален акустичен 
прозорец 3. Откриване ехографските белези на пневмоторакс (21,22); 
4. Заключение; 5. Отбелязване  времето необходимо за извършване на  

ПРИЛОЖЕНИЕ НА УЛТРАЗВУК ЗА ДИАГНОЗА НА МАЛПОЗИЦИИ И 
ПНЕВМОТОРАКС  ПРИ ЦЕНТРАЛНА ВЕНОЗНА КАТЕТАРИЗАЦИЯ

Г. Симеонов, Е. Морев, Д. Славова
  ОАИЛ, Токуда Болница София

ULTRASOUND FOR DIAGNOSIS OF MALPOSITION AND 
                         PNEUMOTHORAX IN CENTRAL VENOUS CATHETARIZATION 

G. Simeonov, E. Morev, D. Slavova
Department of Anesthesia and Intensive Care, Tokuda Hospital Sofia
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пълното сонографско изследване т.1-5.
 За малпозиция приемахме или абрентна, отклоняваща се или твър-

де дистална позиция на катетъртият връх.Аберентна позиция се дефи-
нираше когато катетърният връх се визуализираше (23) в ипсилате-
ралната вътрешна югуларна вена или контралатералната подключична 
вена в случаите на пункция на вена субклавия (25) и на ипсилатерална 
вена субклавия или контралатерална югуларна вена при канюлация на 
югуларна вена. Като дистална позиция дефинирахме визуализацията 
на катетърният връх в сърдечните кухини –вътрепредсърдно или въ-
трекамерно, или в долна празна вена.

В случаи когато не можехме да визуализираме катетъра провежда-
хме обзорно ултразвуково изследване на вътрешните югуларни и бра-
хеоцефални вени, и дясните отдели на сърцето.Ако не визуализирахме 
катетър правихме извод за правилната му локализация, което се по-
твърждваше от направената рентгенография. По този начин пряко или 
косвено съдихме за нормалното положение на катетъра. Пневмоторакс 
се търсеше в първите три интеркостални пространства. Наличието на 
Lung sliding артефакт изключваше пневмоторакс. Обратно, отсъствие-
то на Lung sliding и Komet tail артефакти означаваше пневмоторакс.

Отговорите за трите по-горе  описани състояния-наличие на пнев-
моторакс, аберентна позиция и твърде дистална позиция получени от 
рентгенографското и ултрасонографското изследване бяха записвани и 
сравнявани. Следпроцедурната рентгенография на гръдният кош счи-
тахме като референтна. Като  адекватна се считаше позицията на върха 
на катетъра не достигащ предсърдието(9).

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ
 Променливите бяхя представени със средните им стойности и 

стандартни отклонения, относителни честоти. За сравняване на вре-
мето се използвашие t-тестът на Стюдънт.Дискретните променливи се 
сравняваха с Х-квадрат теста. Доверителна вероятност р=0.05, Данни-
те бяха обработвани с SPSS 19.

РЕЗУЛТАТИ
 1559 катетъра бяха поставени на 1559 пациента включени в проуч-

ването.
Клавикуларен достъп бе използван при 171 катетеризации.Югула-

рен при 1387
Посткатетаризационната рентгенография разкри 37 малпозиции 

2,37% от всички канюлации и 2 пневмоторакса. Табл.1. Аберентна по-% от всички канюлации и 2 пневмоторакса. Табл.1. Аберентна по- от всички канюлации и 2 пневмоторакса. Табл.1. Аберентна по- 2 пневмоторакса. Табл.1. Аберентна по-2 пневмоторакса. Табл.1. Аберентна по-1. Аберентна по-Аберентна по-
зиция се откри при 31случая, дистална позиция в 6.

От реализираните 1559 канюлации на на четирите централни  
вени включени в проучването, 1175(75,4%) са проведени на VJID и 
215(13,6%) на VJIS. Дясната и лява субклавийни вени са експлоатира-VJIS. Дясната и лява субклавийни вени са експлоатира-
ни съответно 56 и 115 пъти (3,6% и 7,4%). 

Таблица №.1Канюлирани вени и настъпили малпозиции.

 
канюлации малпозиции

n % n %в канюлираната вена %от всички канюлации

вена 1559 100  2,37

VJID 1175 75,4 2,38 1,80

VJIS 212 13,6 4 1,89 0,26
VSD 56 3,6 3 5,36 0,19

VSS 115 7,4 2 1,74 0,13

 Най- често малпозиция (1,8%)  е възниквала при канюлация на 
VJID-една на на всяка четиридесета е завършвала с малпозиция, като 
катетърният връх  се отклонявал в  VSD пет пъти по-често, отколкото 
ретроградно в същата вена или дистално в дясно предсърдие и нито 
веднъж в контралатералната едноименна вена.Най- рядки са малпози-
ците от VSS  (0,13%) и са единствено в VJID, приблизително веднъж 
на 50 канюлации (1,74%).Най-честа по вид е била малпозицията в  
ипсилатералната разноименна вена (1,6% от канюлациите или 67,5% 
от малпозиците). Почти пет пъти по рядко и с еднаква вероятност са  
дисталната и ретроградната. Само веднъж (0,06%) от всичките 1559 
канюлации върхът на катетъра  се е позиционирал в контралатералната 
едноименна вена- от VJIS в  VJID.Този вид малпозиция не е наблюда-- от VJIS в  VJID.Този вид малпозиция не е наблюда- от VJIS в  VJID.Този вид малпозиция не е наблюда-VJIS в  VJID.Този вид малпозиция не е наблюда-  VJID.Този вид малпозиция не е наблюда-VJID.Този вид малпозиция не е наблюда-Този вид малпозиция не е наблюда-
вана при канюлация на подключичните вени. В рамките на една 

вена най- често е настъпвала малпозицията при канюлиране на VSD 
(5,36% от канюлаците на същата вена),за сметка на дисталното разпо-,за сметка на дисталното разпо-
ложение на катетъра в дясно предсърдие 3,57%, което е е два пъти по 
често от аберацията 1,79%. Най- рядка (1,74 %) при VSS. Върхът 
на катетъра е попадал в  дясно предсърдие от VSD и VJID  съответно 
3,5% и  0,34% от канюлациите на тези вени са завършвали с дистал- на тези вени са завършвали с дистал- са завършвали с дистал-
на малпозиция. Не беше наблюдавана инсерция в долна празна вена. 
Табл.2

Таблица № 2. Миграция на катетърният връх.
вена малпозиция

пункция локализация n % от всички 
малпозиции 

% от канюлациите на 
пунктираната вена

% от 
всички ка-
нюлации

VJID VSD 20 54,05 1,70 1,28

VJIS 0 0,00 0,00 0,00

VJID 4 10,81 0,34 0,26

RA 4 10,81 0,34 0,26

общо  28 75,68 2,38 1,80

VJIS VSS 2 5,41 0,94 0,13

VJID 1 2,70 0,47 0,06

VJIS 1 2,70 0,47 0,06

RA 0 0,00 0,00 0,00

общо  4 10,81 1,89 0,26

VSD VJID 1 2,70 1,79 0,06

VSS 0 0,00 0,00 0,00

VSD 0 0,00 0,00 0,00

RA 2 5,41 3,57 0,13

общо  3 8,11 5,36 0,19

VSS VJIS 2 5,41 1,74 0,13

VSD 0 0,00 0,00 0,00

VSS 0 0,00 0,00 0,00

RA 0 0,00 0,00 0,00

общо  2 5,41 1,74 0,13

  37 2,37

 Относителният дял на малпозициите получени след пункция на 
вената по анатомичен или ултразвуков методи са близки по значение 
съответно при 2.25 и 2.94% от катетризаците и разликата е статистиче- при 2.25 и 2.94% от катетризаците и разликата е статистиче- 2.25 и 2.94% от катетризаците и разликата е статистиче- от катетризаците и разликата е статистиче-
ски незначима (Sign.Z>0,05). Табл.3

Таблица № 3.Честота на малпозиции според метода на пункция.
канюлации малпозиции

метод n n %

Ултразвуков 272 8 2,94

Анатомичен 1287 29 2,25

 За всичките 1559 канюлации на четирите централни вени са по-За всичките 1559 канюлации на четирите централни вени са по-
лучени  два пневмоторакса след канюлация на субклавийните вени, 
пунктирани по анатомични ориентири. Диагнозата и в двата случая е 
поставена по рентгенови и ехографски критерии,след което са поста- по рентгенови и ехографски критерии,след което са поста-рентгенови и ехографски критерии,след което са поста- критерии,след което са поста-поста-
вени плеврални дренове.

 Провеждането на ултразвуковото изследване и интерпретиране 
беше възможно за всичките 39 случая с усложнения (37 малпозиции 
и два на пневмоторакса диагностицирани чрез рентгенова графия) с 
изключение на 2 случая - приложимост на метода 94.9%.

Затруднения до невъзможнжст за визуализация имахме при  пациенти 
с белодробен емфизем и хиперстенично положениеа, обезитас, хипово-
лемия и др.Ултрасонографското изследване на вени, сърце и пневмото-
ракс не даде фалшиво положителен резултат.Цялостното време за из-
вършване на ултрасонографското изследване беше 6.8±3.5  мин, докато 
20±4,5  бяха необходими за рентгенологичното изследване(р<0.005). 
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ОБОБЩЕНИЕ
 Приблизително една  от четиридесет и пет централни венозни ка-една  от четиридесет и пет централни венозни ка- от четиридесет и пет централни венозни ка-четиридесет и пет централни венозни ка- централни венозни ка-

тетеризации завършват с малпозиция на катетърният връх.Аберентните 
малпозиции са по-чести от дисталните. Най- често срещаната  малпо-- често срещаната  малпо- често срещаната  малпо-
зиция е в ипсилатералната разноименна вена, многократно по- рядки 
са ретроградната и дисталните малпозиции. В дясното предсърдие се 
попада преди всичко от дясните вени, по вероятно от подключичната.
Най- рядко трябва да се очаква появата на върха на катетъра в контра-- рядко трябва да се очаква появата на върха на катетъра в контра- рядко трябва да се очаква появата на върха на катетъра в контра-
латералните едноименни вени.Табл.4

Таблица № 4 Честота на разположение на катетърният връх при мал-
позиция.

местоположение 
на катетърният 

връх

вена общо

Ипсилатерална 
разноименна

Контралатерална 
едноименна

Ретрог-
радна %

%от всички 
пункции 1,6 0,06 0,32 2,37

%от всички 
малпозиции 67,51 2,53 13,5 100

   Пневмоторакс е рядко, но реално усложнение, особенно след пунк-невмоторакс е рядко, но реално усложнение, особенно след пунк-е рядко, но реално усложнение, особенно след пунк- усложнение, особенно след пунк-, особенно след пунк- особенно след пунк-пунк-
ция на субклавийни вени по анатомични ориентири. Методът на каню- на субклавийни вени по анатомични ориентири. Методът на каню- по анатомични ориентири. Методът на каню-. Методът на каню-
лация не влияе върху честотата на  малпозиции, но намалява риска от 
пневмоторакс. Ултразвуковият метод е бърз с висока приложимост и 
достоверност при диагноза на пневмоторакс и малпозиции на катетър-етър-
ният връх.

ДИСКУСИЯ
 Редица клинични ситуации налагат достъп до централното веноз-

но кръвообращение. За година в света се поставят до 15 милиона цен-
трални венозни катетри(2) , Процедурата  протича в повечето случаи 
без усложнения и увреди, но такива могат да се появят и даже да до-
ведат до тежък дистрес (26) и смърт(31). Към очевидните усложнения 
трябва да се добави  катетърна малпозиция и пневмоторакс, които са  
трудни за потвърждение при липса на следпроцедурна рентгенография 
(11,12).  Позиционирането на катетърня връх в силуета на сърдечната 
сянка е свързано с увеличаване на риска от сърдечна тампонада, а при 
позиционирането му във вена субклавия с риск от тромбози, особено 
при онкологични пациенти. Малпозиция на катетърния връх от едната 
подключична вена към срещуположната може да доведе до по-тежки 
последици в сравнение с поставянето на югуларен катетър в дясното 
предсърдие (16).

 Счита се, че мястото на катетърния връх може да бъде предвидено 
чрез клинична оценка - 18 см от пункцията е горната граница при въз-
растни (3,7). Използването на интраатриална ЕКГ навигирна  централ-3,7). Използването на интраатриална ЕКГ навигирна  централ-). Използването на интраатриална ЕКГ навигирна  централ-
на венозна канюлация води до правилно позициониране на катетъра 
при 92 % от случаите чрез мониториране на промените в конфигура-
цията на р-вълната (4).  Рентгеноскопичното мониториране е с 
много добри резултати, но изисква апаратура , персонал и зала и др. 
Реална е миграция на катетърният връх при изправянето на пациенти-
те (8,28).  Трансезофагеална ехокардиография освен горепосоченото, 
причинава значителен дискомфорт при пациенти в съзнание, и в ред-
ки случаи усложнения като травма или перфорация на орофарингса, 
хранопровода и/или стомаха(27). Публикувани са редица проучвания, 
които ясно потвърждават, че изплзването на ултразвук навигиранта 

техника води до  намаляване на общата честота на неуспех при ЦВК, 
броя на неуспешните пункции при първи опит, скъсяване на времето за 
канюлация, по-ниска честота на усложнения и потенциално намалява-
не на разходите (5,10,13,15,17, 35).

 Ултрасонографията в реално време е използвана все по често от 
лекарите в интензивните отделения, за оценка на сърдечната функция 
и хемодинамичен статус(32, 34), диагноза на плеврален излив, асцит, 
обструктивна бъбречна недостатъчност(20) и като много чувстви-20) и като много чувстви-) и като много чувстви-
телен и специфичен метод за изключване на пневмоторакс при кри- за изключване на пневмоторакс при кри-за изключване на пневмоторакс при кри-
тично болни пациенти (21,22).Когато се ограничава до определени 
елементи(визуализация на сърце, югуларни и подключечни вени, lung 
sluge и  commet tail артефакти  ) може да бъде лесно и бързо усвоен(6, 
14,19, 24, 29).Сред нашата извадка визуализацията на югуларните 
и подключични вени е добра.При пациенти с обезитас и неехогенни 
пациенти(COPD) ултразвука може да бъде неточен при определяне на 
дисталната позиция.Спестява радиационно натоварване и  време.

Заключение: Резултатите от нашето проучване, както и данните от 
литературната справка показват, че честотата на рентгенографски уста-
новените малпозиции при ЦВК е ниска. Механичните усложнията при 
малпозиция на катетъра са редки, но  тежки и с висока смъртност. Из-
ползването с двуразмерен  ултразвук не предотвратява възникването на 
малпозиции,  но е точен метод за изследването и откриването на пнев-
моторакс и каетърна малпозиция след канюлация на подключечна и 
югуларни вени. Изисква по малко време отколкото за конвенционална 
гръдна рентгенография и може да бъде лесно приложима от лекарите в 
отделенията по интензивни грижи след кратко обучение.  
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Медицинските стандарти са ориентирани към качеството на 
индивидуалната работа на общопрактикуващите лекари и разписват 
условията за извършване на медицинска дейност в различни отрасли.

При изготвяне на медицинските стандарти се използва 
утвърден подход при, който отделните елементи на съдържание 
включват:  “структура - процес - резултат”. Отделният елемент има строго 
определена същност и значение по отношение цялостното изграждане 
на стандарта. В тази връзка, Структурата на всеки медицински 
стандарт съдържа критериите по отношение на устройството, 
материалните ресурси, оборудването, персонала, професионалната 
компетентност и обхвата на услуги на ниво обща медицинска практика. 
Елемента „процес”, описва стандартите за извършваните клинични и 
неклинични дейности при пациентите (консултации, изследвания, 
предлагано лечение, превантивни дейности, медицински скрининг, 
диспансеризация и др.). Резултатите съдържащи се във всеки стандарт, 
установяват междинните и крайни ефекти върху здравното състояние 
на пациента, както и неговата удовлетвореност.

Поради сложното съдържание на общата медицинска 
практика, за осигуряване и измерване на качество на различните 
видове клинични (диагностика, лечение, рехабилитация), превантивни 
и медико-социални дейности извършвани от общопрактикуващите 
лекари, се използват предварително разработени технологични схеми, 
указания, протоколи и др., които са общи и за останалите медицински 
специалности.

Медицинските стандарти имат важно значение в две 
направления. Първо, всеки  лекар може да направи стуктурна 
самооценка на своята практика. На второ място, последством 
стандартите се подготвят условията за въвеждане на акредитацията в 
системата на първичната медицинска помощ като основна технология 
за имерване и оценка на качеството. 

Изработването и прилагането на стандартите не означава и 
не изисква всички общи медицински практики в страната да са еднакви. 
Това, което е необходимо за всяка обща медицинска практика е да 
притежава „качества”, с които да гарантира, че тя може да осигурява 
„първоначална, продължителна, цялостна и координирана медицинска 
помощ за всички индивиди, семейства и общности при биомедицинско, 
психологическо, социално и приподно разнообразие за здравето”, в 
съответстваща на доказателствено-базирана медицина. 

Признавайки голямото разнообразие на общите медицински 
практики, всеки процес на оценка свързан със стандартите, трябва да 
се основава на здравия разум и да се стреми към санкциониране или 
изключване на практики, установяващи дейност само въз основа на 
формални основания. 

Предлаганите стандарти са само началният етап от 
изграждане на цялостна система за оценяване на качеството. 
Стандартите подлежат на периодично преразглеждане, като в тях 
се включвт нови доказателства и постижения на медицината и 
практиката. Стандартите се развиват, с развитие на медицинската наука 
и усъвършенстване на медицинската практика. 

Наредба № 10 от 24 март 2010 година, министърът на 
здравеопазването утвърждана Медицински стандарт „анестезиология 
и интензивно лечение”. По този начин, в нормативен акт се 
анестезиологията и интензивното лечение се определят като основна 
медицинска дейност, която включва изучаването и практическата 
реализация на клиничните дейности „анестезия”, „кардиопулмонална 
ресусцитация” и „интензивно лечение”. 

В стандарта се дефинират понятията анестезиология,  
кардиопулмонална ресусцитация и интензивно лечение. Съгласно тези 
дефиниции: 

Анестезията предвижда  приложение на лекарствени 
продукти (анестетици) и техники (анестетични техники) за 

предизвикване състояние на анестезия и последващо възстановяване 
от анестезия. 

Интензивното лечение се определя като 
специфичендиагностично-лечебен процес,  при пациенти с критични 
нарушения в жизнено важните функции и/или за които се очаква, че 
тези функции могат да декомпенсират в непосредствен бъдещ период. 

Кардиопулмонална ресусцитация представлява комплекс 
от диагностични и терапевтични дейности за възстановяване на 
преустановени основни жизнени функции (сърдечна дейност, дишане, 
функции на централната нервна система) при пациенти в състояние на 
клинична смърт. 

	 Анестезия
Медицинският стандарт  установява основни принципи при 

анестезията. Съдържа правила, специфични условия и критерии във 
връзка с анестезията. 

Основните принципи предвиждат:
•	 Всяка една анестезия и при всеки пациент включва следните 

задължителни етапи:
1. клиничен преглед и подготовка на пациент за анестезия; 
2. въвеждане в анестезия;
3. поддържане на анестезия;

възстановяване от анестезия.
•	 При всяка една анестезия и при всеки пациент се осъществява 

специфичен диагностично-лечебен процес, който включва 
или може да се наложи включването на: 

1. мониториране по време на анестезия; 
2. интензивно лечение по време на анестезия;
3. кардиопулмонална ресусцитация по време на анестезия.
•	 Не се разрешава извършване на анестезия без наличието 

на материални, организационни и кадрови условия за 
адекватно осъществяване на клиничен преглед и подготовка 
на пациент за анестезия, въвеждане в анестезия, поддържане 
на анестезия, възстановяване от анестезия, мониториране 
по време на анестезия, интензивно лечение по време на 
анестезия и кардиопулмонална ресусцитация по време на 
анестезия. 

•	 Всяка една анестезия трябва да се осъществява въз 
основа на принципите на медицинската специалност 
„Анестезиология и интензивно лечение” за безопасност и 
адекватност. Безопасната анестезия не увеличава сама по 
себе си заболеваемостта и смъртността и освен временни 
и обратими странични ефекти не нарушава здравето на 
пациентите.  Адекватна анестезия осигурява оптимални 
условия за извършване на оперативна интервенция или 
друга диагностична или терапевтична процедура; 

Принципът за безопасност на анестезията е приоритет при всички 
пациенти и клинични ситуации.  
 В Стандарта, детайлно са разписани основните дейности 
при анестезията. Отделено е внимание на:

−	 клиничния преглед и подготовката на пациента за 
анестезия; 

−	 въвеждането, поддържането и възстановяването от 
анестезия; 

−	 мониториране по време на анестезия; 
−	 интензивното лечение по време на анестезия; на 

кардиопулмонална ресусцитация по време на анестезия. 
Въведени са правила за организация, човешки ресурси 

и материални условия за осъществяване на анестезия, както и 
специфични правила за безопасност при местна анестезия и анестезия 
при еднодневна хирергия. 

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ В ПРАКТИКАТА

Мариела Деливерска*

*  Доктор по международно прaво и международни отношения
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ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

−	 Клиничен преглед и подготовката на пациента за анестезия
Клиничен преглед и подготовка на пациент за анестезия 

е специфичен диагностично-лечебен процес, извършван преди 
анестезията с цел да се планира и осигури анестезия, която е безопасна 
и адекватна на състоянието на пациента и нуждите на оперативната 
интервенция или друга лечебна или диагностична процедура. 
Прегледът и подготовката на пациент за анестезия се извършва от 
лекар - специалист по анестезиология и интензивно лечение, или лекар 
с клиничен опит по анестезиология и интензивно лечение в процес 
на специализация, но без призната специалност по анестезиология и 
интензивно лечение под ръководството на лекаря-специалист.

При планови анестезии (планови оперативни интервенции или 
друга лечебна или диагностична процедура) оптималното време за 
извършване на клиничен преглед и подготовка на пациент за анестезия 
може да е от 7 денонощия до едно денонощие преди началото на 
планираната анестезия.

При спешни анестезии (спешни оперативни интервенции или 
друга лечебна или диагностична процедура) етапът клиничен преглед 
и подготовка на пациент за анестезия не може да бъде пропускан. 
Оптималното време и начинът на провеждането му са в зависимост от 
степента на спешност. Всички обстоятелства, налагащи изменение и/
или съкращение в провеждането на клиничния преглед и подготовката 
на пациента за анестезия, се отбелязват писмено в медицинската 
документация на пациента.

Основните компоненти на клиничен преглед и подготовка на 
пациент за анестезия са: 

1. установяване на доверие между анестезиолог и пациент 
като елемент на психологическата подготовка на пациента 
за предстоящата анестезия; 

2. снемане на анамнеза, която е насочена към установяване на 
данни за пациента от значение за осигуряване на безопасна 
и адекватна анестезия; 

3. назначаване по индикации на лабораторни и инструментални 
изследвания и консултации със специалисти от различни 
медицински специалности с цел да се обективира здравното 
състояние на пациента и да се осигури на пациента безопасна 
и адекватна анестезия; 

4. оформяне на писмен доклад в медицинската документация 
на пациента. Писменият доклад съдържа: данни за здравното 
състояние на пациента от значение за осигуряване на 
безопасна и адекватна анестезия; инструкции за прием 
на храна и течности и/или друго специфично поведение, 
дадени на пациента, преди предстоящата анестезия; лечебни 
мероприятия по подготовката за анестезия, включително 
и премедикация, назначени на пациента; заключение 
за индикациите и контраиндикациите за предстоящата 
анестезия; заключение относно безопасността/риска 
на планираната анестезия; специфични забележки при 
необходимост, свързани с планирането на анестетични 
средства и техники, с цел осигуряване на безопасна и 
адекватна анестезия.

Информацията от извършения клиничен преглед и подготовка 
на пациент за анестезия се предоставя на пациента с цел да се 
получи неговото информирано съгласие за предстоящата анестезия. 
Информацията трябва да включва факти и заключения, установени в 
резултат на клиничен преглед и подготовка на пациент за анестезия, 
възможни рискове, усложнения и странични ефекти на предстоящата 
анестезия и др. Информацията се съобщава на пациента и/или на 
негови законни представители по разбираем начин, като пациента или 
неговите законни представители в писмен вид, удостоверено с подпис, 
дават своето информирано съгласие за предстоящата анестезия. 

−	 Въвеждане, поддържане и възстановяване от анестезия 
Въвеждането в анестезия е етап от анестезията, който започва с 

непосредствената подготовка на пациента за анестезия и приключва 
с установяването на стабилно състояние на анестезия. По време 
на въвеждане в анестезия рискът от възникване на усложнения и 
неблагоприятни странични реакции от прилаганите анестетични 

средства е висок, поради което не се допуска да се започне провеждането 
на оперативна интервенция или друга диагностична или терапевтична 
процедура до установяването на стабилно състояние на анестезия.

Въвеждане в анестезия се осъществява при: осигурени условия 
за психосоматичен комфорт на пациента; и осигурена възможност 
на анестезиологичния екип за адекватно приложение на методите за 
въвеждане в анестезия, диагностициране и лечение на евентуални 
усложнения и неблагоприятни странични реакции.

Поддържането на анестезия е етап на анестезията, който започва 
след приключването на етапа въвеждане в анестезия и продължава до 
началото на етапа възстановяване от анестезия, като възстановяването 
от анестезия обхваща периода след приключването на анестезията и 
на съответната оперативна, диагностична или терапевтична процедура 
и продължава до възстановяването на основните жизнени функции на 
пациента, нарушени от провеждането им.

−	 Мониториране по време на анестезия 
Мониторирането по време на анестезия е специфичен 

диагностичен процес на интензивно наблюдение, проследяване и 
обективизиране на основните жизненоважни функции на пациента 
(циркулация, дишане, температурна хомеостаза и др.) и контрол върху 
дълбочината на анестезията.

Данните от всички мониторирани показатели по време на 
анестезия се регистрират в медицинската документация на пациента 
- анестезиологичен лист. Най-дългият интервал за измерване и 
регистрация на показателите сърдечна честота и системни артериални 
налягания по време на анестезия е 10 минути. Стойностите на другите 
мониторирани показатели се измерват и регистрират в зависимост 
от тяхната специфична динамика и винаги се регистрират техните 
екстремни (патологични) величини. 

	 Интензивно лечение и анестезия

−	 Интензивно лечение по време на анестезия
Интензивното лечение по време на анестезия е лечение на 

проявяващи се по време на анестезия критични нарушения в 
жизненоважните функции на пациента, които могат да се дължат както 
на присъщи на анестезията и извършваната под анестезия процедура 
(оперативна интервенция, диагностична или терапевтична процедура), 
така и да са проява на основната или придружаващата патология.

−	 Кардиопулмонална ресусцитация по време на анестезия
Кардиопулмоналната ресусцитация по време на анестезия 

(реанимация) е прилагане или готовност за прилагане на комплекс 
от диагностични и терапевтични мероприятия за възстановяване на 
преустановени основни жизнени функции при пациенти в състояние 
на клинична смърт по време на анестезия.

	 Анестезиологичен екип

Анестезията се осъществява винаги от анестезиологичен екип, 
който се формира на функцеонален принцип. В струкурата на на 
лечебните заведения анестезиологичният екип може да има една от 
следните форми на административна подчиненост:

−	 анестезиологичен екип в състава на отделение/клиника 
по анестезиология или по анастезиология и интензивно 
лечение;

−	 анестезиологичен екип в състава на отделение или клиника 
по хирургия, акушерство и гинекология, вътрешни болести, 
педиатрия или по друга специалност с преобладаваща 
хирургична насоченост;

−	 анестезиологичен екип в кабинет за преданестезиологична 
консултация към диагностично-консултативния блок на 
лечебното заведение за болнична помощ (в случаите, когато 
няма отделение по анестезиология и интензивно лечение в 
стационарния блок).

Анестезиологичният екип се състои от лекар-анестезиолог 
(специалист по анестезиология и интензивно лечение) и/или 
специализиращ лекар-анестезиолог и медицинска сестра (акушерка) 
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- анестезиологична сестра (акушерка). При сложни анестезии 
към анестезиологичния екип може да бъдат включени още един 
лекар-анестезиолог и/или специализиращ лекар-анестезиолог, една 
или две анестезиологични сестри. По правило, ръководител на 
анестезиологичния екип е лекарят с най-висока квалификация и 
клиничен опит, освен ако с административното разпореждане  с което 
се формира екипа не е предвидено друго.

Лекарят-анестезиолог, когато е в качеството си на ръководител 
на анестезиологичен екип, носи цялата отговорност за провежданата 
анестезия. Един анестезиологичен екип осъществява анестезия 
на един пациент - от началото на етапа въвеждане в анестезия до 
края на етапа възстановяване от анестезия. Не се разрешава един 
анестезиологичен екип да осъществява анестезия на повече от един 
пациент. По изключение се разрешава целият анестезиологичен екип 
или отделни негови членове да бъдат сменяни по време на анестезия с 
други с адекватна квалификация.

−	 Клинична самостоятелност на анестезиологичния екип
При изпълнение на задълженията и отговорностите си за всяка 

конкретна анестезия анестезиологичният екип, респ. неговият 
ръководител, се ползва с клинична самостоятелност, което включва, 
без да изчерпва, следното:

- ръководителят на анестезиологичния екип може да пристъпи 
към анестезия на пациента само ако има убеждението, че 
принципите на специалността “Анестезиология и интензивно 
лечение” и изискванията на Стандарта за осигуряване на 
безопасна анестезия могат да бъдат спазени;

- при провеждането на планови анестезии на ръководителя 
на анестезиологичния екип или на ръководителя на 
анестезиологичното отделение (клиника) задължително 
трябва да му бъдат предоставени най-късно един час 
преди края на предишния работен ден пълна програма за 
плануваната оперативна, диагностична или терапевтична 
процедура, която ще се провежда под анестезия;

- ръководителят на анестезиологичния екип може да пристъпи 
към анестезия само при налична медицинска документация 
за пациента, предоставена най-малко 45 минути преди 
началото на планираната оперативна, диагностична или 
терапевтична интервенция от структурата на лечебното 
заведение, в която се осъществява основният диагностично-
лечебен процес на пациента. По изключение може да се 
пристъпи към анестезия, без да е изпълнено това условие, 
когато са налице индикации за спешност с непосредствен 
риск за живота на пациента;

- ръководителят на анестезиологичния екип приема да 
осъществява програма за анестезия при наличие на 
оптимално технологично време за провеждането на етапите 
въвеждане в анестезия (не по-малко от 30 минути) и 
възстановяване от анестезия (не по-малко от 30 минути);

- преди всяка анестезия ръководителят на анестезиологичния 
екип и анестезиологичната сестра са длъжни да проверят 
изправността и функционалната годност на апаратурата 
и инструментариума за извършване на анестезията; 
на апаратурата и инструментариума, необходими за 
диагностиката и лечението на евентуални усложнения и 
неблагоприятни реакции по време на анестезия; наличността 
на лекарствени продукти както за осъществяване на 
анестезия, така и за лечение на евентуални усложнения и 
неблагоприятни реакции по време на анестезия.

Непосредствено преди всяка анестезия ръководителят на 
анестезиологичния екип е длъжен да извърши клиничен преглед на 
пациента, включващ симптоматика от значение за осигуряване на 
безопасност на предстоящата анестезия.

Това включва, но не изчерпва: последен прием на храна и течности, 
цвят и тургур на кожа и видими лигавици, визуален преглед на горни 
дихателни пътища, измерване на системни артериални налягания 
и на пулсова честота, състояние на периферната венозна мрежа, 
откриване на груба неврологична симптоматика и немедикаментозно 
предизвикани промени в съзнанието, значими промени във външното 

дишане и др.
Резултатите от извършения експресен клиничен преглед 

преди началото на анестезията се отразяват задължително в 
медицинската документация на пациента - анестезиологичен лист. 
Ръководителят на анестезиологичния екип отговаря за воденето на 
медицинската документация на пациента по време на анестезията. 
В анестезиологичния лист на пациента се отразяват всички значими 
факти по време на анестезията, както и препоръки за диагностично-
лечебното поведение в ранния следанестезионен период.

По време на анестезия ръководителят на анестезиологичния екип 
е длъжен да осигури приоритет на безопасна анестезия относно:

- положението на пациента на операционната маса (или друго 
медицинско устройство);

- избора и прилагането на анестетични средства и техники; 
мнението на ръководителя на анестезиологичния екип 
относно вида и начина на приложение на анестетичните 
средства и техники за адекватна анестезия имат приоритет 
пред тези, предпочитани от пациента и неговите близки, 
както и от оперативния екип.

Ръководителят на анестезиологичния екип няма право да възлага 
или да позволява да се възлагат задачи на членове на анестезиологичния 
екип извън тези, свързани с пряката дейност на екипа, провеждащ 
анестезията. Задълженията на ръководителя на анестезиологичния екип 
спрямо пациента са изпълнени, когато е диагностицирал състояние на 
възстановени основни жизнени функции, нарушени след проведена 
анестезия, и е насочил пацента за наблюдение и по-нататъшно лечение 
в съответното отделение на лечебното заведение, а при необходимост 
- за наблюдение и по-нататъшно лечение в структура за интензивно 
лечение.

Всички решения и становища на ръководителя на 
анестезиологичния екип в рамките на клиничната самостоятелност на 
екипа, който осъществява всяка конкретна анестезия, не могат да бъдат 
коригирани и/или отменяни от негов административен ръководител, ако 
последният не е специалист по анестезиология и интензивно лечение.

Когато дадена анестетична техника не се прилага само от 
анестезиологичния екип, а изисква и участието на други медицински 
специалисти, ръководителят на анестезиологичния екип е длъжен 
да съгласува предварително с другите медицински специалисти, 
участващи в анестезията, видовете анестетични средства (включително 
и дозировки) и анестетични техники, които ще се прилагат.



37Год. XLI, кн. 1/2013

ОБЗОРИ

ОБЗОРИ

Резюме:
В тази обзорна статия се разглеждат проблеми на интра-абдоми-

налната хипертензия (ИАХ) и абдоминалния компартмънт синдром 
(АКС), които не са рядка находка  при  критично болни  пациенти в 
интензивните отделения. ИАХ и АКС имат доказано вредно въздейст-
вие върху всички органи и системи, и са свързани със значителна за-
болеваемост и смъртност. През последните години, в диагностиката 
и лечението на тези синдроми  се отбелязва значително развитие, и 
се призна ефикасността от прилагането на цялостни стратегии за на-
маляване на интра-абдоминалното налягане. Международна група от 
специалисти по интензивна медицина на втория World Congress on 
Abdominal Compartment Syndrome взе  консенсусни решения  за стан-
дартизиране на определенията касаещи ИАХ и АКС, въз основа на съ-
временното разбиране за патофизиологията на тези два синдрома. Тези 
определения, насоки и препоръки, базирани на най-добрите съвремен-
ни проучвания и експертни становища, се предлагат за да помогнат на 
клиницистите в управлението на ИАХ и AКС, както и да послужат като 
справка за  бъдещи  клинични научни изследвания.

Ключови думи: интра-абдоминална хипертензия, абдоминален 
компартмънт синдром

Summary:
 This review article discusses the problems of intra-abdominal 

hypertension (IAH) and abdominal compartment syndrome (ACS) that are 
not a rare finding in critically ill patients in intensive care units. IAH and 
ACS have proven detrimental effects on all organ systems, and are associated 
with significant morbidity and mortality. In recent years, the diagnosis 
and management of these syndromes has evolved tremendously, and 
the importance of comprehensive strategies to reduce intra-abdominal 
pressure has been recognized. An international group of  intensive care 
specialists at the second World Congress on Abdominal Compartment 
Syndrome took consensual solutions to standardize definitions concerning 
IAH and ACS based on the current understanding of the pathophysiology of 
these two syndromes. 

These definitions, guidelines and recommendations based on the best 
available scientific evidence and expertise are available to assist clinicians 
in the management of IAH and ACS, and to serve as a reference for future 
clinical research.

Key words: intra-abdominal hypertension; abdominal compartment 
syndrome
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INTRA-ABDOMINAL HYPERTENSION

G. Arabadzhiev, Zh. Karakolev, H. Stoianov, E. Obretenov

Интересът и клиничните изследвания относно интра-абдоминална-
та хипертензия (ИАХ) и абдоминалния компартмънт синдром (АКС), 
като причини за  значителна заболеваемост и смъртност при критично 
болни пациенти в интензивните отделения (ИО) се увеличиха експо-
ненциално около края на десетилетието. Kimbal след анкетно проуч- Kimbal след анкетно проуч-Kimbal след анкетно проуч- след анкетно проуч-
ване между 4538 члена на Society of Critical Care Medicne, установява 
че 47% от интензивистите занимаващи се с хирургични пациенти са 
лекували пациенти с АКС, докато 25% от терапевтичните и педиатрич-
ни интензивистити никога не са виждали пациент с абдоминален ком-
партмънт синдром (1). При подобно проучване на Ravishankar и Hunter 
в  207 болници в UK, установяват че 1.5% от работещите в ИО на са 
чували за ИАХ/АКС, но 75.9% измерват интра-абдоминалното наляга-
не, от тях 93.2% при суспекции за развитие на АКС, 3.8% при всички 
спешни лапаротомии, и 2.9% при спешни лапаротомии и масивна ин-
фузионна терапия (2).

Malbrain и съавтори провеждат едноневно мултицентрово проспек- и съавтори провеждат едноневно мултицентрово проспек-
тивно проучване върху 97 пациенти хоспитализирани  в 13 смесени 
интензивни отделения (ИО) в 6 държави, и установяват инциденти на 
ИАХ в 50.5%, а на АКС в 8.2% от пациентите (3). В последващо епиде-
миологично проучване върху 265 хирургични и терапевтични пациен- върху 265 хирургични и терапевтични пациен-върху 265 хирургични и терапевтични пациен-
ти при постъпването им в интензивно отделение Malbrain установява 
че 32 % имат интра-абдоминално налягане (ИАН) > 12 mmHg, и 4.2 
% са с АКС при постъпване, и 12.9% развиват абдоминален компарт-
мънт синдром по време на престоя в интензивното отделение (4). Ин-

цидентите и изхода от ИАХ и АКС са проучвани в смесени популации 
пациенти, но също така и при различни подгрупи, от обичайните за 
интензивните отделения критично болни. При пациенти претърпели 
хирургични интеревенции на абдоминална аорта, травми, остри пан-
креатити, перитонити, илеуси и изгаряния инцидентите от ИАХ вари-
рат от 20% до 64%, а от АКС от 10% до 30%. Смъртността при ИАХ/
АКС варира от 30% до 80% (5, 6, 7, 8, 9). След планова абдоминална 
хирургия честота на инцидентите от ИАХ се движи между 12% и 29%, 
и обичайно не се регистрират случай с АКС. Surgue  и Vidal при проуч-Surgue  и Vidal при проуч-  и Vidal при проуч- и Vidal при проуч-Vidal при проуч- при проуч-при проуч-
вания върху смесена популации  от пациенти (терапевтични и хирур-
гични) в ИО  съобщават за 41% и 64% респективно случаи на ИАХ, 
23% инциденти на АКС със 60% смъртност (10). Reguiera и съавтори, 
при изследване на смесена група пациенти приети в ИО със септичен 
шок, намира 82% инциденти на ИАХ, и 40% от АКС (11). Ejike намира 
в 17.6% от пациентите на механична вентилация в педиатрично интен-
зивно отделение абдоминален компартмън синдром, като тези деца са 
със сигнификантно висока смъртност (33.3%). Анализите показват че 
АКС не се среща само при деца с травми, а  се наблюдава и при кри-
тично болни деца с различна нозология, включително сепсис, чревни 
перфорации, некротизиращ енетероколит, менингити, инвагинации, 
гатросхизис(12). 

Интра-абдоминалната хипертензия, има множествен увреждащ 
ефект водещ до дисфункция  и недостатъчност на системите в орга-
низма. ИАХ е независим рисков фактор за вторична мозъчна увреда 
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след краниоцеребрална травма. Marinis при изследвания върху живот-
ни установява че при повишаване на ИАН сигнификантно нараства и 
интра-краниалното налягане (ИКН). Josef измерва ИАН при всички 
пациенти при които трудно контролира краниоцеребралната хипер-
тензия, като прилага декомпресивни лапаротомии и отчита подобрен 
изход за пациентите (13, 14, 15). След като ИАН достигне нивата на 
налягането във вена кава, тя се компресира, и кръвотока сигнификант-
но намалява. Повишеното налягане повдига диафрагмата и редуцира 
обема на торакалната кухина. Тази компресия в комбинация с меха-
нична вентилация  и PEEP, води до повишаване на интра-торакалното 
налягане (ИТН) и намаляване къмплайънса на гръдната стена. В резул-
тат на тези промени, особено при хиповолемични пациенти настъпва 
драматична  редукция в преднатоварването на сърцето, и нисък сър-
дечен минутен обем (СМО). Високото интра-торакално налягане, до-
принася за грешно интерпретиране стойностите на централното веноз-
но налягане (ЦВН) и заклиненото пулмокапилярно налягане (ЗПКН) 
като по-високи. Malbrain предлага корекция : ЦВН коригирано = ЦВН 
измерено – ИАН/2, и ЗПКН коригирано = ЗПКН измерено – ИАН/2 
(16, 17, 18, 19). Високото интра-торакално налягане, редуцира функ-
ционалния резидуален обем, тоталния белодробен капацитет, предиз-
виква ателектази и нарушения в съотношението вентилация/перфузия, 
хиперкапния и ацидоза. Измерват се високи пикови и плато налягания. 
Cheatham, Kimball и Batacchi установяват че активните действия за 
намаляване на ИАН, водят до скъсяване времето на механична вен-
тилаця както и престоя в интензивното отделение (20, 21, 22). Verzilli 
установява че при пациенти с интра-абдоминална хипертензия, нива 
на РЕЕР над 12 smH2O, причиняват нарастване на ИАН и намаляване 
на абдоминалното перфузионно налягане (23). Реналната дисфункция 
е една от ранните прояви на ИАХ. Значима ренална хипоперфузия 
може да се наблюдава при нива на ИАН от 8-12 mmHg, олигурия при 
15 mmHg, и анурията е обичайна когато налягането надхвърли 25-30 
mmHg. Причините са мултифакторни и включват, редуциран СМО, 
повишено ренално съдово съпротивление, намалена гломерулна фил-
трация, високи нива на ренин и алдостерон, увреда от високите нива на 
циркулиращите цитокини. Surgue в проспективно проучване върху 263 
пациенти намира че ИАН е независим предвестник на ренална увреда. 
В това изследване 40% от пациентите се изявяват с ИАХ, и 1/3 от тях 
развиват ренална увреда. DeWaele отбелязва незабавно повишаване на 
диурезата след интервенции за редуциране на ИАН, и намаляване на 
часовата диуреза след повишаване на ИАН. Biancofiore намира тясна 
взаимовръзка между реналната недостатъчност, смъртността и ИАН 
при пациенти след чернодробни трансплантации (24, 25, 26, 27, 28). 
ИАХ способства развитието на множествена органна недостатъчност 
(МОН) по два пътя. В началото процеса е чисто механичен причиня-
ващ сигнификантна и измерима органна дисфункция главно поради 
ефекта върху органната перфузия. В същото време нелекуваната ИАХ, 
води до имунни и инфламаторни реакции които способстват прогреси-
рането на МОН (29, 30).

 Ранното разпознаване на ИАХ и прилагането на подходящи терапев-Ранното разпознаване на ИАХ и прилагането на подходящи терапев-
тичени методи  доведоха до значително намаляване на заболеваемост-
та и смъртността. Cheatham и Safcsak в проучване върху 478 пациенти 
(травматични и претърпели съдова хирургия) с АКС, третирани спо-
ред доктрината на World Society of  Abdominal Compartment Syndrome 
(WSACS), съобщават за сигнификанто нарастване на преживяемостта 
от 50% на 72%, първично фасциално затваряне от 59% на 81% и нама-
лени болнични разходи (31).

С нарастналия обем информация и в отговор на необходимостта от 
постигане на консенсус между специалистите занимаващи се с този 
проблем на световно ниво,  се наложи приемането на съвременни опре-
деления касаещи ИАХ и АКС, както и приемането на стандартизирани 
техники за измерване на интра-абдоминалното налягане. През декем-
ври, 2004 година на  World Congress on Abdominal Compartment Syn- World Congress on Abdominal Compartment Syn-World Congress on Abdominal Compartment Syn- Congress on Abdominal Compartment Syn-Congress on Abdominal Compartment Syn- on Abdominal Compartment Syn-on Abdominal Compartment Syn- Abdominal Compartment Syn-Abdominal Compartment Syn- Compartment Syn-Compartment Syn- Syn-Syn-
drome, Noosa, Australia се предложи концептуална структура за стан-, Noosa, Australia се предложи концептуална структура за стан-Noosa, Australia се предложи концептуална структура за стан-, Australia се предложи концептуална структура за стан-Australia се предложи концептуална структура за стан- се предложи концептуална структура за стан-се предложи концептуална структура за стан-
дартизация на определенията както и унифицираност на  техниката за 
мониторинг на ИАН, основана на съвременното разбиране за патофи-
зиологията на ИАХ. В последствие 2006 WSACS, подписа и публикува 
консенсусните дефиниции. 

Дефиниция 1. Интра-абдоминално  налягане - статичен натиск 
вътре в коремната кухина.

Корема може да се разгледа като затворена кутия с твърди стени (ре-
брена арка, гръбнак и таз) и гъвкави стени (коремна стена и диафраг-
ма). Еластичността на стените и характеристиката на абдоминалното 
съдържимо определят големината на създаденото налягане в корема 
във всеки един момент. Ако корема и неговото съдаржание се разгледат 
като сравнително некомпресивни и имащи характеристиката на флуид, 
съгласно закона на Pascal, ИАН измерено в една точка може да пред-Pascal, ИАН измерено в една точка може да пред-, ИАН измерено в една точка може да пред-
ставлява налягането навсякъде в корема. ИАН се повишава при инспи-
риум поради контракция на диафрагмата и намалява при експириум. 
Налягането в корема директно се повлиява от обема на плътните орга-
ни,  както и на  кухите органи (които могат да бъдат празни, но и пълни 
с въздух, течност, фекални маси), от наличие на асцит, кръв, или други 
пространство заемащи формации (тумори, бременна матка), както и от 
състояния ограничаващи разширението на коремната стена (изгаряния, 
оток в третото пространство).

Дефиниция 2. Абдоминално перфузионно налягане 
АПН = АНср – ИАН
Аналогично на широко приетата и клинично използвана концепция 

за церебралното перфузионно налягане (доктрината на Monro-Kellie), 
изчислявано като разликата между средното артериално налягане 
(АНср) и интра-краниалното налягане, абдоминалното перфузионно 
налягане (АПН) се калкулира като разлика между средното артериално 
налягане и интра-абдоминалното налягане. АПН се приема като по-то-
чен показател, за оценка на висцералната перфузия и белег за ефикас-
ността на провежданата интензивна терапия. АПН изразявайки арте-
риалната перфузия (АНср), както и ограниченията във венозния отток 
(ИАН), се явава параметър статистически превъзхождащ който и да е 
друг параметър за прогнозиране преживяемостта на пациентите раз-
вили ИАХ и АКС. С  прилагането на регресионен анализ е установе-
но че АПН превъзхожда показатели като артериално рН, дефицита на 
бази, артериалния лактат и часовата диуреза като таргетна величина на 
прилаганото интензивно лечение при пациенти с интра- абдоминална 
хипертензия. Необходимо е достигането на абдоминално перфузион-
но налягане от поне 60 mmHg за да има подобрена преживяемост при 
пациентите с интра-абдоминална хипертензия и абдоминален компарт-
мънт синдром.

Дефиниция 3. Ренален филтрационен градиент
РФГ = ГФН - ПТН = АНср – 2 ИАН
Неадекватни ренално перфузионно налягане (РПН) и ренален фил-

трационен градиент (РФГ) се приемат като ключови фактори за разви-
тието на индуцираната от интра-абдоминалната хипертензия бъбречна 
недостатъчност. РФГ е механичната сила през гломерулите и се равня-
ва на разликата между гломерулното филтрационно налягане (ГФН) 
и проксималното тубулно налягане (ПТН). При наличие на интра-аб-
доминална хипертензия, ПТН може да се приеме за равно на интра-
абдоминалното налягане, и така гломерулното филтрационно налягане 
може да се изчисли като разлика между средното артериално налягане 
и интра-абдоминалното налягане. Като резултат олигурията е един от 
първите видими признаци на интра-абдоминална хипертензия.

Дефиниция 4. ИАН трябва да се измерва в mmHg, в края на 
експириума, при напълно хоризонтално положение на тялото, при 
липса на контракции на абдоминалната мускулатура, с нулиране 
на трансдюсера за налягане на нивото на средна аксиларна ли-
ния. 

Дефиниция 5. Стандарт за интермитентно мониториране на 
интра-абдоминалното налягане е трансвезикалния метод с мак-
симален въведен обем 25 милилитра  стерилен физиологичен раз-
твор.

Анализите показват че физикалния статус и клиничното наблюде-
ние, са далеч от предсказването на интра-абдоминалното налягане при 
критично болни пациенти. С разбиране важността от мониториране на 
ИАН за диагнозата и поведението при пациенти с ИАХ/АКС различни 
методи за директно (лапароскопски интервенции, перитонеална диа-
лиза) и индиректно (посредством измерване предаденото налягането 
в пикочния мехур, стомаха, колона или матката чрез балонни катетри)  



39Год. XLI, кн. 1/2013

ОБЗОРИ

измерване се прилагат. От тези методи техниката на интермитентно 
трансвезикално измерване е с най-широко разпространенеие поради 
простотата на изпълнение и ниската цена. Напоследък има няколко 
техники за непрекъснато мониториране на ИАН през стомаха, мехура 
и перитонеалната кухина  които са обещаващи, но са необходими още 
клинични проучвания за утвърждаването им. 

Независимо от използваната техника няколко ключови принципа 
трябва да се спазват за да се получат точни и възпроизводими резулта-
ти при различните пациенти. При ранните измервания са използвани 
водни манометри затова стойностите са регистрирани в smH2O. Пос-smH2O. Пос-2O. Пос-O. Пос-. Пос-
ледвалите изследвания използват електронен трансдюсер, преобразу-
ващ регистрираното ИАН в mmHg (1mm= 1.36 smH2О), което заедно 
с използването на различна нулева точка поражда трудности при срав-
нения на измерванията. Промените в позицията на тялото, наличието 
на контракции на абдоминалната мускулатура, както и контракциите 
на детрузора на пикочния мехур пораждат грешки при измерванията. 
Най-голямо несъответствие при трансвезикалното измерване на ИАН 
е от разликите в обема течност въведена в пикочния мехур, необходима 
да осигури флуидната среда между стената на мехура и трансдюсера, 
което поражда редица дебати. 

Дефиниция 6. Нормалната стойност на интра-абдоминалното 
налягане при критично болни възрастни пациенти е 5-7 mmHg.

Възможно е  да се регистрират нормални стойности на ИАН от 
субатмосферни до 0 mmHg. От друга страна, определени състояния 
като високостепенно затлъстяване или напреднала бременност може 
да се асоциират с нива на ИАН от10-15 mmHg, към които индивида 
се е приспособил и не се установят значителни патофизиологични 
промени. Децата обикновенно имат по-ниски стойности на интра-аб-
доминалното налягане. Клиничната значимост на стойността на ИАН, 
при всеки определен пациент трябва да се интерпретира съобразно 
базовата линия от стойности за този пациент. При критично болни 
пациенти, интра-абдоминалното налягане обикновенно е по-високо 
от нормалната базова линия. Повишено интра-абдоминално налягане 
се  асоциира с пациенти претърпели голяма коремна хирургия, сепсис, 
органна недостатъчност, механична вентилация и промени в позициата 
на тялото ( Таблица 1). Докато някои повишавания на налягането са 
краткотрайни (минути), повечето са дълготрайни от часове до дни, ко-
ето потенциално води до органна дисфукнция и недостатъчност. Преди 
да се диагностицира наличието на интра-абдоминалната хипертензия, 
нарастването на ИАН трябва да се разглежда като отражение на нов 
патологичен феномен протичащ в коремната кухина.

Дефиниция 7. Интра-абдоминална хипертензия – устойчиво или 
повторно повишаване на ИАН ≥12 mmHg

Патологичното повишаване на  интра-абдоминалното налягане, е в 
диапазона от леко нарастване без клинично значими вредни ефекти, 
до значително увеличаване на ИАН което предизвиква сигнификантни 
промени във всички органи и системи на тялото.  Въпреки че използ-
ването на единичната стойност на ИАН при дефинирането на  интра-
абдоминалната хипертензия може да бъде дискутабилно, постигането 
на консенсус по този въпрос е важно, за да се улесни интерпретацията 
и осъществяването на бъдещите проучвания. Точното интра-абдоми-
нално налягане което определя наличието на ИАХ, дълго време е било 
обект на дебати. Ранните изследвания в хирургичната литература фа-
воризират стойности на ИАН от 15-18 mmHg (20-25 smH2О). Burch 
и съавтори публикуват ранна степенуваща система в smH2О за ИАХ/
АКС, която да има насочващ характер относно прилаганото лечение 
(степен I, 7.5-11 mmHg (10-15 smH2O); степен II, 11-18 mmHg (15-25 
smH2O); степен III, 18-25 mmHg (25-35 smH2O); степен IV, повече от 
25 mmHg (>35 smH2O). Burch и съавтори предлагат повечето пациенти 
с III степен хипертензия, и всички пациенти с IV степен да претърпят 
коремна декомпресия. 

Неотдавнашни проучвания за установяване разпространението, 
причините и предразполагащите фактори, свързани с ИАХ в смесена 
популация пациенти в интензивни отделения, наложиха като грани-
ца  за интра-абдоминалната хипертензия, налягане от 12 mmHg. Тази 
стойност на интра-абдоминалното налягане се приема най-вече поради 
проявата на вредните ефекти от повишеното налягане върху бъбреч-

ната, сърдечната, гастро-интестиналната функция, регистрирани дори 
при измерени ниски стойности на ИАН (10-15 mmHg). Налягането 
при което дисфункцията на един орган става отчетлива при повечето 
пациенти, е подходящо да се има в предвид при определяне на ИАХ. 
В голямата си  част изследванията до този момент използват макси-
малните регистрирани стойности на ИАН за да определи наличие на 
интра-абдоминалната хипертензия, отколкото потенциално по-подхо-
дящите средна стойност или медиана. Затова трябва се имат в пред-
вид, че съобщаваните стойности на ИАН при проучвания от различни 
институции са максималните стойности на налягането получени при 
стандартизирани интермитентни  трансвезикални измервания, ако не 
е указано друго.

Най-тежката степен на ИАХ изисква най-спешна потребност от де-
компресия на корема (хирургична или нехирургична), с премахване на 
увреждащото налягане.

Основана на нашето текущо разбиране за ИАХ/АКС, сега се прилага 
модифицикация на оригиналната степенуваща система на Burch  и съ-Burch  и съ-  и съ- и съ-
автори, която е удобна за дирижиране на терапевтичните действия.

Дефиниция 8. Класификация на интра-абдоминаланата хипертен-
зия

Степен I : IAP 12-15 mmHg
Степен II : IAP 16-20 mmHg
Степен III : IAP 21-25 mmHg
Степен IV : IAP > 25 mmHg
Според продължителността на симптомите ИАХ може да се субкла-

сифицира в 4 групи. Свръхостра ИАХ – представлява повишение на 
ИАН което продължава няколко секунди или минути като резултат на 
смях, напрежение, кашлица, кихане, дефекация или физическа актив-
ност. Остра ИАХ се развива за период от часове и е характерна главно 
за хирургичните пациенти, обичайно като резултат на травма и интра-
абдоминални хеморагии. Тази фулминантно протичаща ИАХ обикно-
вено води до бързо развитие на АКС. Подостра ИАХ се наблюдава за 
период от дни и най-често се наблюдава при терапевтичните/нехирур-
гични пациенти в интензивните отделения. Тя е резултат от комбина-
ция на причинни фактори и предразполагащи условия  (Таблица 1). 
Хроничната  ИАХ се развива за период на месеци (бременност) или 
години (обезитас, абдоминални тумори, хроничен асцит) и може да 
постави пациента под риск да развие остра или подостра ИАХ, ако 
стане критично болен. При протрахирано развитие на ИАХ във вре-
мето, коремната стена се приспособява и прогресивно се разширява в 
отговор на увеличаващото се ИАН което способства за физиологична 
адаптация на организма.

Табл. 1
Рискови фактори за ИАХ/АКС

1. Намален къмплаянс на абдоминалната стена
Остра дихателна недостатъчност, особенно при повишено 
итра-торакално налягане
Абдоминална хирургия, особено при първично стегнато фас-
циално затваряне
Голяма травма / изгаряния
Позициониране легнал по очи, елевация на горната част на 
тялото повече от 30°
Висок индекс на телесната маса (BMI >30)
2. Повишено вътрелуменно съдържимо
Гастропареза/гастрична дистензия
Илеус
Псевдо-обструкция на колона (Ogilvie syndrome)
3. Повишено абдоминално съдържимо
Хемоперитонеум/пневмоперитонеум
Чернодробна дисфункция/асцит
4. Нарушена капилярна пропускливост/обемна терапия
Ацидоза (pH< 7.2)
Хипотензия
Хипотермия (централна телесна температура < 33Cº)
Политрансфузия (>10Uеритроцитен концетрат/24 h)
Коагулопатия (тромбоцити < 55,000/mm³ или увеличено aPTT 
> 2 пъти, или PT < 50% или INR >1.5)
Масивно инфузиране (>5l/24  колоиди или кристалоиди)
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Панкреатити
Олигурия
Сепсис

Голяма травма / изгаряния

„Damage control”лапаротомия

Дефиниция 9. Абдоминалния компартмънт синдром се определя 
като устойчиво повишено ИАН повече от 20 mmHg (с или без АПН 
< 60 mmHg), когато това е асоциирано с новопоявила се  органна 
дисфункция/недостатъчност. 

Критичното ИАН за повечето пациенти се намира някъде между 10 
и 15 mmHg. Това е налягането при което се наблюдава редукция на 
кръвния ток в микроцирцулацията и започва развитие на органна дис-
функция и недостатъчност. АКС е резултат от естествения прогрес на 
тази индуцирана от налягането органна недостатъчност, която настъп-
ва ако ИАХ не се разпознае и лекува навреме. Въпреки че критичното 
ИАН което определя АКС е обект на дебати, от по-голямо значение е 
абсолютната стойност на ИАН при която се развива органна дисфунк-
ция и недостатъчност. АКС е бил вариабилно дефиниран през години-
те базирано на съществуващото разбиране за неговата патофизиология. 
Fietsam и съавтори първи описват синдрома при четирима хирургични 
пациенти, които развиват олигурия, хипоксия, хиперкапнея, високо 
инспираторно налягане и напрегнат корем. За да разграничат ИАХ от 
АКС, Ivatury и съавтори характеризират АКС с присъствие на напрег-Ivatury и съавтори характеризират АКС с присъствие на напрег- и съавтори характеризират АКС с присъствие на напрег-и съавтори характеризират АКС с присъствие на напрег-
нат разширен корем, повишено интра-абдоминално налягане и високо 
пиково налягане във въздухоносните пътища, неадекватна вентилация 
с хипоксия и хиперкапния, нарушена бъбречна функция и отчетливо 
подобрение на тези симптоми след абдоминална декомпресия. АКС 
следователно трябва да се разглежда като късно представяне на некон-
тролирана ИАХ.  Meldrum и съавтори определят АКС като ИАН повече 
от 20 mmHg, и наличие на един от следните признаци: пиково налягане 
над 40 smH2O, индекс на кислородна доставка под 600 ml/min/m² и 
часова диурезa под 0.5ml/kg/h. Подобни характеристики са използвани 
и от други автори, които добавят: персистиращо ниско артериално рH, 
лабилно кръвно налягане, намален сърдечен минутен обем, тахикардия 
с или без хипотензия, олигурия. Тези определения по късно се използ-
ват за да се формира общоприетата дефиниция известна като „триада 
на АКС”: (а) патологично състояние причинено от остро увеличаване 
на ИАН над 20-25 mmHg, което (б) негативно въздейства на органната 
функция или причинява сериозни усложнения, и при което (в) абдо-
миналната декомпресия има положителен ефект. Неразпознаването 
и неподходящото повлияване на АКС, има за резултат фатален изход 
за пациента, докато предотвратяването и/или своевременното интер-
вениране е свързано с подчертано подобрение на органната функция 
и преживяемостта на пациента. Malbrain и съавтори дефинират АКС 
като ИАН = 20 mmHg или по високо, с недостатъчност на една или 
повече системи оценени съгласно Sequential Organ Failure Assessment 
(SOFA) скалата с 3 или повече точки. За разлика от ИАХ, АКС не тряб-SOFA) скалата с 3 или повече точки. За разлика от ИАХ, АКС не тряб-) скалата с 3 или повече точки. За разлика от ИАХ, АКС не тряб-
ва да бъде степенуван а по-скоро разгледан като „ всичко или нищо 
�’феномен. 

Въпреки че първоначално се разглежда като увреждане свързано с 
травматизма, сега ИАХ/АКС се разпознават като причина за значител-
на органна недостатъчност, заболеваемост и смъртност при цялата по-
пулация хирургични и терапевтични критично болни пациенти. Имай-
ки в предвид множеството предразполагащи състояния които могат да 
доведат до развитието на ИАХ/АКС е прието АКС да се класифицира 
като първичен, вторичен и рекурентен в зависимост от продължител-
ността и причината за ИАХ. Продължителността на ИАХ е обикно-
венно с по-голяма прогностична стойност отколкото абсолютното 
увеличение на ИАН по-отношение изхода за пациента. Пациентите с 
дълготрайно нелекувани повишени нива на ИАН обикновено поради 
неадекватна перфузия се изявяват с последваща органна недостатъч-
ност. Предшестващи заболявания като хронична бъбречна недостатъч-
ност, хронични белодробни заболявания или кардиомиопатия, имат 
важна роля и  утежняват органната увреда от повишеното ИАН, нама-
ляват прага за ИАХ и причиняват по-ранна изява на АКС. Причината 

за появата на ИАХ е също така от значение, и може да се определи като 
интра-абдоминална, наблюдаваща се при хирургични и травматични 
пациенти, или екстра-абдоминална, която се наблюдава при терапев-
тичните пациенти.

 Дефиниция 10. Първичен АКС - състояние свързано с уврежда-
не или болест в абдомино-пелвичния регион, което често изисква 
ранна хирургична интервенция. Първичният АКС (по-рано опре-
делян като хирургичен, следоперативен, или абдоминален) се ха-
рактеризира с присъствието на остра или подостра ИАХ със срав-
нително кратка продължителност, наблюдаващ се като резултат 
на интра-абдоминална патология, като коремна травма, руптура 
на абдоминална аорта, хемоперитониум, остри панкреатити, вто-
рични перитонити, ретроперитонеални хеморагии и чернодробна 
трансплантация. 

Дефиниция 11. Вторичния АКС е състояние което не произлиза 
от абдомино-пелвичния регион. Вторичния АКС по-рано опреде-
лян като екстра-абдоминален или терапевтичен, се характеризира 
с наличие на подостра или хронична ИАХ, която се развива като 
резултат на екстра-абдоминални причини като сепсис, повишена 
капилярна пропускливост, големи изгаряния, или други състоя-
ния изискващи масивна инфузионна терапия.

Дефиниция 12. Рекурентен АКС - състояние при което се разви-
ва отново АКС след предхождащо хирургично или нехирургично 
лечение на първичен или вторичен АКС. Рекурентния АКС (фор-
мално определян като третичен) представлява повторно развитие на 
симптомите на АКС след резолюция на предхождащи епизоди както на 
първичен така и на вторичен АКС. Това най-често е свързано с разви-
тието на остра ИАХ при пациент, който се възтановява от ИАХ/АКС и 
следователно това представлява феномен на „втория удар’’. Той може 
да се наблюдава както при отворен корем (познат като „отворен АКС” 
) така и като нов АКС епизод след дефинитивно затваряне на абдо-
миналната стена. Рекурентния АКС поради настоящо или предхож-
дащо критично състояние на пациента е свързан със сигнификантен 
морбидитет и морталитет. Понякога пациентите демонстрират белези 
и симптоми съответстващи едновременно и на първичен и на вторичен 
АКС. Например пациент който развива сепсис, след инициална хирур-
гична стабилизация с масивна инфузионна терапия преди това поради 
травма. Това припокриване на клиничните състояния и потенциалните 
причини, причинява известно объркване, но въпреки това в повечето 
пациенти с ИАХ/АКС могат да бъдат класифицирани. Няколко сцена-
рия са представени в таблица 2 (32,33).

Табл. 2
Клинично приложение на ИАХ/АКС класификацията

Сценарии Протичане Клас Причина Степен 
Хронична чернодроб-
на недостатъчност с 
пневмония и ИАН = 

18 mmHg

Хронично Първичен Терапев-
тична II

Тъпа торакоабдоми-
нална травма с тежка 

хепатална увреда, 
хипотензия, високо 

пиково налягане, ИАН 
= 40 mmHg

Остро Първичен Травма IV

Хронична чернодроб-
на недостатъчност, 

усложнена с варикоз-
но кръвотечение и 

кардиореспираторни 
нарушения с ИАН = 

22 mm Hg

Остро Първичен Терапев-
тична III

Тъпа коремна травма 
с увреждане на черния 

дроб, направена 
„damage control” лапа-damage control” лапа- control” лапа-control” лапа-” лапа-лапа-
ротомия   с успешна 
резолюция на първи-
чен АКС, коремната 
стена е затворена 2 

седмици по-късно; на 
3 следоперативен ден 
се появява олигурия, 
ИАН = 28mmHg and 

АПН < 50 mmHg.

Подостро Рекурентен Травма IV
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Пенетриращо 
сърдечно увреждане 

с кардиореспира-
торна дисфункция,  

сърдечното увреждане 
е възтановено, но  
на третия ден от 

хоспитализацията 
ИАН се повишава над 

21 mmHg. 

Подостро Вторичен Травма III

Септичен шок свързан 
с пневмония и ИАН 13 

mmHg при приема
Остро Вторичен Терапев-

тична I

Септичен шок свързан 
с чревна перфорация и 
ИАН 25=mmHg преди 

интервенцията

Остро Първичен Хирургична IV

Пациент с тежки 
изгаряния на корема и 
гърдите, на 7 ден ИАН 

> 20mmHg 

Подостро Вторичен Изгаряне III

Пациент с 
хронична бъбречна 

недостатъчност, 
на хепарин с 

ниско молекулно 
тегло, развива  

ретроперитонеален 
хематом и хематоми 
в коремната стена, с 

ИАН =25 mmHg

Остро Първичен IV
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• Пациентите трябва да бъдат подложени на скрининг за рискови фактори за ИАХ/АКС при 
прием в ИО, както  и за нова или прогресираща органна недостатъчност. 

• Ако два или повече рискови фактори са налице, трябва да се направят базови  
измервания на ИАН. 

• Ако ИАХ е налице, трябва да се извършват серийни измервания на ИАН докато пациента е 
критично болен. 

 

 

АЛГОРИТЪМ ЗА ОЦЕНКА НА ИНТРА-АБДОМИНАЛНАТА ХИПЕРТЕНЗИЯ 

 

Пациенти имащи два или повече 
рискови фактори за  

ИАХ/АКС при приемане в ИО или 
наличие на нова  или 

прогресираща органна недостатъчност 

 

Измери ИАН за установяване на изходните стойности 

1. Да се изразява в mmHg (1 mmHg = 1.36 см H2O) 
2. Измерването да е  в края на експириума 

3. Да се извършва в легнало положение 
4. Нулирането на трансдюсера да е на нивото на средна 
аксиларна линия 
5. Въведения  обем да не е по-голям от 25 мл (1 ml/kg 
за деца до 20 kg) при трансвезикална техника 
6. Отчитането на резултата да е 30-60 секунди след 
въвеждането на разтвора, за да се даде възможност за 
релаксация на детрузора на пикочния мехур при 
трансвезикална техника 

7. Измерването да е при отсъствието на активност от 
страна на  коремните мускули 

 

 

Трайно ИАН ≥ 
12 mmHg ? 

 
ДА НЕ 

Пациента е с 
ИАХ 

 

Пациента 
няма ИАХ 

Наблюдавй 
пациента. При 

клинично 
влошаване отново 

провери ИАН 

 

Уведоми 
лекуващия лекар 

на пациента 
за повишеното 

ИАН 
Преминете към 

алгоритъм за 
поведение при 

ИАХ/АКС 

 

 

Намален къмплаянс на 
абдоминалната стена: Остра 
дихателна недостатъчност, 
особенно при повишено итра-
торакално налягане; Абдоминална 
хирургия особено при първично 
стегнато фасциално затваряне; 
Голяма травма / изгаряния; 
Позициониране легнал по очи, 
елевация на горната част на тялото 
повече от 30°; Висок индекс на 
телесната маса (BMI >30) 

Повишено вътрелуменно 
съдържимо: 
Гастропареза/гастрична дистензия; 
Илеус; Псевдо-обструкция на 
колона (Ogilvie) 

Повишено абдоминално 
съдържимо: 
Хемоперитонеум/пневмоперитонеу
м; Чернодробна дисфункция/асцит 

Нарушена капилярна 
пропускливост/обемна терапия: 
Ацидоза (pH< 7.2); Хипотензия; 
Хипотермия (централна телесна 
температура < 33Cº); 
Политрансфузия (>10Uеритроцитен 
концетрат/24 h); Коагулопатия 
(тромбоцити < 55,000/mm³ или 
увеличено aPTT > 2 пъти, или PT < 
50% или INR >1.5); Масивно 
инфузиране на течности (>5l/24  
колоиди или кристалоиди); 
Панкреатити; Олигурия; Сепсис; 
Голяма травма / изгаряния; 
„Damage control”лапаротомия 

 

Рискови фактори за ИАХ/АКС 

 

Класификация на ИАХ 

Степен I : IAP 12-15 mmHg 

Степен II : IAP 16-20 mmHg 

Степен III : IAP 21-25 mmHg 

Степен IV : IAP > 25 mmHg 

 

Adapted from Intensive Care Medicine 2006;32(11):1722-1732 & 
2007;33(6):951-962 

© 2007 World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. 

 

Измервайте ИАН/АПН най-малко веднъж на всеки 4-6 часа или 
непрекъснато. 

Титрувайте терапия, за да  поддържате ИАН <15 mmHg и APP> 60 mmHg 

 

АЛГОРИТЪМ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ИАХ/АКС 

Изборът и успехът на медицинските стратегии за управление на лечението, изброени по-долу, е 
тясно свързан с етиологията на ИАХ/АКС и клиничното състояние на пациента. Целесъобразността на 

всяка интервенция трябва винаги да бъде преценена, преди прилагането на тази интервенция при 
всеки отделен пациент. Интервенциите следва да се прилагат поетапно, докато интра-

абдоминалното налягане намалее.Ако няма отговор към дадена интервенция, терапията трябва да 
ескалира към следващата стъпка в алгоритъма. 

 Ако пациента има ИАН > 12 mmHg 
Започнете  лечение за намаляване на ИАН 

 

 

Евакуирай 
интра-
луменното 
съдържимо 

Ако ИАН>25 mmHg ( и/или АПН< 50 mmHg) и има нова органна дисфункция, и ИАХ/АКС е рефрактерен на 
нехирургично лечение, показана е хирургична абдоминална декомпресия. 

Adapted from Intensive Care Medicine 2006;32(11):1722-1732 & 2007;33(6):951-962 

© 2007 World Society of the Abdominal Compartment Syndrome 

Премахни 
констриктив
ните 
превръзки  

Оптимизирай 
терапията с 
хемодинамич
ен  
мониторинг  

Поддържай 
АПН > 60 
mmHg 

Таргет 
насочена 
инфузионна 
терапия 

Поддържане 
АПН 
>60mmHg с 
вазоактивни 
лекарства  

Оптимизирай 
баланса на  
течностите 

Оптимизирай  
перфузията –
системна / 
регионална  

Осигури 
адекватна 
седация и 
аналгезия 

Избягвай 
ексцесивния 
внос на 
течности 

Подобри 
къмплаянса 
на коремната 
стена 

Евакуирай 
пространство 
заемащите 
процеси 

Невромускул
на блокада 

Позиция 
обратен 
Trendelenburg 

Избягвай 
елевация и 
позиция по 
очи 

Хемофилтра
ция & 
ултрафилтра
ция 

Премахване 
на течности с 
повлияване 
на диурезата 

Използвай 
колоидни и 
хипертонични 
разтвори 

Нулев или 
негативен 
баланс от 
третия ден 

Направи 
скенер за 
идентифика
ция на 
лезиите 

Гастрични и 
чревни 
прокинетици 

Постави НГ 
сонда и 
ректална 
тръба 

Хирургично 
евакуиране 
на лезиите 

Дрениране с 
перкутанни 
катетри 

Идентифици
рай 
процесите с 
ултразвук 

Показани са 
клизми 

Ограничи 
ентералното 
хранене 

Колоноскопс
ка 
декомпреси
я 

Спиране на 
ентералното 
хранене 

1 

2 

3 

4 

СТ
Ъ
П
К
И 



42 Год. XLI, кн.1/2013

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

surgeon;77(7):S62-S6.
6. Hong JJ, Cohn SM, Perez JM, Dolich MO, Brown M, McKenney MG 
(2002) Prospective study of the incidence and outcome of intra-abdominal 
hypertension and the abdominal compartment syndrome. Br J Surg 89:591–
596
7. McNelis J, Marini CP, Jurkiewicz A, Fields S, Caplin D, Stein D, Ritter 
G, Nathan I, Simms HH (2002) Predictive factors associated with the 
development of abdominal compartment  syndrome in the surgical intensive 
care unit. Arch Surg 137:133–136
8. Loftus IM, Thompson MM (2003) The abdominal compartment syndrome 
following aortic surgery. Eur J Vasc Endovasc Surg 25:97–109
9. Ertel W, Oberholzer A, Platz A, Stocker R, Trentz O (2000) Incidence 
and clinical pattern of the abdominal compartment syndrome after 
“damagecontrol” laparotomy in 311 patients
with severe abdominal and/or pelvic trauma. Crit Care Med 28:1747–1753
10. Vidal MG, Ruiz Weisser J, Gonzalez F, Toro MA, Loudet C, Balasini 
C, Canales H, Reina R, Estenssoro E. Incidence and clinical effects of 
intra-abdominal hypertension in critically ill patients. Crit Care Med. 2008 
Jun;36(6):1823-31
11. Regueira, T., et al., Intra-abdominal hypertension: incidence and 
association with organ dysfunction during early septic shock. J Crit Care, 
2008. 23(4): p. 461-7.
12. Ejike JC, Mathur M, Moores DC. Abdominal compartment syndrome: 
focus on the children. Am Surg. 2011 Jul;77 Suppl 1:S72-7.
13. Deeren, D.H., H. Dits, and M.L. Malbrain, Correlation between intra-
abdominal and intracranial pressure in nontraumatic brain injury. Intensive 
Care Med, 2005.
14. Joseph, D.K., et al., Decompressive laparotomy to treat intractable 
intracranial hypertension after traumatic brain injury. J Trauma, 2004. 
57(4): p. 687-95.
15. De laet, I., G. Citerio, and M.L. Malbrain, The influence of intraabdominal 
hypertension on the central nervous system: current insights and clinical 
recommendations, is it all in the head? Acta Clin Belg Suppl, 2007(1): p. 
89-97.
16. Chang, M.C., et al., Effects of abdominal decompression on 
cardiopulmonary function and visceral perfusion in patients with intra-
abdominal hypertension. J Trauma, 1998. 44(3): p. 440-5.
17. Cullen, D.J., et al., Cardiovascular, pulmonary, and renal effects of 
massively increased intra-abdominal pressure in critically ill patients. Crit 
Care Med, 1989. 17(2): p. 118-21.
18. Cheatham, M.L. and M.L. Malbrain, Cardiovascular implications of 
abdominal compartment syndrome. Acta Clin Belg Suppl, 2007(1): p. 98-
112.
19. Malbrain, M. and I. De laet, Functional hemodynamics and increased 
intra-abdominal pressure:same threholds for different conditions? Crit 
Care Med, 2009. 37: p. 781.

20. Malbrain, M.L. and I.E. De Iaet, Intra-abdominal hypertension: evolving 
concepts. Clin Chest Med, 2009. 30(1): p. 45-70, viii.
21. Pelosi, P., M. Quintel, and M.L. Malbrain, Effect of intra-abdominal 
pressure on respiratory mechanics. Acta Clin Belg Suppl, 2007(1): p. 78-
88.
22. Kubiak, B.D., et al., Plateau and Transpulmonary Pressure With 
Elevated Intra-Abdominal Pressure or Atelectasis. J Surg Res, 2009.
23. Verzilli, D., et al., Positive end-expiratory pressure affects the value of 
intra-abdominal pressure in acute lung injury/acute respiratory distress 
syndrome patients: a pilot study. Crit Care, 2010. 14(4): p. R137
24. De laet, I., et al., Renal implications of increased intra-abdominal 
pressure: are the kidneys the canary for abdominal hypertension? Acta Clin 
Belg Suppl, 2007(1): p. 119-30.
25. De Waele, J.J. and I. De Laet, Intra-abdominal hypertension and the 
effect on renal function. Acta Clin Belg Suppl, 2007(2): p. 371
26. Sugrue, M., et al., Intra-abdominal hypertension is an independent cause 
of postoperative renal impairment. Arch Surg, 1999. 134(10): p. 1082-5.
27. Biancofiore, G., et al., Renal failure and abdominal hypertension after 
liver transplantation: determination of critical intra-abdominal pressure. 
Liver Transpl, 2002. 8(12): p. 1175-81.
28. De Waele, J.J., et al., Intra-abdominal Hypertension and Abdominal 
Compartment Syndrome. Am J Kidney Dis, 2011. 57(1): p. 159-69.
29. Balogh, Z., et al., Both primary and secondary abdominal compartment 
syndrome can be predicted early and are harbingers of multiple organ 
failure. J Trauma, 2003. 54(5): p. 848-59.
30. Balogh, Z., et al., Abdominal compartment syndrome: the cause or effect 
of postinjury multiple organ failure. Shock, 2003. 20(6): p. 483-92.
31. Cheatham, M.L. and K. Safcsak, Is the evolving management of intra-
abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome improving 
survival? Crit Care Med, 2010. 38(2): p. 402-7.
32. Manu L. N.G. Malbrain, Michael L. Cheatham, Andrew Kirkpatrick, 
Michael Sugrue, Michael Parr, Jan De Waele, Zsolt Balogh, Ari Leppäniemi, 
Claudia Olvera, Rao Ivatury, Scott D’Amours, Julia Wendon, Ken Hillman, 
Kenth Johansson, Karel Kolkman, Alexander Wilmer (2006) Results from 
the International Conference of Experts on Intra-abdominal Hypertension 
and Abdominal Compartment Syndrome. I. Definitions, Intensive Care Med 
32:1722–1732
33. Michael L. Cheatham, Manu L. N.G. Malbrain, Andrew Kirkpatrick, 
Michael Sugrue, Michael Parr, Jan De Waele, Zsolt Balogh, Ari Leppäniemi, 
Claudia Olvera, Rao Ivatury, Scott D’Amours, Julia Wendon, Ken Hillman, 
Kenth Johansson, Karel Kolkman, Alexander Wilmer (2006) Results from 
the International Conference of Experts on Intra-abdominal Hypertension 
and Abdominal Compartment Syndrome. II. Recommendations, Intensive 
Care Med. 2007 Jun;33(6):951-62. 

Адрес за кореспонденция:

Д-р Георги Арабаджиев
Клиника по Анестезиология, спешна и

интензивна медицина
Университетска болница, Медицински Факултет,

Тракийски Университет, Стара Загора
Ул. Армейска 11, 6003 Стара Загора

garabadzhiev@yahoo.com



43Год. XLI, кн. 1/2013

ОБЗОРИ

 Резюме
Острият респираторен дистрес синдром е често срещано тежко 

възпалително състояние, което се характеризира с натрупване на не-
утрофили в белите дробове, некардиогенен (високо-пермеабилен) бе-
лодробен оток и рефрактерна на приложеното респираторно лечение 
хипоксемия. Този обзор прави преглед на дефинициите, клиничната 
картина, патогенезата и маркерите, които предсказват появата, разви-
тието и изхода на страданието. Засегнати са и някои нови тенденции 
относно лечението на синдрома.  

Summary
The acute respiratory distress syndrome is a common, devastating clini-

cal syndrome of acute lung injury that affects both medical and surgical pa-
tients. This article provides an overview of the definitions, clinical features, 
pathogenesis and markers predicting development and outcome of the acute 
respiratory distress syndrome. It discusses advances in the areas of resolu-
tion and treatment.   

Key words: ALI, ARDS, SIRS, 
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ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME (АRDS)

R. Gotzev, P. Kenarov

Увод. Съвременни схващания за ARDS. Acute Respiratory Distress 
Syndrome (АRDS) беше дефиниран от American-European Consensus 
Conference (AECC) (27). От тогава има много публикации посветени 
на надеждността и валидността на това определение.  

Използвайки метода на консенсуса, група експерти от European 
Society of Intensive Care Medicine официално подкрепено от American 
Thoracic Society of Critical Care Medicine създадоха Берлинска дефи-
ниция акцентуираща на надеждността, валидността и обективността 
на нейното приложение (118). Работната версия предложи три вариан-
та на АRDS според степента на хипоксемия: лека (200 mm Hg<PaO2/
FIO2≤ 300 mm Hg), средна (100 mm Hg<PaO2/FiO2≤200 mm Hg) и теж-
ка (PaO2/FiO2≤100 mm Hg), подкрепени от три допълнителни вари-
абилни параметри каквито са рентгенографската находка, къмплайън-
са на респираторната система (≤40 mL/cm H2O), PEEP ≥10 cm H2O) и 
коригирания издишан обем за минута (≥10 L/min). 

Берлинската дефиниция е емпирично базирана на мета-анализа на 
4188 пациенти с АRDS от четири мултицентрови клинични проучвания 
и 269 пациенти с АRDS от три едноцентрови проучвания. Трите допъл-
нителни вариабилни параметри не допринасят за предиктивната стой-
ност на тежкия АRDS по отношение на морталитета и бяха извадени 
от дефиницията. Използвайки Берлинската дефиниция, състоянията на 
лек, среден и тежък АRDS бяха свързани с повишен морталитет (27%; 
95% CI, 24%-30%; 32%; 95% CI, 29%-34%; и 45%; 95% CI, 42%-48%, 
респективно; P<0.001)  и повишена средна продължителност на меха-
ничната вентилация при преживелите (5 дни; interquartile [IQR], 2-11; 
7 дни; IQR, 4-14; и 9 дни; IQR, 5-17 съответно; Р<0.001). В сравнение 
с АЕСС Берлинската дефиниция в завършения си вид има по-добра 
предиктивна стойност за морталитета. Aктуализираната и ревизирана 
Берлинска дефиниция поставя много ограничения пред тази на АЕСС. 
Комплексният подход съчетаващ консенсуалните дискусии с емпирич-
ната оценка може да послужи като модел за създаването на по-точна, 
базирана на данните дефиниция на синдром на критичното заболяване 
и да дава по точна информация, която е така необходима за планиране 
на клиничните грижи, научното проучване и здравното обслужване. 

Две отделни структури формират алвеоло-капилярната бариера 
(ACB) – микроваскуларният ендотел и алвеоларният епител (157). Ост-
рата фаза на острото белодробно увреждане (ALI- Acute Lung Ingury) 
и ARDS се характеризира с изливане на богата на протеини течност 
във въздушните пространства, поради повишен пермеабилитет на АСВ 
(116). Важността на ендотелната увреда и повишения съдов пермеаби-
литет за формирането на белодробния оток е добре изяснено при това 
заболяване. Същото се отнася и за увредата на епителните клетки, която 
има отношение към развитието и възстановяването от ALI/ARDS (21; 
115; 164). Клетките на алвеолo-капилярната мембрана заедно с клетки-
те на вродения имунитет и системите на хемостазата са основните ми-

шени на увредата (155). Броят и морфологичните фенотипове на тези 
клетки се променят в процеса на развитието и оздравяването на ALI/
ARDS (148). Matthay MA et al, които са едни от най-добрите познавачи 
на ALI/ARDS, считат че много от механизмите свързани с клетъчната 
биология на алвеоло-капилярната мембрана са изяснени. Функционал-
ните отговори, биохимичните пътища, образците на генната експресия, 
молекулярните механизми на взаимодействие с други клетки и отгово-
рите на увреда на настоящия етап остават недостатъчно изяснени. Ето 
защо новите подходи към ALI/ARDS изискват да проучим функцията 
на взаимодействащи си ключови клетки. Нови и аналитични методи 
биха ни пoмогнали да си обясним тези сложни взаимодействия (97).  

Острата белодробна увреда и ARDS са синдроми, които се разли-
чават по степента на увреда на белите дробове определена от физи-
ологични и радиографски критерии при които дифузната увреда на 
клетките и структурите на алвеоло-капилярните мембрани се развиват 
в рамките на часове или дни от началото на първичната тъканна лезия 
(96). Все по-често ALI и ARDS се разглеждат заедно, макар че ние про-
дължаваме да говорим предимно за ARDS защото той е проучен доста 
обстойно и обособен като синдром. В него не се включват пациентите 
с по-лека степен на белодробна увреда. Времето за което се развиват 
ALI/ARDS отличава тези синдроми на алвеоларна увреда от много дру-
ги белодробни заболявания, чийто ход на развитие обхваща много по-
дълъг период от време, достигащ до години.  

Основната отличителна черта на ALI/ARDS, която ги прави различ-
ни от другите белодробни заболявания като астма, хронична обструк-
тивна белодробна болест (ХОББ) и идиопатичната белодробна фибро-
за е, че ALI/ARDS  имат системни компоненти на системния отговор. 
Няколко от основните състояния тригериращи ALI/ARDS като сепсис, 
небелодробна травма и шок са системни синдроми. Нещо повече, 
общата инфекция и увредата на белите дробове са основна причина 
за системния сепсис и синдрома на системния възпалителен отговор 
(Systemic Inflammatory Response Syndrome - SIRS). Те предизвикват  
дисрегулация на клетъчния отговор в белите дробове и могат да дове-
дат до отделянето на цитокини и други възпалителни и тромботични 
медиатори. Тези феномени наблюдаваме при  клиничните проучвания 
и експерименталните модели със животни (32; 41; 86). Много пациен-
ти с рефрактерен ALI/ARDS загиват най-често, поради мултиорганна 
дисфункция и/или сепсис, а не от изолирана прогресивно развиваща се 
дихателна недостатъчност. 

Постигнат е консенсус, според който ALI/ARDS е системен синд-
ром при всички описани случаи (97). Eто защо, е важно да се изследват 
клетъчните и молекулярни механизми, които медиират белодробната 
увреда, последваща системна увреда на организма, както и факторите, 
които регулират и контролират участието на кръвните клеки и хумо-
ралните компоненти. Системните отговори на стрес/дистрес и увреда 
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не са напълно изяснени, но със сигурност се знае, че невралните, ен-
докринните, про- и противовъзпалителните механизми, могат да бъдат 
адаптивни или патологични (99, 108).

Острият респираторен дистрес синдром представлява тежко възпа-
лително състояние, което се характеризира с натрупване на неутрофи-
ли в белите дробове, некардиогенен (високо-пермеабилен) белодробен 
оток и рефрактерна на приложеното респираторно лечение хипоксемия 
(6, 8, 26; 59; 120). Oт първоначалното описание на синдрома преди 45 
години (19), морбидитета и морталитета остават все така високи при 
пациентите с ARDS (1, 2, 9; 50; 101; 113; 152; 154). Bъпреки интен-
зивните проучвания целящи да бъде изяснена патогенезата на ARDS, 
интимните механизми отговорни за неговата поява и развитие остават 
неясни. Докато при  определени заболявания и състояния е известно, 
че представляват много  висок риск за поява и развитие на ARDS (4, 17, 
58,73, 114), при други неговото развитие остава непредсказуемо. 

Определянетo на пациентите, които имат висок риск за развитие на 
ARDS ще позволи:

по-бърза и точна оценка за прогнозата; 
по-ранно прилагане на интензивното лечение;
ново разбиране относно патогенезата на ARDS;
Откриването на определена субпопулация пациенти, които имат 

различни патофизиологични механизми довели до развитието на 
ARDS, ни помага да определим индивидуалния терапевтичния подход. 
Идентифицирането на пациентите изложени на голям риск от развитие 
на ARDS ни позволява по-ефективно приложение на нови лекарствени 
средства и интензивно лечение целящи профилактиката и намаляване-
то тежестта на синдрома. В същото време откриването на пациентите с 
минимален риск за развитие на ARDS ще ги предпази от страничните 
ефекти и усложнения на прилаганата интензивна терапия. Ето защо, 
откриването на маркери предсказващи появата и развитието на ARDS е 
от изключително голямо значение (52, 53, 61, 62, 63, 64, 79; 106; 112). 

Приложението на биомаркери в съвременната медицина се наложи, 
поради тяхната  способност да откриват в предклиничен стадий забо-
ляването и успоредно с това да подкрепят диагностичната и терапев-
тична теза на анестезиолога до леглото на болния (150). 

Оценка на потенциалните маркери предсказващи развити-
ето на ARDS.  Първо, маркерът трябва да бъде лесно достъпен за 
клинициста; 

Второ, резултатите да се получават бързо, за да може да се реагира 
адекватно. 

Трето, маркерите определяни в периферна кръв или урина имат 
предимство пред тези, които изискват инвазивни процедури.

Четвърто, лесеният достъп при вземането на пробите е от голямо 
значение при рискови пациенти, тъй като бързите промени в клинич-
ната картина налага непрекъснато мониториране на параклиничните 
показатели. 

Пето, използваните маркери  да са икономически изгодни. 
Шесто, маркерът трябва точно да оценява риска на всеки отделен 

пациент да развие ARDS. 
Седмо, маркерът трябва да предсказва не само появата, но и разви-

тието на ARDS при всеки болен с голяма степен на сигурност (93).
Клинични критерии прдсказващи развитието на АRDS. Две 

проспективни проучвания дават основание някои състояния, като се-
псис (38%), аспирация на стомашно съдържимо (30%) и множествени 
трансфузии 24%) да се разглеждат като рискови фактори за развитието 
на АRDS (58; 114). 

Pepe et al прилагат доста стриктни критерии, когато формулират 
риска от развитие на АRDS. Те включват само пациенти с един или по-
вече от описаните рискови фактори, при които се налага ендотрахеална 
интубация и съобщават честота на АRDS около 34% сред популация от 
136 болни. Честотата на АRDS при наличието на един клиничен рисков 
фактор е 18% и значително се увеличава с прибавянето на всеки след-
ващ. Сепсисът, аспирацията на стомашно съдържимо и множествените 
трансфузии са състояния, които най-често водят до поява и развитие 
на АRDS (114). Fowler et al. прилагат по-либерални критерии в тяхно-
то проучване от 993 пациенти и откриват по-ниска честота на АRDS 
(6.8%) и по-висока чувствителност (77%) в сравнение с предишното 
проучване. Това проучване потвърждава, че множествените клинични 

рискови фактори са свързани с по-висока честота на поява и развитие 
на АRDS (58). Hudson et al във follow up проучване базирайки се на 
рискови критерии намират чувствителност, която предсказва АRDS в 
79% и специфичност 25% (73). Други проучвания показват, че пациен-
ти със сериозни чернодробни заболявания (98) и хронична алкохолна 
злоупотреба (105) са изложени на висок риск за поява и развитие на 
АRDS, особено когато са съчетани с друг рисков фактор. 

Рентгенографските, а в по-ново време и КТ промени на белия дроб 
следват белодробната увреда с 24-36 ч. (5, 60, 78).

Ефективният статичен къмплайънс не дава реална представа защо-
то се влияе от много други фактори (3, 7, 9).

Детекторният метод на γ-лъчение с белязан Тс99 човешки протеин 
демонстрира висок белодробен съдов пермеабилитет (80). 

Маркери отразяващи ендотелната увреда. Тъй като АRDS е 
свързан с дифузна белодробна ендотелна увреда (39, 46, 147) и мно-
жество биоактивни компоненти, които се синтезират от съдовите ендо-
телни клетки предполагаме, че ендотелната клетъчна увреда довежада 
до отделяне на клетъчни продукти, които можем да използваме, като 
маркери предсказващи появата и развитието на АRDS. 

Най-много проучваният ендотелен клетъчен продукт е von Wille-
brand factor antigen (vWF-Ag, factor VIII Ag). vWF-Ag е макромолеку-
лярен комплекс, който се синтезира предимно от ендотелните клетки 
и в по-малка степен от тромбоцитите и мегакариоцитите (22, 81, 123, 
156, 158, 159). Ендотелното засягане води до освобождаване на vWF-
Ag в циркулацията.  

Интересът към vWF-Ag произтича от съобщенията на Grant et al 
и Carvahlo et al, че серумните нива на factor VIII antigen се покачват 
значително при пациенти страдащи от остра респираторна недостатъч-
ноcт (36, 65). Впоследствие Rubin et al. проспективно проследяват 45 
пациенти с небелодробен сепсис които са изложени на риск да развият 
АRDS. Петнадесет от тези пациенти развиват АRDS. Средните плазме-
ни концентрации на vWF-Ag са почти двойно по-високи в групата на 
развилите АRDS. Използвайки плазмената стойност на vWF-Ag >450 
(процент спрямо контролите) като cutoff стойност, АRDS е предсказан 
с чувствителност 87%, специфичност 77% и позитивно и негативно 
предиктивно ниво от порядъка на 65% и 92% респективно. Наличието 
на полиорганна увреда различна от белодробната в началото на проуч-
ването повишава позитивната предиктивна стойност на 80%. Същата 
изследователска група счита, че vWF-Ag е полезен маркер предсказ-
ващ морталитета при АRDS пациенти (127, 128). По-късно Moss et 
al оценяват 96 АRDS рискови пациенти с различни рискови фактори 
излизащи от рамките на непулмоналния сепсис. Те не намират значи-
телна разлика в плазмената концентрация на vWF-Ag между АRDS 
пациенти и АRDS рискови пациенти (104). Sabharwal et al получават 
подобни резултати (129).  

LDH и angiotensin converting enzyme, които са също продукти на 
белодробните ендотелни клетки не се оказаха надеждни маркери пред-
сказващи появата и развитието на АRDS (128).

Мадиатори на острата белодробна увреда, като потенциални 
маркери предсказващи ARDS. АRDS е резултат от комплексните вза-
имодействия между първичната лезия и каскада от последващи реак-
ции на организма (69; 120; 121, 149 ). Определянето на медиатори на 
реакцията на организма, може да послужи за предсказване развитието 
на АRDS.

Комплементарна система. Обръща се голямо внимание на ком-
плементарната система, като причина и предсказваща система за поя-
вата на АRDS. Craddock et al. считат, че активирането на компонентите 
на комплемента води до натрупване на неутрофилни гранулоцити в 
белите дробове (42). Hamerschmidt et al. съобщават, че активирането на 
комплементарната каскада в плазмата води до стимулиране агрегация-
та на неутрофилните гранулоцити и повишаване на риска от развитие 
на АRDS (68). 

По-късно Duchateau et al. и Weinberg et al. съобщават, че активира-
нето на комплементарната каскада не е специфично свързано с разви-
тието на АRDS. Активирането на комплементарната система е харак-
терно за много състояния, които са рискови за развитието на АRDS, 
независимо от това дали той ще се развие или не (51, 162). 

Parsons et al. не намитат корелация между изолираното активиране 
на комлементарната каскада и развитието на АRDS при рискови па-
циенти. Те смятат, че комбинацията от циркулиращ ендотоксин и ак-
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тивираните компоненти на комплемента могат да предскажат АRDS 
(109, 110). Langlois и Gawryl съобщават, че ускореното формиране на 
терминалния (C5b-9) компонент на комплемента предсказва развитие-
то на АRDS при 22 пациенти със  сепсис, които в последствие развиват 
АRDS (87). Parsons и Giclas не потвърждават тези данни (110). 

Следователно, комплементарната система може да бъде въвлечена 
в развитието на АRDS, но компонентите на комплемента не са надежд-
ни маркери предсказващи развитието на АRDS при болните. 

Цитокини. Множество цитокини, като например тумор некротизи-
ращ фактор-α (TNF-α), интерлевкин (IL)-1, IL-6, IL-8 и IL-10 са вклю-
чени във възпалителните процеси на острата белодробна увреда при 
животни и АRDS при хора (24, 38, 45, 92, 95, 111, 142, 146). Изследо-
вателите проучват тези молекули в периферната кръв и в бронхоалве-
ларния лаваж (BAL) при пациенти с ARDS. Резултатите са вариабелни 
(29, 30, 44, 45, 75, 94, 112, 124, 125, 133, 134, 138, 139, 143) Извода е 
че, нивата на плазмените цитокини не могат да предскажат развитието 
на АRDS. Цитокиновите нива в BAL са покачени при АRDS пациенти 
дори при нормални стойности в серума (13, 14, 44, 75, 125, 139, 143), 
което показва, че тези медиатори вероятно се синтезират локално в бе-
лия дроб. Единствено Donnoly JC et al намират повишени стойности 
на IL-8 в BAL (но не и в серума) при много рискови АRDS пациенти, 
които в последствие развиват АRDS (44). Според Kumar V et al. около 
30-та минута след началото на тъканната лезия се повишава синтезата 
на IL-8 от макрофагите (85). Той в съчетание с IL-1 и TNF-α води до 
белодробна микроваскуларна секвестрация и активиране на PMNL за 
които се счита, че играят ключова роля в патогенезата на ARDS. Bower 
R. счита, че IL-6 е една от няколкото биохимични субстанции, които 
се освобождават в белите дробове по време на възпаление, както е при 
пневмонията. TNF-α и IL-8 са субстанции, които изпълняват защит-
на роля в организма, но в някои случаи могат да бъдат синтезирани в 
ексцесивни количества и това може да доведе до развитие на ARDS. 
Ако тези медиатори бъдат излъчени в кръвния ток, те биха могли да 
доведат до развитието на дисфункция в бъбреците и черния дроб. Me-
duri GU et al. намират, че неблагоприятния изход зависи от степента на 
възпалителния отговор в началото и по време на протичане на заболя-
ването при пациентите с ALI/ARDS. Пациентите с по-високи плазмени 
нива на TNF-α, IL-1β, IL-6 и IL-8 на първия ден от развитието на ARDS 
имат и поддържат високи стойности на тези възпалителни цитокони 
през цялото време на заболяването и загиват. Преживелите имат много 
по-ниски стойности на цитокините и с течение на времето показват 
тенденция към понижение. Авторите предлагат плазмените нива на IL-
1β и IL-6 като надеждни маркери предсказващи клиничния изход при 
пациентите с ARDS (100). 

Според Lesur O et al. IL-2 значително допринася (съвместно с gran-
ulocyte-macrophage colony stimulating factor) за инхибирането на PMNL 
апоптоза в BAL при пациенти с АRDS. Високата степен на инхибиране 
на апоптозата допринася за повишаване преживяемостта на тези паци-
енти. Това дава основание на авторите да предложат IL-2 като прогнос-
тичен маркер при АLI/ARDS (89).

Ролята на неутрофилните гранулоцити. Патогенезата на АRDS 
не е напълно разгадана, но няколко наблюдения показват важната роля, 
която играят полиморфно-нуклеарните левкоцити (PMNL) (44; 107; 
138; 160; 161).

Клетките намерени в BAL при пациенти с ARDS са предимно 
PMNL. Голям брой данни показват корелацията между броя на не-
утрофилните гранулоцити и тежестта на АRDS. Установено е, че оп-
ределени цитокини – IL-1β, TNF-α, IL-6 и IL-8 играят важна роля в 
патогенезата на АRDS, защото те оказват силно влияние върху PMNL 
и ендотелния интегритет. Като приемат, че иницииращ фактор на бело-
дробната увреда е PMNL агрегация под въздействието на С3 и С4 ком-
понентите на комплемента, Schien et al. препоръчват мониторирането 
на тези параметри (132).

  Съществува значителна връзка между PMNL маркери и абнорм-
ната коагулация. Голямото количество PMNL могат да активират 
тромбина и да предизвикат коагулопатии характерни за АRDS (144). 
Aктивираните PMNL се свързват с фактор Х и го превръщат в неговата 
активна форма. 

Moraes TJ et al. правят задълбочен преглед на литературата свърза-
на с PMNL и техните цитотоксични продукти, включително оксиданти 
и протеази каквато е еластазата. Те играят ключова роля в патофизио-
логията на ARDS. Авторите считат, че са необходими допълнителни 

изследвания за пълното изясняване действията на неутрофилната елас-
таза и начините, по които тя засяга функциите на организма (103). 

Donnelly et al. установяват, че кратко след първичната тъканна ув-
реда, еластазата е значително увеличена в плазмата на пациентите, 
които развиват АRDS в сравнение с тези, които не го развиват. Това 
показва, че активността на плазмената еластаза може да бъде адекватен 
маркер за ARDS (48). 

Проявява се значителен интерес към адхезионните молекули като 
потенциални участници в патогенезата на АRDS (45; 48; 130; 140; 
142). 

Промените на плазмените нива на адхезионните молекули не са на-
дежден маркер за появата на АRDS. Тяхното определяне съвместно с 
други маркери може да се окаже полезно при прогнозиране появата и 
развитието на АRDS (47).    

Ролята на PMNL в патогенезата на АRDS е добре известна. Спо-
ред някои автори определянето на броя на  периферните левкоцити и 
неутрофилните гранулоцити не са полезни като маркери предсказва-
щи появата на АRDS (145, 163). Di Piero V и Bastionello S считат, че 
броя на левкоцитите в периферната кръв може да бъде използуван като 
маркер предсказващ изхода на заболяването при пациенти страдащи от 
интрацеребрална хеморагия (43). Gotzev RK et al. получават подобни 
резултати при експериментален мозъчен кръвоизлив на кучета (64).   

Серинови протеази и серпини. McGuire WW et al. изследват BAL 
получена от 24 пациенти с АRDS, за да определят протеолитичната 
активност. Те постигат това, като измерват разцепването на маркира-
ни с радиоизотопи Hageman (contact) Factor (XII) и компонентите на 
комплемента. Авторите установяват повишена протеолитична ензимна 
активност при 17 (71%) от пациентите с ARDS. В BAL на останалите 
7 пациенти се отчита повишена активност на протеиназните инхиби-
тори.

 Протеолитичните ензими разцепват Hageman factor, Prekallikrein, 
Plasminogen, високомолекулярния кининоген, С4, С3, С5 и фактор B 
на комплементарната система. Разцепването на протеините от кон-
тактната система (Intrinsic System) продуцира фрагменти подобни или 
идентични по размер на тези, които се получават по време на акти-
вирането на същите тези молекули. При останалите 7 пациенти не са 
наблюдавани такива промени. Протеолитичната активност в BAL при 
АRDS пациенти се инхибира от diisopropylphosphofluoridate (0.1 mM), 
Trasylol, Soybean Trypsin Inhibitor и нормална плазма. Плазмата, която 
не съдържа Αlpha 1-proteinase inhibitor (α1-PI) не подтиска протеоли-
тичната ензимна активност. Добавянето на α1-PI към такава плазма 
възстановява нейната инхибираща активност.

 Доминираща част от протеолитичната активност в BAL на паци-
ентите с АRDS се дължи на неутрофилната еластаза. Бронхо-алвеолар-
ната течност разцепва еластина и синтетичния пептиден субстрат на 
неутрофилната еластаза (NE).  α1-PI е основен плазмен инхибитор на 
еластазата. Пречистената NЕ фрагментира протеините от контактната 
система на кръвосъсирването, подобно на тази от BAL. 

Gotzev et al. при експериментален мозъчен кръвоизлив на кучета 
установяват статистически значимо покачване на трипсиновата и ка-
ликреиновата активност в плазмата между 30 и 60 мин. при всички 
опитни животни. В групата на преживелите ензимните активности 
постепенно се понижават през следващите часове, докато в групата 
на загиналите, ензимните активности показват тенденция към трайно 
повишение до момента на настъпване на смъртта. В същото време ин-
хибиращата активност на серпините (α1АТ, α2М и АТIII) показва тен-
денция към понижение, която е многопо-силно изразена в групата на 
загиналите животни (63, 64). 

Wigrecka M et al. изследват Factor VII-activating Protease (FSAP), 
който е новооткрита серинова протеаза (37; 74; 122).  FSAP е хомоло-
жен по структура на тъканния тип и урокиназния тип плазминогенови 
активатори и има отношение към хемостазата, клетъчната пролифера-
ция и миграцията. Главният инхибитор на тъканния тип и на уроки-
назния тип плазминогенови активатори (PAI-1) в плазмата и тъканите 
е инхибитор и на FSAP. Авторите откриват PAI-1.FSAP комплекси в 
допълнение към високи нива на екстрацелуларнатa RNA, която е важен 
FSAP кофактор в BAL от пациенти с ARDS. Тези данни показват, че 
екстрацелуларната RNA и PAI-1 могат да регулират FSAP активност 
и по такъв начин да играят важна роля в хомeостазата и клетъчните 
функции при различни патофизиологични условия, като например 
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ARDS (136, 165, 166). 

Фактори на хемостазата. При пациентите с ARDS има значителни 
клинико-патологоанатомични данни които показват наличието на бело-
дробни съдови микроемболи (20, 21, 66). Генерализираните нарушения 
в ключовите хомеостатични системи, както при  мултиорганната увре-
да са свързани с по-висока честота на коагулационните нарушения и 
ARDS при загиналите пациенти (25, 56, 71).

 Честотата на коагулопатиите при пациентите с ARDS е около 26% 
(49). ARDS свързаните коагулационни нарушения включват дисими-
нирана интравазална коагулопатия (DIC) и инхибирането на фибрино-
лизата (131).  Bone RC et al. намират корелация между ARDS и DIC. 
Според тях 23% от ARDS пациентите развиват DIC (29). 

Gotzev et al. намират корелация между понижените стойности на 
фибриногена, АТIII и броя на тромбоцитите от една страна и повише-
ните стойности на FDP от друга в кръвта на кучета с експериментален 
мозъчен кръвоизлив и тежестта на патоморфологичната увреда на бе-
лите дробове и мозъка (63, 64). 

Според Hardaway RM, DIC е възможен предразполагащ фактор за 
развитието на ARDS (70). Modig J et al. се опитват да прилагат лабора-
торни маркери целящи да прогнозират и диагностицират ARDS -  DIC 
показателите, като брой на PLT, аРТТ, РТ, фибриноген и FDP не са на-
деждни дискриминанти между пациентите с и без АRDS (102). Пови-
шени стойности на FDP се намират често в кръвта на АRDS пациенти, 
докато при пациенти страдащи от сепсис или претърпели травма без 
белодробна дисфункция, FDP в кръвта остават в референтни граници 
(72).  D фрагментът, който е нискомолекулярен FDP е свързан с екстен-
зивна микроваскуларна увреда и е предложен като маркер за АRDS 
(72). 

Ware LB et al. считат, че ALI/ARDS се характеризират с подчертани 
промени на циркулиращите нива на протеин С и PAI-1. Ниските стой-
ности на протеин С и високите нива на PAI-1 са независимо свързани 
с по-високия морталитет, включително и по-тежка органна и системна 
увреда. Тази находка показва, че абнормните стойности на коагулаци-
онните и фибринолитичните протеини вероятно играят централна роля 
в патогенезата и прогнозата на ALI/ARDS (159). 

Carlson RW et al. намират корелация между абнормите коагулаци-
онни фактори, пермеабилния белодробен оток и появата и развитието 
на ARDS. Според тях остава неясна степента, до която коагулацион-
ните нарушения отразяват белодробната дисфункция и са от значение 
за генезата и/или развитието на ARDS. Те препоръчват определянето 
на коагулационните фактори в едемната течност на белите дробове да 
се използват като маркери, които отразяват тежестта на белодробния 
оток (35).

Groeneveld AB et al. оценяват патогенетичната и прогностична роля 
на прокоагулантния и фибринолитичния статус при пациенти с ARDS. 
Те са изследвали 22 пациенти, от които 13 с АRDS и 9 с риск да разви-
ят АRDS. Плазмените нива на тромбин-антитромбин III комплексите 
(TAT),  плазмин-α2-антиплазминовите комплекси (РАР), тъканния тип 
плазминоген активатор (tPA) и плазминоген активатор инхибитор тип 1 
(PAI-1) се измерват в рамките на 48 ч от приемането заедно с респира-
торни вариабелни величини позволяващи изчисляването на lung injury 
score (LIS) и белодробния микроваскуларен пермеабилитет [67 Gali-
um-transferrin pulmonary leak index (PLI)]. Те са маркери за белодробна 
дисфункция. LIS и PLI са по-високи при  АRDS пациентите в сравне-
ние с  АRDS рисковите пациенти при наличието на подобна системна 
морбидност и морталитет. ТАТ комплексите са увеличени при много 
малък брой пациенти от двете групи, докато РАР, tPA и PAI са силно 
увеличени при при болшинството ARDS и ARDS рискови пациенти без 
да има статистически значима разлика между двете групи. Нито про-
коагулантните, нито фибринолитичните показатели корелират с LIS и 
PLI. Авторите стигат до извода, че системното активиране на коагула-
цията и ангажирането на фибринолизата не играят съществена роля 
при развитието и изхода на ARDS при пациенти с ALI (15, 67).                            

 Липидни медиатори. Връзката на липидните медиатори, като 
тромбоцит-активиращия фактор (PAF) (107, 151), фосфолипаза А2 
(PLA2) (57)  и метаболитите на арахидоновата киселина (AA), по-спе-
циално левкотриените (57, 96, 119; 141) са изследвани при АRDS паци-
енти. Независимо, че всички тези компоненти играят ключова роля в 
патогенезата на АRDS, има малко данни подкрепящи използването им 

като АRDS предсказващи маркери. 
Увредата на мембранните фосфолипиди води до колапс на бронхо-

алвеоларната епителна бариера по време на ALI/ARDS (90). Kim DK et 
al. откриват повишена PLA2 активност в BAL при пациенти с АRDS, 
която корелира правопропорционално със степента на увредите. Ав-
торите идентифицират две изоензимни форми, които са различни от 
панкреасните и лиеналните (82). 

При ALI/ARDS се откриват няколко изоензима в белодробни-
те клетки и течност (83, 107). Някои от тях задействат молекулярни 
механизми, водещи до интензифициране на възпалителния процес и 
утежняване на белодробните увреди. Други изпълняват ролята на бе-
лодробни протектори, благодарение на сърфактант-рециклиращата си 
функция. Секреторните форми (групите sPLA2-IIA, -V,-X) могат ди-
ректно да хидролизират сърфактантните фосфолипиди. Цитозолната 
PLA2 (cPLA2-IVA) изискваща Са(2+) има предпочитание към арахи-
доновата киселина, прекурсор на еикозаноидите, които участват във 
възпалителния отговор на белия дроб. Са-независимите интрацелулар-
ни PLA2 (iPLA2) участват в сърфактант-фосфолипидния метаболизъм 
на алвеоларните клетки. 

Патофизиологичните механизми на АRDS включват промени в 
белодробния сърфактант ( 10, 11,12, 28, 91, 107, 76, 135, 167, 168 ). 
Последният представлява липопротеинов комплекс, който понижава 
повърхностното напрежение на алвеоларния епителий и по такъв на-
чин подпомага алвеоларния стабилитет и предпазва алвеолите от ко-
лабиране (153). Деструкцията на сърфактанта води до повишаване на 
повърхностното напрежение на границата между въздуха и течността, 
което води до алвеоларен и дистално-трахеален колапс (55). 

Киселата Са-независима PLA2 (aiPLA2) от лизозомален произход 
има и антиоксидантни свойства (peroxiredoxin VI активност) и участва 
във формирането на дипалмитоил-фосфатидилхолина на белодробния 
сърфактант. PAF-AH разгражда PAF, който е мощен медиатор на въз-
палението.  PAF-AH разгражда също така и оксидативно фрагментира-
ните фосфолипиди. Наред с това води и до образуването на токсични 
метаболити. Това показва, че изоензимите на PLA2 могат да бъдат из-
ползувани като маркери предсказващи появата и развитието на АRDS. 
От друга страна регулирането активността на PLA2 изоензимите може 
да се окаже важен подход при лечението на  АRDS (18).   

  Quinlan et al. съобщават за промени в концентрацията на мастни-
те киселини, които са свързани с развитието на АRDS (16, 117).  
Bursten et al. съобщават за повишено плазмено отношение на cis-
ненаситените мастни киселини (linoleate и oleate) спрямо наситените 
(palmitate). Смята се, че освобождаването на cis-ненаситените мастни 
киселини се медиира от PLA2.  От това следва, че повишените нива на 
cis-ненаситените мастни киселини може да отразяват PLA2 повишена 
активност. Инкорпорирането на linoleate във фосфолипидната мембра-
на повишава податливостта на тези мембрани към оксидативна увреда 
и по този начин играе роля в патогенезата на АRDS. В това проучване 
авторите намират, че отношението на cis-ненаситените към наситените 
мастни киселини е повишено при АRDS рисковите пациенти. Тези кои-
то развиват АRDS имат по-високи отношения в сравнение с тези които 
не го развиват (33, 34). Тук трябва да подчертаем, че Lisofylline (LSF) 
– медикамент, който инхибира синтезата на специфичните деривати на 
phosphatidic acid съдържащи ациловите вериги на oleate и linoleate не 
само редуцира мащабите на АRDS и белодробните  увреди, но също 
така потвърждава ролята, която oleate и linoleate играят в патогенезата 
на АRDS. За целта са били изследвани качествено и количествено се-
румните мастни киселини при четирима ARDS рискови пациенти стра-
дащи от сепсис и четирима  ARDS рискови пациенти страдащи от се-
псис и лекувани с LSF. Тези две групи пациенти са били на една и съща 
възраст и с еднакъв брой точки по APACHE II, Multiple Organ Failure 
Indices и Glasgow Coma Scale. В проведеното проспективно проучване 
авторите намират в групата на нелекуваните пациенти  отношението 
на cis-ненаситените към наситените мастни киселини се повишава на 
третия ден в сравнение с контролната група от здрави хора.

В групата на  LSF лекуваните пациенти отношението на cis-
ненаситените към наситените мастни киселини се понижава на третия 
ден в сравнение с групата на нетретираните пациенти. Тези няколко 
наблюдения показват, че серумните ацилови пропорции могат да бъдат 
използвани като маркери, които дават информация за ефекта от лече-
нието с LSF (77).

Kanazawa M. използва тиобарбитуровата к-на като маркер за кле-
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тъчно-мембранна липидна пероксидация в съчетание със 7-S колагено-
вия компонент на базалната мембрана (anchoring fibrils) и разтворимата 
форма на P-selectin, който представлява адхезионна молекула (80).    

Оксидативният стрес и антиоксидантите в патогенезата на 
ARDS. Многобройни данни показват, че оксидативния стрес играе 
роля в патогенезата на АRDS (31, 120). Няколко проучвания свързват 
повишените стойности на маркерите на оксидативния стрес с марке-
рите на антиоксидантния отговор на организма и тяхната корелация с 
развитието на АRDS. 

Липофусцинът е продукт на оксидативната увреда. Серумните нива 
на този пигмент са предложени като маркер за оксидативния стрес. 
Roumen et al. определят серумния липофусцин при 51 хирургични 
АRDS рискови пациенти от които 10 развиват АRDS. Те определят ли-
пофусцинов cutoff  от порядъка на 100 U/150 ml, който предсказва поя-
вата на АRDS с чуствителност 89%, специфичност 78%, и позитивно и 
негативно предиктивно ниво 47% и 94% респективно (126). 

Leff et al. оценяват серумните нива на антиоксидантните ензими ка-
талаза и манган супероксид дисмутаза при 26 АRDS рискови пациенти 
страдащи от сепсис. Шест от тях по-късно развиват АRDS. Стойности-
те на тези два антиоксидантни ензима са били по-високи от контролни-
те нива и в двете групи пациенти като по-високи са били за развилите 
АRDS пациенти (88). 

Connelly et al. проучват ролята на желязото при острата белодроб-
на увреда, защото в присъствието на свободно желязо супероксидният 
анион и водородният прекис могат да реагират и да образуват силно 
токсичния хидроксилен радикал (40). 

Серумния феритин като предсказващ фактор за развитието на 
ARDS.

При нормални условия феритинът е основния интрацелуларен и се-
румен склад на желязо, което се освобождава при ацидоза и в присъст-
вието на супероксидни радикали (137). Феритиновия синтез се стиму-
лира от проинфламаторни цитокини включително IL-6, IL-8 и TNF-α.

В група от 75 АRDS рискови пациенти, 36% са развили АRDS. При 
същите се установява значително повишение на серумния феритин. 
Поради полово-специфични различия на феритиновите нива при мъ-
жете и жените, те са били оценявани поотделно.  Използвайки  cutoff 
ниво от порядъка на 680 ng/ml за мъжете, ARDS се предсказва с 60% 
чуствителност, 90% специфичност и 75% и 82% позитивна и негативна 
предиктивност респективност. Стойност от порядъка на 270 ng/ml e 
определена за жените с чуствителност 83%, специфичност 71% и пози-
тина и негативна предиктивна стойност 67% и 86% респективно. Всич-
ки тези оксидант/антиоксидант маркери са в стадий на предварителни 
проучвания и предстои тепърва да бъдат валидизирани (120).

Индивидуалните белтъци като маркери за ARDS. Emmett M et 
al. откриват някои абнормности в серумните протеини при пациенти 
и експериментални животни с АRDS. Повечето серумни протеини са с 
понижени концентрации, поради изтичането им в белодробната и дру-
ги тъкани през увредените кръвоносни съдове. 

α1GP, α1AT, α1AHT и HPT са значително повишени в серума (54). 
В BAL нормално се откриват малко ALB, α1AT, TRF и HPT, докато 

в BAL на ARDS пациенти се намират повишени количества на всички 
индивидуални белтъци. Krsek-Staples JA et al.- CPL и TRF в серума и 
BAL при пациенти с ARDS (84). Baker CS et al. - ALB, CPL и α2M в 
серума и BAL от пациенти с ARDS. И трите индивидуални белтъка са 
повишени в BAL, като според авторите α2М е най-чувствителния мар-
кер за оценяване на алвеоло-капилярния пермеабилитет (23). 

Gotzev RK използва ALB, а в последствие и много по-широк спек-
тър от индивидуални белтъци, като прогностични и патогенетични 
маркери при пациенти с ALI/ARDS развили се в резултат на исхемичен 
и хеморагичен мозъчен инсулт (61, 62). 

По-късно Dziedic et al. са публикували приблизително същите дан-
ни за АLB като прогностичен маркер при пациенти страдащи от исхе-
мичен мозъчен инсулт (52, 53). 

Заключение. АRDS представлява трудно контролируема възпали-
телна реакция в отговор на различни заболявания в и извън белодроб-
ния паренхим, водеща до живото-застрашаващи увреди на белодроб-
ните съдове, алвеоларната вентилация и газовия обмен. На базата на 
тази концепция голям брой серумни маркери, били те цитокини и бе-
лодробно-специфични протеини, маркери на ендотелна и неутрофилна 

активация, както и други параметри отразяващи различни страни на 
имунопатогенезата на АLI/АRDS бяха открити. 

Приложението на тези маркери в клиничната практика създаде 
големи надежди във връзка с категоризацията на пациентите в групи, 
подлежащи на интензивно лечение, прогнозиране изхода на заболява-
нето, а така също и откриване на нови терапевтични средства и под-
ходи.  Откриването на нови и надеждни маркери отразяващи хода на 
болестта и добавящи независима и обективна информация към разви-
тието на синдрома преди неговата клинична изява е предизвикателство 
пред науката. 

Ранното и последователно измерване на дадения биомаркер може 
да послужи, като независим неинвазивен прогностичен белег за из-
хода на заболяването и следователно може да допринесе за ранното 
откриване на рисковите пациенти с повишена вероятност да развият 
АRDS. Той може да се окаже много полезен при идентифицирането 
на пациентите изложени на голям риск от неблагоприятен изход, как-
то и своевременното включване на рисковите пациенти на изкуствена 
белодробна вентилация. Описаните данни ни дават основание да счи-
таме, че прилагането на констелация от биомаркери може да бъде из-
ползувано за отчитане и проследяване на промените, които настъпват 
в белите дробове и в останалите органи за да приложим своевременно 
адекватно лечение при изложените на риск пациенти. По такъв начин, 
комбинация от клинични изследвания и биологични маркери просле-
дявани в динамика могат да бъдат от голямо значение за подбирането 
на по-хомогенни групи от пациенти с ALI/ARDS за по-нататъшни на-
учни проучвания. 

Досегашният опит показва, че са необходими по-нататъшни усилия 
в контекста на обширни проспективни проучвания, които да анализи-
рат хомогенни и добре дефинирани групи от рискови и АRDS пациен-
ти и оценяването на нови маркери, които да послужат при поставяне на 
диагнозата и прогнозата, както и да дават информация за активността 
и тежестта на процеса.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

 РЕЗЮМЕ:
В съвременната анестезия се използват комбинации от различни ме-ъвременната анестезия се използват комбинации от различни ме-

дикаменти с цел да бъде постигнат адитивен или синергичен ефект. В 
специализираната медицинска литература периоперативните инфузии 
на лидокаин са признати като полезно допълнение към общата анесте-
зия. В тази статия ще направим обзор на публикуваните експеримен-
тални и клинични резултати от системно приложение на лидокаин, ще 
посочим нерешени проблеми и ще очертаем някои насоки за бъдещи 
проучвания.
 
КЛЮЧОВИ ДУМИ: интравенозен лидокаин, разход на аналге-разход на аналге-

тици, чревна функция, разход на анестетици, болничен престой, 
индекс на болката, постоперативно възстановяване.

SUMMARY:
Various combinations of different drugs are used in modern anesthesia. 

The main aim of this is to achieve additive or synergic effect. Current 
specialized medical literature describes perioperative infusions of lidocain 
as an useful addition to general anesthesia. In the following article we 
will review the published clinical and experimental data and results of the 
intravenous administration of lidocain. We will identify the unresolved 
problems and outline some directions for a future clinical research.

KEY WORDS: intravenous lidocaine, analgesic consumption, bowel 
function, anesthetic consumption, hospital stay, pain score, postoperative 
recovery.

ПЕРИОПЕРАТИВНИ ВЕНОЗНИ ИНФУЗИИ НА ЛИДОКАИН И ПОСТОПЕРАТИВНО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Д. Арабаджиева, Т. Недева, д.м., Вл. Петров
Отделение Анестезиология, МБАЛ Русе АД

PERIOPERATIVE LIDOCAINE VENOUS INFUSIONS AND POSTOPERATIVE RECOVERY

D. Arabadzhieva, T. Nedeva, PhD, Vl. Petrov
Departement of Anaesthesiology, Hospital Ruse Ltd

УВОД:
В съвременните схеми за анестезия и постоперативно обезболяване 

аналгезията традиционно се осъществява с опиоиди. Наред с доказа-
ните си предимства те имат и не малко нежелани ефекти.
През последните години отново нарства интересът към периоператив-

ните инфузии с лидокаин. В много публикации и клинични проучвания 
е показано, че този медикамент може да повлияе положително възста-
новяването след различни видове операции като намалява разхода на 
инхалационни анестетици и опиати, включително за постоперативно 
обезболяване, ускорява възстановяването на чревния мотилитет, повли-
ява възпалителния отговор и скъсява продължителността на болничния 
престой, без да проявява клинично значими странични действия.

ЦЕЛ:
Да направим преглед и систематизираме публикуваните резултати 

за приложението на интравенозни инфузии лидокаин при възрастни 
пациенти, без бременни и родилки, и да идентифицираме нерешени 
проблеми и възможности за бъдещи проучвания. 

ИЗЛОЖЕНИЕ:
Лидокаинът е локален анестетик с амидна структура. Препаратът е 

синтезиран през 1943 година от Nils Löfgren, а от 1948 година е въведен 
в клиничната практика. 
Ефектите на лидокаина като локален анестетик са свързани с промяна 

пермеабилитета на клетъчната мембрана чрез повлияване на калцие-
вия поток. 90% от приложената доза се метаболизира в черния дроб. 
Останалата част от дозата се излъчва непроменена през бъбреците. 
Процентът на свързване с плазмените протеини е около 66. Средното 
време за полуелиминация след еднократен болус е 100 минути (1 – 2 
часа) и е доза-зависимо. Преминава през плацентата и хематоенцефал-
ната бариера [3]. Фармакокинетичните данни сочат намалена елимина-[3]. Фармакокинетичните данни сочат намалена елимина-3]. Фармакокинетичните данни сочат намалена елимина-]. Фармакокинетичните данни сочат намалена елимина-. Фармакокинетичните данни сочат намалена елимина-
ция на лидокаин след продължителни (24 часа) инфузии с последващо 
удължаване на времето за полуелиминация до приблизително три пъти 
спрямо това след еднократна апликация [33].

Данни от експериментални проучвания:

Проучване върху клетъчна суспенсия от човешки неврони показва, че 
локалните анестетици, включително лидокаин, модулират невронната 

калциева сигнализация чрез повлияване на различни места – инози-
тол-трифосфатни рецептори (IP3R), волтаж-зависими калциеви канали, 
протеин-G свързани рецептори [45].
Проучване върху жабешки ооцити и човешки неутрофили показва, че 

локалните анестетци потискат временно и обратимо сигнализацията в 
протеин-G свързаните рецептори. Според авторите ефектът е свързан 
с размяната гуанозин дифосфат – гуанозин трифосфат и не зависи от 
повишаване активността на гуанозин трифосфатазата, активността на 
фосфатази или на протеинкинази [23].
Проучване при плъхове [36] показва, че лидокаинът има доза-зависим 

инхибиращ ефект върху две популации спинални неврони, възбудени 
от раздуване в коло-ректалната зона, и потиска, също доза-зависимо, 
рефлекторните отговори. Според авторите е възможно тези данни да са 
от полза при лечение на висцералната болка.
Проучване върху жабешки ооцити показва, че лидокаинът подобря-

ва активността на глутаматния транспортер ЕААТ3 (Еxcitatory Amino 
Acid Transporter). Протеин-киназа С и фосфатидил-инозитол-3 кина-). Протеин-киназа С и фосфатидил-инозитол-3 кина-
зата вероятно опосредстват тези лидокаинови ефекти. Идентифицира-
ни с пет типа глутаматни транспортери: ЕААТ1 и ЕААТ2 са глиали, 
ЕААТ3 и ЕААТ4 – невронни, а ЕААТ5 е локализиран в ретината. Дис-
функцията на ЕААТ3 може да е свързана с гърчове [13]. 
Проучване върху човешки N-метил D-аспартат рецептори (NMDA), 

рекомбинантно изразени в жабешки ооцити, показва, че локалните 
анестетици потискат сигнализацията в тези рецептори. След системно 
приложение на локални анестетици този ефект може да допринесе за 
намаляване на хипералгезията и опиатния толеранс. Ефектът е лока-
лизиран вътреклетъчно, като механизмът на действие може да е опо-
средстван от инхибиране на протеин-киназа С [20].
В проучване върху плъхове е установено, че аналгетични концентра-

ции на лидокаин са достатъчни да потиснат предаването на импулси по 
А-делта и С влакната на сензорните нерви [41].
Ефектите на локалните анестетици (лидокаин или бупивакаин) са из-

следвани в модел на септичен перитонит при мишки [16]. Перитонитът 
е постигнат след лигиране на цьокума и последваща негова двукратна 
пункция. Животните са получавали интраперитонеална инфузия на 
физиологичен разтвор, лидокаин или бупивакаин. На 24-я час след 
предизвикването на сепсиса са изследвани бъбречна и чернодробна 
функции. Изследвана е 7-дневна преживяемост. Авторите констатират, 
че локалните анестетици намаляват смъртността и имат протективен 
ефект спрямо бъбречна и чернодробна дисфункция. Направено е пре-
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дупреждение, че е рано да се препоръчват интравенозни локални анес-
тетици при септични пациенти. Възможно е в бъдеще те да бъдат от 
полза при ранен сепсис. 
Ефектите на инхалационен и интравенозен лидокаин върху инфлама-

торния отговор са проучвани в експериментален модел на ендотоксе-
мия при плъхове [15]. Авторите регистрират сигнификантно пониже-[15]. Авторите регистрират сигнификантно пониже-15]. Авторите регистрират сигнификантно пониже-]. Авторите регистрират сигнификантно пониже-. Авторите регистрират сигнификантно пониже-
ние на IL-1b и TNFα в течността от бронхо-алвеоларен лаваж и липса 
на ефект върху цитокининовите нива в плазмата.
Много подробен преглед върху антиинфламаторните ефекти на ло-

калните анестетици, включително лидокаин, основан на резултати от 
експерименти с животни, in vitro проучвания и клинични данни може 
да се намери в обзора на Hollmann [22].

клинични Данни:

В медицинската литература са налични множество публикации, свър-
зани с периоперативно приложение на венозни инфузии лидокаин при 
различни групи пациенти, като идеята съвсем не е нова. 
През 1951 година Gilbert и съавтори [18] описват различни клинични 

случаи, при които болката се е повлияла добре от венозен лидокаин: 
хроничен холецистит с остър хеморагичен панкреатит, стомашен кар-
цином, обезболяване на раждане и др. 
През 1961 година Bartlett и Hutaserani [6] докладват 604 случая (по 

302 пациенти лидокаинова и контролна група) с различни операции. 
Обезболяването до третия постоперативен ден в лидокаиновата група е 
по-добро от това в контролната, като е регистрирана и по-ниска нужда 
от опиати.

Резултати при холецистектомия

Проучване върху 50 пациенти (по 25 пациенти лидокаинова група и 
контролна група), подложени на планова лапароскопска холецистекто-
мия, показва, че лидокаинът, в интраоперативна комбинация с кратко-
действащи опиати, намалява консумацията на опиати в ранния посто-
перативен период. Констатиран е също намален разход на десфлуран. 
Приложението на лидокаин е започвало преди увода в анестезия: болус 
1.5 mg/kg и последваща инфузия в доза 2 mg/kg/h до края на операци-mg/kg и последваща инфузия в доза 2 mg/kg/h до края на операци-/kg и последваща инфузия в доза 2 mg/kg/h до края на операци-kg и последваща инфузия в доза 2 mg/kg/h до края на операци- и последваща инфузия в доза 2 mg/kg/h до края на операци-mg/kg/h до края на операци-/kg/h до края на операци-kg/h до края на операци-/h до края на операци-h до края на операци- до края на операци-
ята [31].
Проучване върху 20 пациенти (по 10 пациенти лидокаинова група и 

контролна група), подложени на планова отворена холецистектомия, 
показва, че лидокаинът намалява силата на постоперативната болка и 
понижава необходимостта от опиати в постоперативния период. При-
ложението на лидокаин е започвало половин час преди кожния разрез 
с болус от 100 mg, последван от инфузия със скорост 2 mg/min до на-mg, последван от инфузия със скорост 2 mg/min до на-, последван от инфузия със скорост 2 mg/min до на-mg/min до на-/min до на-min до на- до на-
вършване на 24 часа след операцията [10].
Интересно е проучването за ефектите на венозната инфузия с лидо-

каин върху постоперативния илеус при отворена планова холецис-
тектомия [37]. При 30 пациенти (по 15 пациенти лидокаинова група 
и контролна група) авторите са проследявали възстановяването на де-
белочревния пасаж едновременно чрез рентген-позитивни маркери и 
по клинични признаци. Маркерите били поставяни в желатинови кап-
сули и поглъщани от пациентите в 20 часà вечерта преди операцията. 
Контролът е осъществяван със серийни рентгенографии на корема. 
Резултатите от образното изследване показват сигнификантно по-рано 
възстановяване на дебелочревния мотилитет в групата с лидокаин (ре-
гистрирано е придвижването на маркерите в три сегмента: от цькоум/
възходящ колон до трансверзален колон, от трансверзален до нисхо-
дящ колон, и след това до сигмовидно черво/ректум). В клиничните 
резултати, обективизирани чрез времето на първото пускане на газове 
и първа дефекация след операцията, обаче няма сигнификантна разли-
ка. При сравняване на постоперативния разход на опиати се констатира 
статистически значима по-малка доза в първите два следоперативни 
дни в групата с лидокаин. В това проучване приложението на лидо-
каин е започвало половин час преди кожния разрез с болус от 100 mg, 
последван от инфузия със скорост 3 mg/min до навършване на 24 часа 
след операцията.
В проучване, включващо 38 пациенти, подложени на планова отво-

рена холецистектомия (18 пациенти лидокаинова група и 20 пациенти 
контролна група), е изследван ефектът на лидокаиновата инфузия вър-
ху симпатиковия отговор [42]. Оценката е извършвана чрез клиничен 
контрол (пулсова честота и кръвно налягане) и лабораторен контрол 
(глюкозни нива в кръвта и катехоламинови концентрации в кръвта и 

урината). Изводът на авторите е че, инфузията с лидокаин по време и 
след голяма коремна операция потиска хипертонията и тахикардията 
индуцирани от екстубацията, но не и общия симпатиков отговор в пър-
вия постоперативен ден. Лидокаинът в това проучване е прилаган по-
ловин час преди кожния разрез с болус от 100 mg, последван от инфу-mg, последван от инфу-, последван от инфу-
зия със скорост 2 mg/min до навършване на 24 часа след операцията.

Резултати при хирургия на дебелото черво

Проучване на лидокаинови инфузии при лапароскопска дебелочревна 
хирургия (22 пациенти лидокаинова група и 23 пациенти контролна 
група) показва, че лидокаинът подобрява постоперативната аналгезия, 
ускорява възстановяването на чревния мотилитет, редуцира нуждата 
от севофлуран и намалява продължителността на болничния престой 
[24]. Лидокаинът е прилаган непосредствено преди увода в анестезия 
като болус от 1.5 mg/kg, интраоперативна инфузия със скорост 2 mg/
kg/h, последвана след края на операцията от инфузия със скорост 1.33 
mg/kg/h до 24-я постоперативен час.
В друго проучване е сравняван ефектът на епидурален лидокаин и ин-

травенозна лидокаинова инфузия върху цитокининовите нива, болката 
и възстановяването на чревната функция след хирургия на дебелото 
черво [28]. Изследвани са 60 пациенти разделени на три групи по 20 – 
с епидурален катетър, с венозна инфузия лидокаин и контролна група. 
Методиката на това изследване включва поставяне на епидурален ка-
тетър на ниво между Т6 и Т12 на всички 60 пациенти в деня преди опе-
рацията и тестване с 6 ml 1% лидокаин. Върхът на катетъра е насочван 
краниално и е бил на дълбочина 3-4 см. В деня на операцията групата 
с епидурален катетър е получавала лидокаин през катетъра и физиоло-
гичен разтвор венозно, групата с венозна инфузия на лидокаин – фи-
зиологичен разтвор през перидуралния катетър и лидокаин венозно, а 
контролната група – физиологичен разтвор както през перидуралния 
катетър, така и венозно. Приложението на медикаментите е започвало 
30 минути преди операцията и е приключвало в края на оперативната 
процедура. Постоперативното обезболяване е било еднакво за всички – 
пациент-контролирана епидурална аналгезия с морфин и 0.2% ропива-
каин. Резултатите от това проучване [28] показват, че епидуралния ли-[28] показват, че епидуралния ли-показват, че епидуралния ли-
докаин осигурява по-добър контрол на болката, по-ниска консумация 
на опиати, по-ранно възстановяване на чревната функция и по-ниска 
продукция на цитокинини отколкото венозния лидокаин в първите три 
постоперативни дни. От своя страна венозната лидокаинова инфузия 
има по-добри резултати от тези на контролната група. Според автори-
те, при пациенти с противопоказания или при технически трудности 
за поставяне на епидурален катеттър, интравенозната инфузия на ли-
докаин е добра алтернатива за намаляване на постоперативната болка. 
Схемата за приложение на лидокаин в това проучване е 2 mg/kg за 10 
минути и след това 3 mg/kg/h през епидуралния катетър или венозно в 
зависимост от групата, в която пациентите са били включени. Физио-
логичният разтвор е прилаган в еквивалентен обем и скорост.
В рандомизирано клинично проучване е сравняван ефектът на венозен 

лидокаин и епидурален бупивакаин върху болката, продължителнос-
тта на чревната пареза и болничния престой при пациенти с отворена 
резекция на дебелото черво [40]. След изключване поради различни 
причини на част от рандомизираните пациенти окончателният брой на 
изследваните е 22 пациенти в лидокаиновата група и 20 – в групата 
с бупивакаин. Авторите установяват, че няма разлика в резултатите 
на двете групи по отношение сроковете за възстановяване на чревна-
та функция, продължителността на болничния престой и контрола на 
болката. Според тях интравенозната инфузия на лидокаин може да е 
добра алтернатива при пациенти, при които епидуралната анестезия 
е противопоказана или не е желана. В това проучване инфузията на 
лидокаин е започвала след увода в анестезия в доза 2 mg/min при па-mg/min при па-/min при па-min при па- при па-
циенти с тегло до 70 kg или в доза 3 mg/min при пациенти с тегло 70 
kg или повече. Инфузията е продължавала до деня последващ първото 
пускане на газове или до 5-я постоперативен ден, ако до тогава пациен-
тите не са имали флатуленция. Епидуралният катетър е поставян преди 
увода в анестезия на ниво между Т8 и Т12. Аналгезията през него с 
0.125% бупивакаин и 6 �g/ml хидроморфон е започвала 1 час следопе-�g/ml хидроморфон е започвала 1 час следопе-/ml хидроморфон е започвала 1 час следопе-ml хидроморфон е започвала 1 час следопе- хидроморфон е започвала 1 час следопе-хидроморфон е започвала 1 час следопе-
ративно със скорост 10 ml/h.
Резултатите от описаното по-горе рандомизирано клинично проучва-

не [40] са подложени на много коментари и възражения. Възраженията 
спрямо резултатите и изводите са в две основни посоки. Първо, относ-
но методиката. Епидуралната аналгезия е започвала 1 час постопера-
тивно, т.е. след максималния хирургичен стресов отговор, а не преди 
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него, както е прилагана интравенозната инфузия с лидокаин. Това не е 
позволило чрез епидуралната аналгезия да се блокират своевременно 
ноцицептивните аферентни и симпатиковите еферентни нервни влакна  
[9]. Второ, относно статистическата обработка на резултатите и тяхна-
та интерпретация. Тук възраженията са методологични: към дизайна 
на проучването, формулиране на хипотезата, големината на изследва-
ните групи и изводите за еквивалентност на резултатите [14].
Ефектът на интраоперативната и постоперативна инфузия на лидокаин 

върху възстановяването на чревния мотилитет е сравняван с торакал-
на епидурална аналгезия при пациенти, подложени на лапароскопска 
дебелочревна резекция и включени в програма за подобрено/ускорено 
възстановяване ERP (Enhanced Recovery Program) [43]. В това рандо-) [43]. В това рандо-
мизирано контролирано проучване са включени 60 пациенти – по 30 в 
лидокаинова и контролна група. Авторите правят извод, че в контекста 
на ERP периоперативната инфузия на лидокаин, сравнена с торакална 
епидурална аналгезия, има сходен ефект върху възстановяването на 
чревния мотилитет при еднаква честота на усложненията и продължи-
телност на хоспитализацията. Лидокаинът е прилаган през отделен ве-. Лидокаинът е прилаган през отделен ве-
нозен катетър непосредствено преди увода в анестезия като болус 1.5 
mg/kg, но максимално 100 mg. След това е започвана инфузия от 2 mg/
kg/h и поддържана до края на операцията. Постоперативно инфузията 
е редуцирана до 1 mg/kg/h и поддържана 48 часа.

Резултати при хистеректомия

В проучване при 18 пациенти (по 9 пациенти в лидокаинова и кон-
тролна група) са оценявани нивото на болката и ендокринно-метабо-
литният отговор след абдоминална хистеректомия [7]. Изводът е, че 
приложението на лидокаин няма ефект върху интензивността на посто-
перативната болка, както и върху адренокортикалния и хипергликеми-
чен отговор на операцията. Методиката на това проучване е интересна 
поради две причини. Първо, инфузията на лидокаин (или физиоло-
гичен разтвор в контролната група) е започвана след операцията при 
първото поискване за обезболяване от пациентите. При подготовката 
на този обзор ние не намерихме друга публикация с такава схема за 
инфузия на лидокаин. Второ, анестезията е включвала премедикация 
с диазепам и след нея – тиопентал, листенон, павулон, халотан, кисло-
род-райски газ. Интраоперативно не са използвани аналгетици (!!) и не 
е вливана глюкоза. Лидокаинът е прилаган като болус 1.5 mg/kg и след 
това интравенозна инфузия от 2 mg/kg/h за два часа.
Проучване, включващо 90 пациенти (44 пациенти лидокаинова група 

и 46 пациенти контролна група) подложени на абдоминална хистере-
ктомия, не намира разлика в съкращаване на болничния престой, на-
маляване консумацията на опиати, силата на болката и субективната 
оценка на качеството на възстановяването след операцията в двете гру-
пи [8]. Лидокаинът е прилаган преди увода в анестезия като болус 1.5 
mg/kg, последван от инфузия 3 mg/kg/h до края на операцията.
Подобно проучване, включващо 65 пациенти (32 пациенти лидока-включващо 65 пациенти (32 пациенти лидока-

инова група и 33 пациенти контролна група) подложени също на аб-
доминална хистеректомия показва различни резултати [46]. Авторите 
установяват, че предоперативната и интраоперативна инфузия на лидо-
каин подобряват непосредствения постоперативен контрол на болката 
и намаляват имунните промени предизвикани от операцията. Прило-
жението на лидокаин е започвало 20 минути преди операцията като бо-
лус от 2 mg/kg, последван от инфузия 1.5 mg/kg/h, която е прекратявана 
след края на операцията.
В проучване при 40 пациенти (по 20 пациенти лидокаинова и контрол-

на група), подложени на лапароскопска хистеректомия, е установено, 
че лидокаинът скъсява времето за възстановяване на чревната функ-
ция, намалява разхода на аналгетици и честотата на постоперативното 
гадене и повръщане, на не скъсява болничния престой. В това проучва-
не лидокаинът е прилаган като интраоперативна инфузия 2.0 mg/kg/h, 
която е преустановявана 1 час след приключване на операцията [29].

Резултати при урологични операции

В рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване, 
включващо 64 пациенти (по 32 пациенти в лидокаинова и контролна 
група) е изследван ефектът на интравенозен лидокаин при лапароскоп-
ска бъбречна хирургия [44]. Авторите констатират, че използването на 
лидокаин не е успяло да повлияе продължителността на хоспитализа-
цията, времето за възстановяване на чревната функция, консумацията 
на опиати, инфламаторния и стресов отговор при този тип операции. 

В това проучване лидокаинът е прилаган като болус от 1.5 mg/kg  по 
време на увода в анестезия, последван от интраоперативна инфузия от 
2 mg/kg/h. След края на операцията дозата е редуцирана до 1.3 mg/kg/h 
и е поддържана така за 24 часа, след което инфузията е прекратявана.
Проучване при 38 пациенти (18 пациенти лидокаинова група и 20 па-

циенти контролна група), подложени на радикална ретропубична про-
статектомия, показва в групата с лидокаин по-кратък болничен прес-
той, по-бързо възстановяване на чревната функция и по-ниски нива на 
болката. Схемата за приложение на лидокаин в това проучване е след-
ната: болус от 1.5 mg/kg непосредствено преди увода в анестезия. След 
интубацията и позиционирането на пациента е започвана инфузия от 3 
mg/min при пациенти с тегло 70 кг и по-високо, или инфузия от 2 mg/
min при пациенти с тегло под 70 кг. Инфузията е прекратявана един час 
след налагане на кожния шев [19].
Ефектът на лидокаинова инфузия е проучен при 40 пациенти (по 20 

пациенти лидокаинова и контролна група), подложени на лапароскоп-
ска простатектомия [32]. Като показател за степента на възстановяване 
е оценяван капацитетът за ходене на пациентите в първите три посто-
перативни дни. Авторите използват рядко прилаган в урологичната 
хирургия тест – разстояние, изминавано за две минути. Изводът е, че 
инфузията на лидокаин интраоперативно и в първия постоперативен 
ден намалява степента на влошаване на функционалния капацитет за 
ходене и има опиат-спестяващ ефект. Лидокаинът е прилаган при увода 
в анестезия като болус 1.5 mg/kg, но максимално 100 mg. След това е 
започвана инфузия от 2 mg/kg/h и поддържана до края на операцията.
При 40 пациенти (по 20 пациенти лидокаинова и контролна група), 

подложени на големи абдоминални операции, са изследвани ефектите 
на венозните лидокаинови инфузии върху нивото на болката и консу-
мацията на опиати [27]. Преобладаващият вид операции в това проуч- [27]. Преобладаващият вид операции в това проуч-. Преобладаващият вид операции в това проуч-
ване са урологични – простатектомия, цистектомия или абдоминална 
нефректомия, всички съпроводени с лимфна дисекция. Във всяка от 
двете групи има и малък брой дебелочревни резекции с лимфна дисек-
ция или само лимфна дисекция. Пациентите от лидокаиновата група са 
показвали по-ниски нива на болка и в първите 72 часа след операцията 
са имали по-малка нужда от опиати. В това проучване лидокаинът е 
прилаган непосредствено след интубацията като болус 1.5 mg/kg за 10 
минути, след което е започвала инфузия от 1.5 mg/kg/h. Между нача-mg/kg/h. Между нача-/kg/h. Между нача-kg/h. Между нача-/h. Между нача-h. Между нача-. Между нача-
лото на инфузията и кожния разрез и имало интервал поне 30 минути. 
Лидокаиновата инфузия е прекратявана 60 минути след поставяне на 
кожния шев.

Резултати при други оперативни интервенции

При 58 пациенти (28 пациенти лидокаинова група и 30 пациенти кон-
тролна група), подложени на ендопротезиране на тазобедрената става 
е констатирано, че лидокаинът не повлиява постоперативната аналге-
зия, функционалното възстановяване и прага на ноцицептина болка. 
Лидокаинът е прилаган 30 минути преди кожния разрез като болус 1.5 
mg/kg за 10 минути, последван от инфузия от 1.5 mg/kg/h. Инфузията е 
спирана 60 минути след кожния шев [34].
При 56 амбулаторни хирургични пациенти (29 пациенти лидокаинова 

група и 27 пациенти контролна група) е проучвано доколко лидокаинът 
може да намали болката и скъси времето за изписване. Пациентите са 
с различни оперативни интервенции – отворена и лапароскопска обща 
хирургия, лапароскопска гинекологична хирургия, ендокринни опера-
ции, операции на гърдата, урологични, пластични, малки ортопедични 
операции и други. Изводът е, че лидокаинът намалява периоперативна-
та нужда от опиати, но не може да съкрати времето за изписване след 
амбулаторни операции. Лидокаинът е прилаган бавно венозно 1.5 mg/
kg при увода в анестезия. Инфузията с лидокаин е започвала непосред- при увода в анестезия. Инфузията с лидокаин е започвала непосред-
ствено след увода в доза 2 mg/kg/h и е продължавала 1 час след постъп-mg/kg/h и е продължавала 1 час след постъп-/kg/h и е продължавала 1 час след постъп-kg/h и е продължавала 1 час след постъп-/h и е продължавала 1 час след постъп-h и е продължавала 1 час след постъп- и е продължавала 1 час след постъп-
ване на пациента в отделението за възстановяване от анестезия [35].
При 60 пациенти (по 30 пациенти лидокаинова и контролна група) е 

констатирано, че интраоперативните ниски дози лидокаин не скъсяват 
времето за възстановяване на чревната перисталтика, не намаляват ин-
тензивността на болката, консумацията на опиати и болничния престой 
след естетични или реконструктивни операции на гърдите. Лидокаи-
нът е прилаган 30 минути преди кожния разрез като болус 1.5 mg/kg, 
последван от инфузия в доза 1.5 mg/kg/h до края на операцията или 
приключване на кожния шев [11].
При 40 пациенти (по 20 пациенти лидокаинова и контролна група), 

подложени на гръдна хирургия е проучван ефектът на лидокаина вър-
ху постоперативната болка и консумацията на морфин. Оперативните 
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интервенции включват лобектомия, езофагектомия и резекция на кар-
дията. Изводът е, че лидокаинът може да намали разхода на морфин, 
постоперативната болка и интраоперативната Ce концентрация на 
пропофол (концентрация в мястото на ефекта при TCI-анестезия) за 
пациенти, подложени на гръдна хирургия след анестезия с пропофол-
ремифентанил. В това проучване инфузията на лидокаин е започвала 
при увода в анестезия със скорост 33.0 �g/kg/min и е приключвана след 
кожния шев [12].

Резултати от български автори

При подготовката на този обзор открихме само три публикации от бъ-
лгарски автори, които подредихме хронологично, започвайки от най-
старата.
На ХVІ-ти национален конгрес по анестезиология и интензивно лече-

ние през 2009 година в София е представено съобщение за приложение 
на лидокаинова инфузия за контрол на болката след планови лапарос-
копски холецистектомии. 45 пациенти, разпределени на три групи по 
15 пациенти, са получили една от следните форми на аналгезия: група 
А - хирокаин 0.25% интраперитонеално и инфилтрация на местата на 
инцизионните портове; група Б - интраоперативно 100 mg  профенид + 
инфузия с лидокаин по следната схема: 1.5 mg/kg за 10 минути преди 
увода в анестезия, последван от 1.5 mg/kg/h интраоперативно и до края 
на първия постоперативен час; група В - само 100 mg  профенид интра-100 mg  профенид интра-mg  профенид интра-  профенид интра- профенид интра-профенид интра- интра-
оперативно. Авторите не установяват статистически значими разлики 
в степента на аналгезия в първите две групи. В третата група е било 
необходимо допълнително обезболяване в първите 24 часа [4].
На ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение през 

2011 година в Пловдив е представено съобщение за интаоперативни 
инфузии с лидокаин като средство за намаляване на следоперативната 
болка при колектомии. 14 пациенти са били разделени на две групи. 
Лидокаинът е приложен като болус 1.0 mg/kg при увода в анестезия, 
последван от интраоперативна инфузия 2.0 mg/kg/h. И двете групи па-mg/kg/h. И двете групи па-/kg/h. И двете групи па-kg/h. И двете групи па-/h. И двете групи па-h. И двете групи па-. И двете групи па-
циенти са получили 30 минути преди края на операцията 1 g перфалган 
венозно и 10 mg морфин подкожно. В лидокаиновата група са реги-mg морфин подкожно. В лидокаиновата група са реги- морфин подкожно. В лидокаиновата група са реги-
стрирани по-ниски нива на болката, отчетени чрез визуална аналогова 
скала и не се е наложило допълнително следоперативно обезбояване. 
Според авторите интраоперативното приложение на ниски дози лидо-
каин интравенозно е ефективен начин за редуциране на следоператив-
ната болка след колектомия [2]. 
При 30 пациенти (по 15 пациенти лидокаинова и контролна група), е 

проучено дали интраоперативната венозна инфузия с лидокаин намаля-
ва постоперативната болка след хемиколектомия [1]. В това изследване 
лидокаинът е приложен като болус 1.0 mg/kg при увода в анестезия, 
последван от интраоперативна инфузия 2.0 mg/kg/h. Двете групи паци-mg/kg/h. Двете групи паци-/kg/h. Двете групи паци-kg/h. Двете групи паци-/h. Двете групи паци-h. Двете групи паци-. Двете групи паци-
енти са получили стандартизирана премедикация и анестезия, като 30 
минути преди края на анестезията са обезболени с 1 g перфалган ве-g перфалган ве- перфалган ве-
нозно и 10 mg морфин подкожно. В лидокаиновата група чрез визуална 
аналогова скала са отчетени по-ниски стойности на болката на втория 
следоперативен час и не се е наложило допълнително обезболяване в 
рамките на 4-6 часа след постъпване в интензивно отделение. Според 
авторите прилагането на лидокаин интравенозно по време на анесте-
зия за хирургия на дебелото черво намалява следоператината болка и 
редуцира нуждата от допълнително обезболяване.

венозни инфузии на лиДокаин и оценка Дълбочината на анестезията:

Въпросът повлиява ли интраоперативната венозна инфузия на лидока-
ин оценката на дълбочината на анестезията не е лишен от основание.
В условията на TCI анестезия с пропофол-ремифентанил, контроли-TCI анестезия с пропофол-ремифентанил, контроли- анестезия с пропофол-ремифентанил, контроли-

рана чрез BIS-мониторинг е установено, че лидокаиновата инфузия 
(1.5 mg/kg и след това 2.0 mg/kg/h) не повлиява BIS и показателите на 
хемодинамиката, ако няма хирургичен стимул. Според авторите анес-
тетичния ефект на лидокаина е обусловен по-скоро от антиноцицеп-
тивно, отколкото от хипнотично действие [21].
Друго проучване при 40 пациенти (по 20 пациенти лидокаинова и 

контролна група) показва, че лидокаинът потиска хемодинамичния 
отговор, но не предотвратява повишаването на BIS стойностите при 
ларингоскопия и интубация. Пациентите са получили по 1.5 mg/kg ли-mg/kg ли-/kg ли-kg ли- ли-
докаин 30 секунди след увода в анестезия, преди ларингоскопията и 
ендотрахеалната интубация. Според авторите лидокаинът не потиска 
хипнотичния отговор при интубация [26].

В описание на клиничен случай е докладвано, че при непреднамерено 
приложена неадекватно висока доза венозен лидокаин (инфузия от 100 
mg/min поради грешка в програмирането на инфузионна помпа) BIS е 
спаднал до 0 за приблизително 15 минути на фона на провеждана със 
севофлуран анестезия [17].
Влиянието на венозна лидокаинова инфузия върху дълбочината на 

анестезията е изучавано с помощта на соматосензорни евокирани по-
тенциали (ССЕП) при пациенти, подложени на планова коремна или 
ортопедична хирургия. След стандартизирана премедикация и увод в 
анестезията авторите са изчаквали 15 минути за постигане на постин-
дукционно равновесие, след което са прилагали лидокаин 3 mg/kg за 
2 минути, последван от постоянна инфузия 4 mg/kg/h. Целта е била 
постигане на плазмени лидокаинови концентрации между 3.7 и 5.2 �g/
dl. Анестезията е поддържана със суфентанил-райски газ-изофлуран. 
Изводът е, че се регистрира понижение в амплитудата на ССЕП и леко 
удължаване на латентността. Според авторите тази информация може 
да е полезна, когато при интраоперативния контрол на пациентите се 
използват ССЕП и едновременно се прилага интравенозно лидокаин 
като допълнение към анестезията или като антиаритмичен агент [38].
В описаното по-горе проучване върху ефекта на лидокаинови инфу-

зии при лапароскопска дебелочревна хирургия [24], дълбочината на 
анестезията, измерена чрез BIS, е била виртуално идентична в двете 
групи пациенти. Интраоперативните катехоламинови нива в двете гру-
пи пациенти също са били близки. Тези два факта според авторите по-
казват, че намаленият разход на севофлуран в лидокаиновата група не 
е резултат от неадекватна дълбочина на анестезията и, че ефектът на 
лидокаин върху хемодинамичните отговори по време на операцията не 
е резултат от пряко потискане на сърдечно-съдовата система.
В интересно проучване е установено, че плазмени лидокаинови нива 

около 5 �g/mL в условията на обща анестезия с десфлуран (контроли-�g/mL в условията на обща анестезия с десфлуран (контроли-/mL в условията на обща анестезия с десфлуран (контроли-mL в условията на обща анестезия с десфлуран (контроли- в условията на обща анестезия с десфлуран (контроли-
рана според крайната експираторна концентрация на инхалационния 
анестетик) не потискат рефлексната дилатация на зеницата при болков 
стимул. Тези плазмени лидокаинови концентрации (5.3 ± 1.5 �g/mL) 
обаче са потискали предизвиканите от стимула промени в сърдечната 
честота и систолното кръвно налягане [30].

ОБОБЩЕНИЕ:

Прегледът на публикациите показва, че при една част от оперативните 
интервенции (например холецистектомия, простатектомия, операции 
на дебелото черво и торакална хирургия) интраоперативните инфузии 
на лидокаин подобряват постоперативното възстановяване. При хис-
теректомия резултатите са противоречиви, а при операции на тазобед-
рена става, на гърдата и при амбулаторни интервенции не е доказана 
полза от венозните инфузии на лидокаин.

Общите елементи във всички публикации, включени в този обзор са 
следните:

1. Проучванията върху ефектите на интраоперативните лидо-
каинови инфузии са направени върху малки групи пациенти – 
обичайно 20-25 в група. 
2. Използваните дозировки са близки по размер и включват бо-

лус 1.0 – 1.5 mg/kg при увода в анестезия или до 30 минути преди 
него, и последваща инфузия от 1.5 – 3.0 mg/kg/h.
3. В повечето проучвания инфузията е преустановявана при 

завършване на операцията или няколко часа след това в залата 
за възстановяване от анестезия. По-рядко инфузията е продължа-
вана за 24 часа след приключване на операцията, а още по-рядко 
– за повече от 24 часа.
4. Пациентите, включени в изследванията, са ASA І до ІІІ с из-ASA І до ІІІ с из- І до ІІІ с из-І до ІІІ с из-

ключение на една публикация [1].
5. Индикаторите за оценка на ефектите от лидокаиновата ин-

фузия включват един или няколко от следните: сила на болката, 
разход на опиати за постоперативно обезболяване, продължител-
ност на хоспитализацията, време за възстановяване на чревния 
мотилитет след операцията (измерено с времето до първата фла-
туленция или дефекация), разход на инхалационни/венозни анес-
тетици, странични действия, включително токсични прояви.

Причините за противоречивите резултати при различни оперативни 
интервенции могат да се търсят в няколко посоки. По наше мнение те 
включват, но не се ограничават със следното:
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

1. Неподходящи индикатори за измерване (за оценка) на ефекта от ли-
докаиновата инфузия. Според нас един такъв неподходящ показател 
е продължителността на хоспитализацията. Не подлежи на съмнение, 
че срокът на болничния престой не зависи само от качеството на обез-
боляването и интензивността на болката, а и от много други фактори, 
включително от възможността и готовността на близките на пациента 
и социалните служби да продължат с необходимите грижи в условията 
на извънболнично лечение. От друга страна при едно и също заболява-
не сроковете за постоперативно възстановяване и за дехоспитализация 
до голяма степен са зависими от възрастта на пациентите (вижте също 
по-долу в т. 5).
2. Неподходяща (проблемна) метрика за приетите индикатори – в раз-
личните публикации за индикаторите за оценка на ефекта се измерва 
абсолютна разлика, разлика в интервал, разлика, изразена като %. 
Сравняването на резултатите понякога е доста трудно.
3. Различни моменти и времеви интервали за регистрация на възпри-
етите от авторите индикатори за оценка на ефекта от лидокаиновите 
инфузии.
4. Провеждане на анестезията с различни медикаменти, използвани в 
различни дози и комбинации.
5. Хетерогенни по възраст и ASA клас групи пациенти. Според възп-ASA клас групи пациенти. Според възп- клас групи пациенти. Според възп-клас групи пациенти. Според възп-групи пациенти. Според възп-
риетата от СЗО класификация, населението се разделя на три големи 
групи по възраст: 0-17, 18-64 и 65+ години. В нашата страна е въз-0-17, 18-64 и 65+ години. В нашата страна е въз-
приета същата схема и тя може да се види на сайта на националния 
център по обществено здраве и анализи (http://ncphp.government.bg). В 
едно клинично проучване не е невъзможно включване на пациенти от 
различни възрастови групи и ASA клас, но това предполага оформяне 
на субгрупи и извършване на съответния анализ. Част от цитираните в 
този обзор изследвания са направени без подгрупи върху твърде широ-
ки възрастови граници на пациентите: 18-85 години [31], 40-80 години 
[28] и 18-75 години [40]. Възрастта обаче не е без значение, тъй като 
има публикации за необходимост от редукция на поддържащата доза 
лидокаин с поне 35% при възрастни мъже [5]. В една от публикации-
те [1] авторите съобщават за пациенти ASA ІІ до ІV. Вероятно поради 
малкия брой пациенти (по 15 в лидокаинова и контролна група), паци-
ентите ASA ІV не са отделени в подгрупа и не е направен анализ. 
6. Употреба от страна на пациентите на съпътстваща медикация, коя-
то може да повлиява отговора спрямо лидокаиновата инфузия. Според 
някои публикации половината от пациентите над 16 години, хоспита-
лизирани в хирургично отделение, приемат медикаменти, които нямат 
връзка с операцията [25]. Взаимодействието на бета-блокерите и ци-
метидин с лидокаин е добре известно и е записано във всяка листовка 
на препарата – понижава се чернодробният метаболизъм и нарастват 
плазмените нива на лидокаина. Съществуват единични публикации за 
подобни взаимодействия с амиодарон, довели до токсични плазмени 
лидокаинови нива [39]. 

ИЗВОДИ:
1. Създадена е и се използва почти унифицирана схема за периопера-
тивно приложение на лидокаинови инфузии.
2. Приложен като болус и последваща инфузия в описаните дози, ли-
докаинът не предизвиква нежелани ефекти и плазмените му нива не 
достигат токсични стойности.
3. След някои оперативни интервенции пациентите от лидокаиновите 
групи имат по-ниско ниво на болката, в сравнение с тези от контрол-
ните групи.
4. Лидокаинът редуцира необходимостта от опиати за контрол на 
постоперативната болка.
5. Лидокаинът ускорява възстановяването на чревния мотилитет.
6. При някои операции лидокаинът съкращава болничния престой.
7. При сравнение с епидурална аналгезия, лидокаиновите инфузии ре-
дуцират нивото на болка и имат по-малко странични ефекти.
8. Необходими са още клинични изследвания за да се определи място-
то на периоперативните лидокаинови инфузии в анестезиологичната 
практика.

НАСОКИ ЗА БЪДЕЩИ ПРОУЧВАНИЯ:
1. Липсват диференцирани проучвания (както за ефектите, така и за 
дозировката на лидокаина) при високорискови по възраст и ASA клас 
пациенти, както и такива с висок сърдечен риск без оглед на възрас-
тта.
2. Няма проучвания, сравняващи ефектите от лидокаинови инфузии 

при групи пациенти с нисък-среден риск и пациенти с висок риск.
3. Липсват проучвания при пациенти с нарушения в чернодробната и 
бъбречна функция.
4. Влиянието на лидокаиновите инфузии върху показателите за дъл-
бочина на анестезията, както клинични, така и основани на регистра-
ция на промените в мозъчната активност, на практика не е изучавано 
– съществуват единични публикации.
5. Няма стандартизирани индикатори за оценка на ефекта, няма и схе-
ма/схеми за тяхното измерване, регистрация и документиране на ре-
зултатите.
6. Няма проучвания за желани/нежелани фармакодинамични взаимо-
действия с постоянната медикация на пациентите. 
7. Има много малко проучвания за желани/нежелани фармакодина-
мични взаимодействия с венозни/инхалационни анестетици, бензоди-
азепини, опиати, антиеметици, алфа-агонисти и различни комбинации 
от посочените препарати.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

 Резюме: 
Прееклампсията е мултисистемно заболяване, уникално за човешката 

бременност. 
Прееклампсията се характеризира със значително нарастване на 

периферното съдово съпротивление, което от своя страна води до 
повишаване на кръвното налягане. Съдовият тонус в голяма степен се 
определя от активността на симпатиковата нервна система. 
Микроневрографската техника за получаване на директни записи 

на постганглионерната симпатикова активност позволява точна, 
количествена и възпроизводима оценка на симпатиковата нервна 
вазоконстрикторна активност. Чрез тази техника се доказва, че 
прееклампсията е състояние на симпатикова свръхактивност, която 
се връща към нормалната активност след раждането. Установяването 
на почти успоредно намаляване на симпатикова активност и кръвно 
налягане след раждането е показателно за неврогенния компонент в 
прееклампсията. 
 Освен това, тази симпатикова свръхактивност изглежда, че е 

специфична за заболяването и вероятно не е вторична, предизвикана 
от високото кръвно налягане, тъй като възрастово съпоставими 
небременни жени с хипертония нямат сигнификантно повишена 
симпатикова активност.
 Ключови думи: прееклампсия, симпатикова 

свръхактивност

 Summary: 
Preeclampsia is a multisystem disorder, unique to human pregnancy.
Preeclampsia is characterized by a significant increase in peripheral vascu-

lar resistance, which in turn leads to increased blood pressure. Vascular tone 
is largely determined by the activity of the sympathetic nervous system.
Microneurography for direct post-ganglion sympathetic recordings of 

activity allows accurate and reproducible quantitative assessment of sym-
pathetic vasoconstrictor nerve activity. With this technique proves that 
preeclampsia is a state of sympathetic over activity, which reverts to normal 
activity after birth. Establishing almost parallel reduction of sympathetic 
activity and blood pressure after birth is indicative of neurogenic component 
in preeclampsia.  
Furthermore, this sympathetic overactivity seems to be specific to the dis-

ease and is probably not secondary, caused by blood pressure, as age com-
parable no pregnant women with hypertension have significantly increased 
sympathetic activity. 
 Key words: preeclampsia, sympathetic overactivity

СИМПАТИКОВ ТОНУС ПРИ БРЕМЕННИ С ПРЕЕКЛАМПСИЯ
Г.Огнянова, И.Смилов, С.Георгиев

КАИЛ, СБАЛАГ”Майчин дом”, София

SYMPATHETIC TONE IN PREGNANT WOMEN WITH PREECLAMPSIA
G. Ognyanova, I. Smilov, S. Georgiev

Прееклампсията е мултисистемно заболяване, уникално за човешката 
бременност. Въпреки напредъка в разбирането на патофизиологичните 
механизми за развитието на болетта, все още специфичната етиология 
на това обратимо хипертонично състояние остава неизвестна.
Прееклампсията се характеризира със значително нарастване на 

периферното съдово съпротивление, което от своя страна води до 
повишаване на кръвното налягане [2,6]. Съдовият тонус в голяма 
степен се определя от активността на симпатиковата нервна система. 
Симпатиковата нервна система произхожда от тораколумбалния 

отдел на гръбначния мозък (от първи гръден до втори или трети 
лумбален сегмент). Телата на преганглионерните симпатикови 
неврони са разположени в рогата на спиналното сиво 
вещество(интермедиолатералните колони). Нервни влакна от телата 
на тези неврони достигат до три типа ганглии: групирани като двойки 
симпатикови вериги, различни самостоятелни дистални плексуси, или 
терминални, или колатерални ганглии в близост до таргетния орган. 
Двадесет и двете двойки ганглии се намират двустранно в 

непосредствена близост до гръбначния стълб. Преганглионерните 
влакна изхождат от гръбначния мозък през предните коренчета, 
присъединяват се към спиналните нервни снопове и навлизат в 
ганглиона на съответното ниво чрез миелинизираните бели клонове. 
След излизането си от ганглиона, постсинаптичните влакна навлизат 
обратно в спиналния нерв чрез немиелинизирани сиви клонове. 
Симпатиковите преганглионерни влакна са сравнително къси, 

тъй като симпатиковите ганглии като цяло са близо до ЦНС, но са 
отдалечени от ефекторните органи. Следователно постганглионерните 
влакна изминават дълго разстояние преди достигане до ефекторния 
орган. Разпределението им е дифузно. Терминалните влакна на 
преганглионерните аксони могат да образуват синаптични връзки 
с повече от 20 ганглии. Освен това няколко преганглионерни влакна 
могат да достигат до една единствена клетка. Симпатиковите нерви не 
е задължително да образуват синапси единствено в ганглиона от който 
произлизат. Те могат да се свързват с различните двойки ганглии по 
хода на гръбначния мозък. По този начин, симпатиковият отговор не е 
ограничен само до сегментите, от които се е зародил нервния стимул. 
Това спомага за по-драматичен отговор с дифузна реакция от страна на 
симпатиковата нервна система. 
Симпатиковата нервна система, в отговор към вътрешни и външни 

дразнения, увеличава сърдечната честота, кръвното налягане, минутния 
обем, дилатира бронхиалното дърво, шънтира кръвта и я пренасочва от 

червата и другите вътрешни органи към волевата мускулатура. 
Парасимпатиковата нервна система произлиза от 3, 7, 9 и 10-ти 

краниални нерви, както и от сакралните сегменти. За разлика от 
симпатиковата нервна система, ганглиите на парасимпатиковата 
нервна система са намират в близост, до или във вътрешността на 
органите, които те инервират. Тази локализация на ганглиите прави 
парасимпатиковата нервна система по-специфична в своя отговор, 
но и по-малко устойчива от симпатиковата. Парасимпатиковата 
нервна система е отговорна за консервация на енергия и 
поддръжката на функционирането на органите, както и да поддържа 
вегетативните процеси. Повечето органи имат двойна инервация, като 
парасимпатикуса и симпатикуса действат антагонистично един на 
друг. Стимулирането на едната система може да предизвика възбудни 
ефекти за даден таргетен орган, докато стимулирането на другата, 
може да предизвика потискане. Такава инервация имат окото, сърцето, 
бронхиалното дърво, гастроинтестиналната и пикочополовата системи. 
Симпатиковата стимулация на сърцето предизвиква повишаване на 
сърдечната честота, силата на контракцията и проводимостта през 
AV-възела. Парасимпатиковата стимулация на сърцето намалява 
сърдечната честота, контрактилитета и проводимостта през AV-
възела. Блокирането на симпатиковата функция води до изявата на 
парасимпатиковата[1,5].
         

    

 
           

 Фиг.1Автономна нервна система.Преганглионерен неврон(Пре).
Постганглионерен неврон(Пост). 

(From Ganong W: The autonomic nervous system. In Ganong W [ed]: 
Review of Medical Physiology, 15th ed. Norwalk, CT, Appleton & Lange, 

1991, p 210.)
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 Schobel и сътрудници изследват повишената симпатикова 
вазоконстрикторна активност и повишеното периферно съдово 
съпротивление при прееклампсия [7]. С микроневрографска 
техника те  измерват постганглионерните акционни потенциали на 
симпатиковите нервни влакна, инервиращи кръвоносните съдове в 
скелетната мускулатура на пациентки с прееклампсия. Измерванията 
на симпатиковата активност при хипертензивното състояние по време 
на бременността са сравнени с тези направени след раждането, когато 
кръвното налягане отново се нормализира. Симпатиковият тонус е 
измерван при нормотензивни бременни и при небременни жени с и 
без хипертония. Записи на постганглионерна нервна активност са 
получени с монополярни волфрамови електроди селективно поставени 
в нервно-мускулните снопчета на задния перонеален нерв към главата 
на фибулата чрез микроневрографската техника на Vallbo [8]. Кръвно 
налягане, сърдечна честота, дихателни екскурзии и симпатикова 
нервна активност са били мониторирани в продължение на 20 минути. 
Два сърдечно-съдови рефлексни теста са приложени за да се оцени 
автономния нервен контрол върху циркулацията. Това са Валсалва 
теста-стандартен неинвазивен тест за оценка на барорефлексна 
функция [4], и студовия тест (потапяне на ръката до китката в ледено-
студена вода за 2 минути). 
Резултатите показват, че симпатиковата активност при нормотензивни 

бременни жени не се различава сигнификантно от тази на небременни 
жени с хипертония. За разлика от тях при пациентките с прееклампсия 
средната стойност на симпатикова активност е повече от три пъти по-
висока от тази на  нормотензивни бременни и повече от два пъти по-
висока от стойностите на небременни жени с хипертония. 
Сърдечната честота е повишена и в двете групи от бременни жени 

(със и без прееклампсия), в сравнение с нормотензивните небременни 
от контролната група и хипертензивните небременни. Следователно 
повишената симпатикова нервна активност при жените с прееклампсия, 
в сравнение с нормотензивните бременни, не може да се обясни с 
различията в сърдечната честота. 
Средното артериално налягане е сигнификантно по-високо при 

пациентките с прееклампсия(121±3 mmHg), в сравнение с това на 
нормотензивните бременни (92±3 mmHg) или нормотензивните 
небременни (96±3 mmHg). Небременните хипертонички имат средно 
артериално налягане подобно на това на жените с прееклампсия(119±5 
mmHg). 
Повишаването на средното артериално налягане, на сърдечната 

честота и симпатиковата нервна активност при прилагане на теста на 
Валсалва и студовия тест не се различава сигнификантно в четирите 
групи.
След раждането Schobel и съавтори установяват почти паралелно 

намаляване до нормализиране на артериалното налягане и 
симпатиковата нервна активност при бременните с прееклампсия. 
Тази данни показват, че повишеното периферно съдово съпротивление 
при прееклампсия се медиира поне частично от значително увеличена 
симпатикова вазоконстрикторна активност.
Предходни проучвания за ефектите на симпатиковата нервна система 

върху развитието на хипертония при бременни, се фокусира главно 
върху изследване на концентрацията на катехоламини в плазма и 
урина, които варират от повишени до намалени. Тези противоположни 
резултати могат да бъдат обяснени с факта, че нивата на катехоламини 
в плазмата и урината са нечувствителни маркери за симпатикова 
активност и се влияят от много фактори, като например еферентна 
нервна активност, освобождаване на трансмитер в синапса, механизми 
на обратно захващане и регионален кръвен поток. Бременността може 
да доведе до промени в метаболизма на катехоламините. 
За разлика от изследванията на катехоламините, микроневрографската 

техника за получаване на директни записи на постганглионерната 
симпатикова активност позволява точна, количествена и възпроизводима 

оценка на симпатиковата нервна вазоконстрикторна активност. Чрез 
тази техника се доказва, че прееклампсията е състояние на симпатикова 
свръхактивност, която се връща към нормалната активност след 
раждането. Установяването на почти успоредно намаляване на 
симпатикова активност и кръвно налягане след раждането е показателно 
за неврогенния компонент в прееклампсията. Тази увеличена 
симпатикова активност при заболяването е стабилна констатация и не 
е свързана с възрастта на жената, срока на бременността, с индекса 
на телесна маса или с промените в сърдечната честота. Освен това, 
тази симпатикова свръхактивност изглежда, че е специфична за 
заболяването и вероятно не е вторична, предизвикана от високото 
кръвно налягане, тъй като възрастово съпоставими небременни жени с 
хипертония нямат сигнификантно повишена симпатикова активност.
Косвено доказателство за симпатиково медиирано увеличение на 

кръвното налягане при пациенти с прееклампсия е добре познатия 
ефект от симпатиколитичната терапия. Допегид или метилдопа, 
който се използва за контрол на артериалното налягане при жени с 
прееклампсия действа чрез намаляване на симпатиковата активност 
[6].
Използвайки метода микроневрография на перонеалния нерв Green-

wood и колектив изследват симпатиковата нервна активност при три 
групи пациенти- бременни с прееклампсия, нормотензивни бременни 
и нормотензивни небременни [3]. Те установяват, че нормотензивните 
бременни имат сигнификантно два пъти  по-голяма симпатикова 
нервна активност в сравнение с небременните жени. Бременните 
с прееклампсия имат почти  четири пъти по-голяма честота на 
симпатикови импулси в сравнение с нормотензивните бременни. 
Авторите на проучването заключват, че бременността е свързана с 
периферна симпатикова хиперактивност, която е изключително висока 
при бременните с прееклампсия. След раждането симпатиковата 
активност се нормализира и при нормотензивните и при 
хипертензивните бременни жени.
Tuffier(1857-1929) за първи път показва значението на симпатиковата 

нервна система за анестезиологичната практика през 1900 година. 
В поредица от експерименти с кучета той демонстрира симпатолиза 
след спинална анестезия. Изследвания на симпатектомия, резултат 
от невроаксиална блокада са извършени от Смит и Портър през 
1915 година. При работа с котки те установяват, че намаляването на 
артериалното налягане е зависимо от симпатиковата парализа на 
вазомоторните влакна в спланхниковите съдове. 
Познаването на симпатиковата активност при прееклампсия позволява 

осигуряването на ефективна и безопасна  анестезия при тази рискова 
категория пациенти.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Резюме: 
Една от причините за майчина смъртност и загуба на плода в 

световен мащаб е прееклампсията. Над 50 000 жени в цял свят 
ежегодно развиват това хипертензивно усложнение по време на своята 
бременност. Прееклампсията се дефинира като артериална хипертония 
и протеинурия след 20 гестационна седмица. Дефинитивното лечение 
е родоразрешението. При леките и в някои случаи на средно тежка 
прееклампсия то може да бъде по естествен път. По-често обаче 
раждането е оперативно чрез Цезарово сечение. 

Епидуралната анестезия за вагинално раждане осигурява стабилна 
аналгезия. Редукцията на адренергичния тонус намалява сърдечно-
съдовите влияния на ноцицептивните стимули и подобрява 
утероплацентарния кръвоток.

Анестезията за раждане с Цезарово сечение при жени с прееклампсия 
може да бъде обща или регионална. Недостатъци на общата анестезия 
при наличието на прееклампсия включват риск от вътречерепен 
кръвоизлив от хипертоничния отговор на интубация и възможността 
за трудна интубация и вторичен оток на дихателните пътища. 
Следователно, невроаксиалната анестезия е за предпочитане, когато 
клиничните обстоятелства позволяват използването и.

Ключови думи: прееклампсия, анестезия за вагинално раждане, 
анестезия за раждане с Цезарово сечение

Summary: 
One of the causes of maternal mortality and fetal loss worldwide is preec-

lampsia. Over 50 000 women worldwide each year develop this hypertensive 
complication during her pregnancy. Preeclampsia is defined as hypertension 
and proteinuria after 20 weeks gestation. Definitive treatment is delivery. In 
light and some cases of mild preeclampsia it can be naturally. More often, 
however the delivery is operational by caesarean section.

Epidural anesthesia for vaginal delivery provides stable analgesia. Reduc-
tion of adrenergic tone reduces cardiovascular effects of incentives and im-
proves uteroplacental blood flow. 

Anesthesia for cesarean delivery in women with preeclampsia may be 
general or regional. Disadvantages of general anesthesia in the presence of 
preeclampsia include the risk of intracranial hemorrhage of hypertensive 
response to intubation and difficult intubation possibility of a secondary 
swelling of the airways. Therefore, neuraxial anesthesia is preferred when 
clinical circumstances allow use it.

Key words: preeclampsia, anesthesia for vaginal delivery, anesthesia for 
caesarean section

НЯКОИ АСПЕКТИ НА АНЕСТЕЗИЯТА ЗА РАЖДАНЕ ПРИ БРЕМЕННИ 
С ПРЕЕКЛАМПСИЯ 

Г.Огнянова, И.Смилов, С.Георгиев
КАИЛ, СБАЛАГ”Майчин дом”, София

SOME ASPECTS OF ANESTHESIA FOR CHILDBIRTH IN PREGNANT WOMEN 
WITH PREECLAMPSIA 

G. Ognyanova, I. Smilov, S. Georgiev

Прееклампсия-честота и дефиниция
Прееклампсията е една от основните причини за майчина смъртност 

и загуба на плода в световен мащаб. Наблюдава се в над 15 % от 
бременните ( средно 3-10 % за развитите страни) [8] и представлява 
17-20 % от майчината смъртност [6]. Над 50 000 жени в цял свят 
ежегодно развиват това хипертензивно усложнение по време на 
своята бременност [9]. Като прееклампсия се определят 70% от 
хипертензивните усложнения на бременността[3]. 

Честотата на гестационната хипертония и прееклампсията през 
годините нарастват,  както показва фигурата по-долу (фиг.1 ). В САЩ 
и другите развиващи се страни за периода 1990 и 2005 година е налице 
увеличение на случаите на прееклампсия с обезпокоителните 47 %.  
Средната възраст на майките се повишава. По-възрастните майки е 
по-вероятно да имат хронична хипертония, която е рисков фактор за 
прееклампсия. Съвременната епидемия от затлъстяване и диабет също 
увеличават риска от прееклампсия. Увеличаващото се използване на 
асистираните репродуктивни технологии и дарени гамети повишава 
риска от заболяването, защото променят майчино-феталната имунна 
реакция. Освен това също така повишават случаите с многоплодна 
бременност, която е друг рисков фактор за прееклампсия. 

 

Коригирана според възрастта честота на 1000 раждания при 
жени с гестационна хипертония или прееклампсия,1987-2004 
Adapted from Wallis AB, Saftlas AF, Hsia J, Atrash HK. Secular trends in 
the rates of preeclampsia, eclampsia, and gestational hypertension, United 
States, 1987-2004. Am J Hypertens 2008; 21:521-6.

 В България прееклампсията е най-честото усложнение на 
бременността и е сред основните причини за майчина смъртност. 
Над 17 % от детската перинатална смъртност настъпва в резултат на 
прееклампсия при майката[2].

 Прееклампсията е мултисистемно заболяване, срещано само при 
човешката бременност. Дефинира се като артериална хипертония 
и протеинурия  след 20 гестационна седмица. За гестационна  
хипертония се говори  при повишение на артериалното налягане ( +30 
mmHg за систолното артериално налягане и + 15 mmHg за диастолното 
артериално налягане ), в сравнение със стойностите му в началото на 
бременността. За протеинурия се приема загубата на белтък над 300 mg/ 
в 24-ова урина. Оттоците (банални при бременност) са сигнификантни 
в съчетание с артериална хипертония и протеинурия, в случай на 
бързо настъпване и  внезапно наддаване на тегло или при локализация 
по лицето и ръцете. Te     не са задължителни за поставянето на 
диагнозата. Основното нарушение при прееклампсия е нарушеният 
утеро-плацентарен кръвоток и последваща исхемия с неустановена 
все още първоначална причина. От исхемичната плацента се отделя 
тъканен фактор, който води до тежък системен възпалителен синдром, 
свързан с адренергична хиперактивност и генерализиран спазъм на 
артериолите. Ограничената дифузия на хранителни вещества към 
плода предизвиква хронична хипоксия на фетуса. Ето защо плода 
изостава в развитието си. Наблюдават се нарушения в сърдечния ритъм 
и намаляват спонтанните му движения(1).  Намаляването на активните 
движения на фетуса и появата на децелерации на сърдечния ритъм са 
признаци за опасност за плода.

 Прееклампсията се характеризира с повишаване на системното 
съдово съпротивление от адренергичен произход, доказано чрез 
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регистриране на симпатиковата нервно-мускулна активност [7,11]. 
Този феномен е във връзка с релативна хиповолемия, наблюдавана 
по време на нормална бременност и води до неадекватен на нуждите 
на организма сърдечен дебит, чийто стойности са първоначално по-
високи, а в последствие по-ниски, в сравнение с тези регистрирани при 
една нормална бременност[18]. Периферната веноконстрикция води 
до мобилизация на кръвта към сърдечно-белодробния компартимент 
и запазва преднатоварването на сърцето [14]. В 20 % от случаите с 
прееклампсия се наблюдава развитие на дилативна кардиомиопатия с 
левокамерна систоло-диастолна дисфункция. Белодробният едем при 
прееклампсия има смесен механизъм. Повишаване на хидростатичното 
налягане и повишаване на  алвеоло-капилярния пермеабилитет имат 
принос за развитието му[13]. Тежестта на хипоксемията, която се 
наблюдава при белодробния едем често налага дихателна поддръжка.

Дефинитивното лечение на прееклампсията е родоразрешението. 
При леките и в някои случаи на средно тежка прееклампсия то може 
да бъде по естествен път. По-често обаче раждането е оперативно чрез 
Цезарово сечение.

Анестезия за вагинално и оперативно раждане при бременни с 
прееклампсия

Аналгезия за вагинално раждане
Епидуралната анестезия осигурява стабилна аналгезия. Редукцията 

на адренергичния тонус намалява сърдечно-съдовите влияния на 
ноцицептивните стимули и подобрява утероплацентарния кръвоток. 
Реализирането на епидурална аналгезия при бременните с прееклампсия 
понякога е затруднено поради поясния отток. В случай на артериална 
хипотония се прилага ефедрин в ниски дози ( 3mg ), защото жените с 
прееклампсия са по-чувствителни към вазоконстриктори[5]. Въпреки 
това, въздействието на перидуралната аналгезия върху кръвното 
налягане е незначително ако се използват ниски концентрации на 
локален анестетик в комбинация с опиат (например натоварваща доза 
от 14 ml, последвана от перфузия от 10-12 ml/h разтвор на бупивакаин 
0,08 % или ропивакаин 0,1 % и суфентанил 0,5 µg/ml ) след вливане 
на кристалоидни разтвори ( Рингер 10 ml/kg ). Прилагането на 
антихипертензивни медикаменти трябва да се  преустанови по време на 
установяването на нервния блок. Кислородотерапията е задължителна 
под контрол на пулс-оксиметрията. Интравенозното прилагане на 
ниски дози окситоцин по време и след раждането не е противопоказано. 
Използването на метилергометрин ( метергин) е противопоказано 
поради сумиране ефекта на вазоактивните медикаменти. При 
противопоказание за епидурална аналгезия, обезболяването може да 
се осъществи с интравенозно приложение на опиат на постоянна или 
контролирана от пациента инфузия. 

Анестезия за раждане с Цезарово сечение
Анестезията за раждане с Цезарово сечение при жени с прееклампсия 

може да бъде обща или регионална. Нарушената чернодробна 
функция при прееклампсия може да доведе до намален клирънс на 
прилаганите медикаменти, но това има малко клинично влияние 
върху избора на анестетични и аналгетични средства. Все пак при 
жените с прееклампсия, подложени на Цезарово сечение има три 
специални съображения, които трябва да се имат предвид, а именно: 
(1) изборът на анестетична техника, (2) техника за въвеждане при 
обща анестезия, и (3) взаимодействието между мегнезиевия сулфат и 
недеполяризиращите релаксанти.

В доклада 2003-2005 CEMACH посочва, че водещата причина за 
смърт при жените с прееклампсия е вътречерепен кръвоизлив [10]. 
Недостатъци на общата анестезия при наличието на прееклампсия 
включват риск от вътречерепен кръвоизлив от хипертоничния отговор 
на интубация и възможността за трудна интубация и вторичен оток 
на дихателните пътища. Следователно, невроаксиалната анестезия 
е за предпочитане, когато клиничните обстоятелства позволяват 
използването и.

Епидурална анестезия за раждане с Цезарово сечение
Предимствата на епидуралната анестезия за Цезарово сечение при 

жени с прееклампсия са относително стабилното кръвно налягане на 
майката, оптимизиране на утероплацентарния кръвоток и способността 
да се титрува прилагането на местни анестетици за да се постигне 
желаното ниво на анестезия.

Спинална анестезия за раждане с Цезарово сечение
Спиналната анестезия е препоръчваната техника за Цезарово сечение, 

тъй като носи по-малко рискове от увреждане на съдове. Освен това 
комбинирането на интратекален опиат (например 2,5µg суфентанил) с 
ниски дози локален анестетик (например 10 mg хипербарен бупивакаин 
) намалява риска от хипотония [16].

Артериалната хипотония при спинална анестезия е резултат от  
блокирането на симпатикуса с последваща вазоплегия и намалено 
връщане на венозна кръв към сърцето. Притискането на долната 
куха вена и хиповолемията при бременност увеличават хипотонията.  
В две проспективни кохортни проучвания на жени, подложени 
на Цезарово сечение, Aya и съавтори [4] сравняват  жени с тежка 
прееклампсия и здрави бременни жени и  установяват, че рискът 
от  индуцирана хипотония ( изисква прилагане на ефедрин ) е 
значително по-нисък в групата на прееклампсия в сравнение 
с контролната група. Спиналната анестезия се осъществява с 
хипербарен 0.5 % бупивакаин, суфенталин и морфин. Артериалното 
налягане се измерва преди и на всеки 2 минути, в продължение на 
30 минути след спиналната анестезия. Хипотонията се дефинира 
като систолично налягане < 100 mmHg при здрави родилки или 
30 % намаление на средното артериално налягане в    дветегрупи.  
Мултицентрово рандомизирано проучване, сравняващо 
хемодинамичните ефекти на спинална анестезия с епидурална 
анестезия за Цезарово сечение при жени с тежка прееклампсия показва, 
че в групата със спинална анестезия по-често се среща хипотония. 
[17]. Въпреки това, продължителността на хипотонията е по-малка от 
1 минута в двете групи и лесно се повлиява от ефедрин. Освен това 
не е имало значители различия в неонаталните показатели на деца, 
чиито майки са получили спинална анестезия и тези, чиито майки са 
получили епидурална анестезия [15].

Във всички случаи с прееклампсия спиналната анестезия се извършва 
след прием на антиациди ( симетидин ефервесцентни таблетки 
или ранитидин интравенозно ) и контрол на вливанията, съобразно 
показателите от сърдечно-съдовия мониторинг. За поддържане на 
артериалното налягане рядко може да се наложи прилагане на болус 
дози ефедрин ( 3 до 6 mg ) и/или неозинефрин (50µg). Чувствителността 
към локални анестетици на жените с гестационна хипертония е по-
голяма от тази на нормотензивните жени поради хиповолемията, 
хипопротеинемията и чернодробното увреждане. 

Обща анестезия за раждане с Цезарово сечение
 В доклада 2003-2005 CEMACH посочва, че водещата причина за 

смърт при жените с прееклампсия е вътречерепен кръвоизлив [10]. 
Недостатъци на общата анестезия при наличието на прееклампсия 
включват риск от вътречерепен кръвоизлив от хипертоничния отговор 
на интубация и възможността за трудна интубация и вторичен оток 
на дихателните пътища. Следователно, невроаксиалната анестезия 
е за предпочитане, когато клиничните обстоятелства позволяват 
използването и.

Индикациите за обща анестезия са коагулопатия, крайна спешност, 
неадекватна спонтанна вентилация при белодробен едем или 
нарушения на съзнанието. Въвеждането в обща анестезия се предхожда 
от даването на антиацид, започване вливането на кристалоиден 
разтвор, денитрогенация чрез маскова вентилация на кислород за 5 
мин. Въвеждането в анестезия може да се осъществи с интравенозно 
въвеждане на тиопентал ( 5mg/kg ), етомидат ( 0,3-0,4mg/kg ) или 
пропофол ( 2,5mg/kg ). Следва прилагане на сукцинилхолин в доза 
1mg/kg. Приьомът на Селик се прилага от момента на въвеждане на 
хипнотика и продължава до раздуване на балона на интубационната 
тръба. 

Превенцията от повишаване стойностите на артериалното налягане при 
въвеждането в анестезия се осъществява с антихипертензивни средства 
и опиати. Много опиати могат да се използват преди въвеждането в 
анестезия като например суфентанил 0,2 µg/kg, алфентанил 10-20 µg/kg, 
ремифентанил 0,4 µg/kg. Те могат да предизвикат дихателна депресия 
на плода и повлияят неговия невроповеденчески скор през първите 
дни от живота. Поддържането на анестезия се осигурява от халогенен 
анестетик ( 0,6 CAM изофлуран или севофлуран и чист кислород 
преди екстракцията на плода). Дихателната поддръжка се улеснява от 
кураризацията. Използват се векурониум 0,04-0,05 mg/kg, рокурониум 
0,3-0,4 mg/kg, атракуриум 0,25-0,3 mg/kg. При екстубацията съществува 
риск от обструкция на ларингса, поради влошаването на оттока 
предизвикан от трахеалната интубация. Магнезиевия сулфат, прилаган 
при прееклампсия потенциализара действието на релаксантите и 
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улеснява хипотонията при обща анестезия. Важно е също така, че 
калциевите инхибитори имат по-силно изразен хипотензивен ефект 
при използването на севофлуран, в сравнение с изофлуран[12]. 
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   Резюме
Представяме случай на остра рабдомиолиза със значително увели-

чение на нивата на креатин -фосфокиназа след обща ендотрахеална 
анестезия.

Касае се за 5 год. 15 кг. здраво дете, ASA I което постъпва за пла-
нова аденоидектомия. Приблизително 4 ч. след оперативната  намеса 
се наблюдава тъмно оцветена (с цвят на кока-кола) урина. Анализът 
на урината не открива наличие на Еr. 24 ч. по-късно серумните нива 
на КФК са 24817 U/I, респективно  при норма под 60. Използването 
на сукцинилхолин като мускулен релаксант по време на оперативната 
интервенция се явява вероятна причина за наблюдаваната рабдоми-
олиза, дължаща се на мускулна  увреда, при неподозирана мускулна 
дистрофия.

При нашият пациент, рабдомиолизата бе първият признак на непроя-
вено мускулно заболяване.

Ключови думи: увеличена креатин-фосфокиназа, рабдомиолиза, 
сукцинилхолин, мускулна дистрофия.

Summary
 We report  a case of acute rhabdomyolysis with marked elevation of the 

creatine phosphokinase (CPK) level following general anesthesia. 
A 5 years old, 15 kg. healthy boy, ASA I was scheduled for adenoidectomy. 

The urine approximately 4 h. postoperatively was noted to be dark, cola-
coloured . Examination of the urine showed no red blood cells. The serum 
level of  CPK 24 h. postoperatively was 24817 E, respectively (normal, less 
than 60 U/l).

From a history of use of succinycholine  as a muscle relaxant during 
operation rhabdomyolysis appears to be secondary to muscle damage 
caused by succinylcholine in unsuspected muscle disease.

The rhabdomyolysis we observed was the first indication of an underlying 
muscle disease.  

Key words: elevated creatine kinase, rhabdomyolysis , succinylcholine, 
muscular dystrophy.

              ВЕРОЯТНО СУКЦИНИЛХОЛИН- ИНДУЦИРАНА РАБДОМИОЛИЗА 
ПРИ НЕПОДОЗИРАНА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЯ

Н.Мерсинкова А.Григоров Г.Бояджиев  Щ.Щерев
МБАЛ „Д-р Маджуров”, ОАИЛ

PROBABLE SUCCINYLCHOLINE-INDUCED RHABDOMYOLYSIS 
IN UNSUSPECTED MUSCULAR DYSTROPHY

N.Mersinkova  A.Grigorov  G.Boyadgiev  Sht.Shterev

Въведение 
Рабдомиолизата представлява увреждане на мускулни влакна на на-

пречно-набраздената мускулатура, съпроводено с повишени нива на 
миоглобин в кръвта и екскреция в урината.

Най-чувствителен маркер за рабдомиолиза е повишеното ниво на се-
румна креатин-фосфокиназа. В отсъствие на миокардна увреда , стой-
ности на  КФК над 5000 U/l ( при норма под 60 U/ l)  са индикатор за 
значителна мускулна увреда. Приблизително 10-15% от пациентите с 
рабдомиолиза развиват ОБН и според някои доклади рабдомиолизата 
причинява 5- 25 % от случаите на ОБН. Механизмите водещи до разви-
тие на ОБН при рабдомиолиза са :

Директен токсичен ефект на миоглобина върху епителните клетки на 
бъбречните тубули и тубулна обструкция .

Вазоконстрикция, вследствие на ниско дебитни състояния, причине-
ни от нарушения в системната циркулация, имащи за резултат редук-
ция на бъбречния кръвоток и гломерулната филтрация, повишена про-
дукция на бъбречни вазоконстриктори, водещи до ренална исхемия.

Основни причини за развитие на рабдомиолиза са мускулна травма 
след ексцесивни физически упражнения , директна увреда на мускули, 
тежки мускулни контракции, вследствие на продължителни гърчове, 
различни възпалителни заболявания на мускулите (миозит, полимио-(миозит, полимио-
зит, дерматомиозит), тежки изгаряния, продължителна  хипотермия, 
употреба на наркотици( кокаин, хероин, амфетамини), алкохолна ин-
токсикация, някои лекарствени средства – салицилати, статини, меди-– салицилати, статини, меди-
каменти за лечение на Паркинсонова болест, вирусни и бактериални 
инфекции – Influenza A и В, Legionella, Streptococcus, Salmonella, елек- A и В, Legionella, Streptococcus, Salmonella, елек-A и В, Legionella, Streptococcus, Salmonella, елек-, Streptococcus, Salmonella, елек-Streptococcus, Salmonella, елек-, Salmonella, елек-Salmonella, елек-, елек-елек-
тролитни нарушения, хипертермични състояния, включващи топлинен 
удар, малигнена хипертермия, невролептичен малигнен синдром, ге-
нетични фактори - наследствени дефекти в мускулния метаболизъм и 

др.
      Класическа триада симптоми, характеризиращи рабдомиолизата – 

мускулни болки, слабост и тъмна /цвят на кола/ урина. Промяна в цвета 
на урината настъпва, когато нивата на миоглобин в урината надвишат 
100 mg/dl. В едно проучване, промяна в цвета на урината са докладва-
ни при по – малко от 4% от случаите на документирана рабдомиолиза 
и само около половината от пациентите съобщават за мускулни болки 
или мускулна слабост. Системни прояви на рабдомиолиза включват 
температура, отпадналост, гадене или повръщане, клинични белези на 
дехидратация и тахикардия. 

      Лабораторните изследавния са от особена важност при диагности-
циране на клиничния синдром – рабдомиолиза. Деструкцията на ми-
оцитите води до излизане на СРК, К+, Р+, миоглобин в циркулацията. 
Най – чувствителният маркер за значима мускулна увреда е нивото на 
СРК, въпреки че повишените нива на миоглобин в серума предшестват 
увеличаването на СРК. Масивна видима миоглобинурия не се мани-
фестира докато приблизително 100g мускулна тъкан не бъдат разру-
шени. Следователно изследването на серумен и уринен миоглобин е 
необходимо за ранно поставяне на диагнозата. Анализът на урина дава 
/+/пол. реакция за Hb и нормален уринен седимент /не се установява 
наличие на Er при микроскопско изследване/. При рабдомиолиза се 
увеличават серумният К+, Р+, чернодробните ензими /при около 20% 
от случаите/. 

Тежката хиперкалиемия е вследствие както на деструкцията на ми-
оцитите, така и на намалената гломерулна филтрация, дължаща се на 
ОБН. Смърт при остра рабдомиолиза, въпреки, че е рядко срещана, 
би могла да бъде обяснена именно с cardiac arrest, вторично настъпил 
вследствие на диселектролитемия. 
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Клиничен случай
Дете на 5 г., 15 кг. е прието за планова аденоидектомия. Липсват анам-

нестични и клинични данни за съпътстващи заболявания. Рутинните 
предоперативни изследвания са в норма. На 6 месечна възраст детето 
е оперирано по повод ингвинална херния. Родителите не съобщават за 
проблеми, свързани с анестезията и хирургичната  интервенция.

  Във връзка с настоящата аденоидектомия, детето е премедикира-
но с  Atropin 0.2 mg i. v..Осъществен е венозен увод с Diprivan 40 mg 
и Succinycholin 30 mg, последван от ендотрахеална интубация. Под-
държане на анестезията с N2O и O2, Fentanyl 25 гами. Хирургичната  
интервенция продължава 10 мин., след което детето е екстубирано. Ин-
траоперативният и непосредственият постоперативен период протичат 
гладко, без усложнения.

   Два часа след оперативната намеса, поради данни за кървене от 
назофаринкса се налага ревизия, отново под обща ендотрахеална анес-
тезия, осъществена с Diprivan и Succinycholin. Извършена е задна и 
двустранна предна носна тампонада. Детето е изведено от анестезия 
без усложнения. Приблизително 2 ч. след втората оперативна ин-
тервенция се забелязва промяна в цвета на урината. Първата порция 
урина, отделена след повторната хирургична намеса е тъмно-червено 
кафява. Следващите порции урина са с подобна тъмна (цвят на кока-
кола) оцветка.

Детето е афебрилно, ЕКГ, КГА, серумните К+, урея и креатинин са 
в нормални граници. Изследването на уринен седимент не установява 
наличие на Er. Липсват данни  за интравазална хемолиза. Не е открита 
Г6ФД недостатъчност. Не е изследван миоглобин в урината (не се изсл. 
в лабораторията).

Серумните нива на КФК 24 ч. постоперативно са 24817 U/l, респек-
тивно при норма под 60 U/l. ACAT-1588 U/l; ALAT-1654 U/l; KK-MB 
фракция 808 U/l; LDH-1305 U/l.

След агресивна рехидратация и приложение на диуретици, урината в 
следващите 24 ч. се избистри, серумните нива на КФК се понижиха до 
8000 u/l. Детето остана афебрилно. При последващо настойчиво и це-
ленасочено разпитване за физическото развитие на детето, родителите 
съобщават за нестабилна походка ( при бягане, катерене), поради което 
е консултирано с ортопед. Липсват анамнестични данни за нервно-мус-
кулно  заболявание в семейството.

На 3-ти следоперативен ден бе изписано у дома. Насочи се към спе-
циализирана неврологична клиника за диагностично уточняване  със 
съмнение за миодистрофично заболяване.

С имунохистохимично изследване и генетичен анализ се потвърди 
диагнозата Прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен.

Обсъждане
Ние смятаме, че острата рабдомиолиза при нашият пациент е ре-

зултат от използването на Succinycholin при неподозирана мускулна 
дистрофия. Неговите ефекти върху освобождаването на ензими, мио-
глобин и К + от мускулните клетки са добре установени. Той е известен 
тригериращ агент за рабдомиолиза.

През последните години има множество публикации в литература-
та, които водят до промяна в разбирането за причините, предизвик-
ващи тези неблагоприятни пери  и постоперативни инциденти. Това, 
което преди се е смятало за малигнена хипертермия, сега се счита за 
анестезия-индуцирана рабдомиолиза. Недостатъчните факти, доказва-
щи връзката между мускулна дистрофия и малигнена хипертермия са 
послужили като причина за разработка на алтернативни механизми, 
обясняващи развитието на анестезия-индуцирана рабдомиолиза, кон-
цепцията за която се обсъжда в литературата от 1985 г. и насочва, че 
рабдомиолиза, несвързана с малигнена хипертермия може да се развие 
при лица, страдащи от мускулна дистрофия след използване на мощни 
инхалационни анестетици и/или Succinycholin.Предполага се,че инха-
лационните анестетици предизвикват освобождаване на Са2+ от сар-
коплазмения ретикулум и могат да причинят увреда на мускулно-кле-
тъчната мембрана и последваща рабдомиолиза.Интересен е фактът,че 
Sevoflurane се явява  по-малко мощен стимулатор на освобождаването 
на Са2+ от саркоплазмения ретикулум в сравнение с останалите инха- от саркоплазмения ретикулум в сравнение с останалите инха-от саркоплазмения ретикулум в сравнение с останалите инха-
лационни анестетици.

            Патофизиологията на анестезия–индуцираната рабдомиолиза е 
не добре изяснена. Счита се, че деполяризиращите мускулни релаксан-

ти и инхалационни анестетици действат върху вече нестабилна сарко-
лема, причиняващи увеличение на пермеабилитета и деструкция.  Това 
води до инфлукс на Ca 2+ и излизане на К+ и КФК  от миоцитите.

            Смята се, че анестезия-индуцираната рабдомиолиза се на-
блюдава по-често при по-млади пациенти с мускулна дистрофия тип 
Дюшен (обикновено в предучилищна възраст), тъй като това е време-
то, когато броят на регенериращите мускулни фибри е най-голям , а 
те са най-чувствителни за развитие на рабдомиолиза ( „подложени на 
риск”). С възрастта у пациентите голяма част от мускулните влакна 
прекратяват регенерацията и се заместват с фиброзна тъкан. 

           Малигнената хипертермия като причина за рабдомиолиза се 
предшества от хиперметаболитно състояние. При нашия пациент не 
бяха наблюдавани хипертермия, тахикардия или сърдечни дисритмии 
, мускулна ригидност, тризмус на масетерите, Et CO2 бе в норма. Съм-
нението за остра рабдомиолиза бе подкрепено с резултатите на КФК в 
серума – 24817 U/l.

Лечението на острата рабдомиолиза е чисто превантивно и поддър-
жащо. Нашият пациент отговори добре на агресивната рехидратация 
и поддържаше добра диуреза. Редица автори представят ползата от 
диуретици като Mannitol и Furanthril, както и алкализация на урината 
/рН>6,5/ за предотвратяване образуването на metmyoglobin, който пре-
ципитира много по- лесно в кисела урина. За съжаление нито едно от 
посочените средства не е доказано като най–полезно . Така или иначе 
употребата на профилактични средства за намаляване на ОБН е оп-
равдана. 

Изводи
Съществуват трудности с отличаването на анестезия индуцирана 

рабдомиолиза и малигнена хипертермия особено при пациенти с не-
потвърдена диагноза Мускулна дистрофия тип Дюшен. Хиперкали-
емичен cardiac arrest или изолирана рабдомиолиза без признаци на 
повишен системен метаболизъм сочат за рабдомиолиза индуцирана с 
анестезия. При бързо повишаване на EtCO2, метаболитна ацидоза с 
неизвестна причина, клинично значима тахикардия или тахипнея при 
пациенти на спонтанно дишане, мускулна ригидност и повишаване на 
температурата над 38,8 градуса  насочват към възможност за развитие  
на малигнена хипертермия.

 При пациенти с анамнеза, предполагаща  нервно- мускулно забо-
ляване е задължително предоперативното изследване на КФК.

 Ние смятаме, че плановото използване на Сукцинилхолин в педи-
атричната анестезия трябва да бъде преоценено. Използването на 
недеполяризиращи мускулни релаксанти с кратко или интермедиерно 
действие би предотвратило появата на рабдомиолиза и миоглоби-
нурия при педиатрични пациенти с латентни или доказани мускулни 
дистрофии. 
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Резюме: Представяме нашия опит с осъществяване на будна кра-
ниотомия при дете с епилепсия, предизвикана от тумор в близост до 
функционално важна мозъчна зона. За поддържане на анестезията 
беше използвана комбинирана инфузия на пропофол и фентанил, а 
дихателната функция беше осигурена чрез поставяне на ларингеална 
маска и последваща контролирана механична вентилация. Непосред-
ствено преди функционалното тестуване пациентката беше събудена, 
маската- отстранена и до края на интервенцията тя беше оставена да 
диша спонтанно. Дискутирани са предимствата и недостатъците на 
така описаната техника.

Ключови думи: будна краниотомия, детска възраст, ларингеална 
маска

Summary: We present our experience of performing an awake cran- of performing an awake cran- performing an awake cran-performing an awake cran-
iotomy in a child with symptomatic epilepsy caused by a tumor situated 
near eloquent brain area. A combined continuous infusion of propofol 
and fentanyl was administered for anesthesia maintenance and the airway 
management was provided by insertion of a laryngeal mask and controlled 
mechanical ventilation. The patient was awakened prior to functional test-The patient was awakened prior to functional test-
ing, the mask was removed and she was left breathing spontaneously until 
the end of the intervention. The advantages and the potential pitfalls of our 
technique are discussed. 

Key words: awake craniotomy, child age, laryngeal mask airway

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БУДНА КРАНИОТОМИЯ ПРИ ДЕТЕ С ТУМОР В БЛИЗОСТ ДО 
ФУНКЦИОНАЛНО ВАЖНА МОЗЪЧНА ЗОНА

Р. Танова, К. Минкин, Е. Найденов, С. Джендов
Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, София

PERFORMING AN AWAKE CRANIOTOMY IN A CHILD WITH TUMOR NEAR ELOQUENT 
BRAIN AREA

R. Tanova, K. Minkin, E. Naydenov, S. Djendov
Department of Neurosurgery, University Hospital “St. Ivan Rilski”, Sofia

Въведение: Будната краниотомия е познат способ за хирургично ле-
чение на лезии,  които са разположени в близост до функционално ва- на лезии,  които са разположени в близост до функционално ва-на лезии,  които са разположени в близост до функционално ва-
жни мозъчни зони и следователно отстраняването им е свързано с риск 
от развитие на следоперативен неврологичен дефицит. Основна задача 
на анестезиолога в тези случаи е да осигури протекция на дихателните 
пътища при пациент, който трябва да бъде в ясно съзнание и коопе-
ративен по време на функционалното тестуване, а също така адекват-
но седиран през останалата част от интервенцията. Децата поставят 
допълнително някои специфични проблеми и изисквания, свързани с 
тяхната възраст, зрялост и възможност за съдействие. 

Клиничен случай
Момиче на 14 години, десноръко, с анамнеза за 2 генерализирани 

пристъпа, и данни от магнитно- резонансната томография (МРТ) за 
ганглиоглиом в десния париетален дял. След диагностициране на ле-
зията е назначена терапия с карбамазепин (CB�) и е планирана кранио-CB�) и е планирана кранио-) и е планирана кранио- и е планирана кранио-
томия в условията на будност с интраоперативно мозъчно картиране на 
моторни и сетивни функции предвид разположението на тумора.

Интелектуалното и емоционално ниво на развитие на детето беше 
детайлно оценено предоперативно. Премедикацията в деня на интер-
венцията включваше обичайната сутрешна доза CB� в съчетание с 4 
mg ондансетрон перорално, както и интравенозна апликация на 1 mg 
мидазолам, 20 mg фамотидин, 4 mg дексаметазон, 10 mg метоклопра-mg фамотидин, 4 mg дексаметазон, 10 mg метоклопра- фамотидин, 4 mg дексаметазон, 10 mg метоклопра-фамотидин, 4 mg дексаметазон, 10 mg метоклопра-mg дексаметазон, 10 mg метоклопра- дексаметазон, 10 mg метоклопра-дексаметазон, 10 mg метоклопра-mg метоклопра- метоклопра-метоклопра-
мид и 1 g парацетамол. Десет минути преди увода в анестезия беше 
включена инфузия на фентанил с начална скорост 0.5 mcg/kg/h. След 
прилагане на болусна доза пропофол 2 mg/kg и суксаметониум 1.5 
mg/kg, беше поставена ларингеална маска (ЛМ) №4 (Portex Soft Seal). 
Анестезията беше поддържана с продължителна инфузия на пропофол 
(50-200 mcg/kg/min) и фентанил (0.1- 3 mcg/kg/h), без използване на не-
деполяризиращ мускулен релаксант. Дихателната функция беше осигу-
рена чрез контролирана по обем механична вентилация, чийто праме-
три бяха адаптирани така, че CO2 в края на издишването да бъде между 
3.8 и 4.5 kPa. Поради наличие на движения в началото на процедурата 
за кратък период от време беше използван севофлуран (MAC до 0.6).

За локално обезболяване на кожния разрез, както и в точките на поста-
вяне на скобата за фиксация на главата, беше използван левобупивака-
ин 0.25% в съчетание с епинефрин 1:200 000- общо 60 ml. Пациентката 
беше обърната в ляво полустранично положение. Интраоперативният 
мониторинг включваше неинвазивно кръвно налягане, ЕКГ, пулсова 
оксиметрия, капнометрия, спирометрия, както и проследяване дълбо-
чината на анестезия чрез модул Entropy. По време на краниотомията 
двата компонента на ентропията- RE (response entropy) и SE (state en-RE (response entropy) и SE (state en- (response entropy) и SE (state en-response entropy) и SE (state en- entropy) и SE (state en-entropy) и SE (state en-) и SE (state en-и SE (state en-SE (state en- (state en-(state en-state en- en-en-
tropy) показваха стойности съответно под 50 и 40. След отстраняване 
на костното ламбо беше прекратена инфузията на фентанил, а след 

инцизия на твърдата мозъчна обвивка- и тази на пропофол. Двадесет 
минути след спиране на последния се махна ЛМ. Детето беше в ясно 
съзнание и напълно кооперативно по време на кортикалната стимула-
ция. Поради данни за леко изразено главоболие беше включена отново 
инфузия на фентанил в ниски дози (0,1- 0,2 mcg/kg/h). Параметрите 
на eнтропията бяха, както следва: RE над 85 и SE над 80. След при-eнтропията бяха, както следва: RE над 85 и SE над 80. След при-нтропията бяха, както следва: RE над 85 и SE над 80. След при-RE над 85 и SE над 80. След при- над 85 и SE над 80. След при-над 85 и SE над 80. След при-SE над 80. След при- над 80. След при-над 80. След при-
ключване на тестуването се приложи болусна доза пропофол (0,5mg/
kg), последвана от инфузия (20- 100mcg/kg/min), както и увеличаване 
на инфузионната скорост на фентанила до 0,5 mcg/kg/h. Пациентката 
беше оставена на спонтанно дишане с подаване на O2 6 l/min през ли-O2 6 l/min през ли-2 6 l/min през ли- 6 l/min през ли- l/min през ли-l/min през ли-/min през ли-min през ли- през ли-през ли-
цева маска. Усложнения до края на интервенцията не се наблюдаваха. 
В следоперативния период момичето съобщи, че има частични споме-
ни от фазата на будност и е напълно удовлетворено от процедурата.

Дискусия: Подбирането на подходяща анестезиологична техника за 
осъществяване на будни краниотомии е задача, която поставя редица 
специфични изисквания, особено в детската възраст. През последни-
те години нараства броят на публикациите, свързани с този проблем. 
Още през 1954г. Pasquet класифицира пациентите, на които предстои 
хирургично лечение на епилепсията, в три групи според тяхната въз-
раст и ниво на кооперативност. Той отбелязва, че при деца под 10г. 
и  недостатъчно кооперативни възрастни е възможно да се осъществи 
интраоперативно събуждане с цел функционално тестуване, но в на-
чалния и крайния етап от интервенцията тези болни трябва да бъдат 
под обща анестезия. От друга страна възрастта под 4г., както и пълната 
липса на съдействие са предпоставки за отказ от извършване на будна 
краниотомия. [1] Най- малкият пациент, описан като случай в литера-[1] Най- малкият пациент, описан като случай в литера- Най- малкият пациент, описан като случай в литера-
турата до момента, е момче на 9 г. с мултиформен глиобластом, което 
е претърпяло туморна резекция в условията на будност и невропсихо-
логично мониториране. [2] Възоснова на своя успешен опит авторите 
стигат до извода, че не трябва да се поставят възрастови ограничения 
за извършване на такива процедури. От първостепенно значение са 
преди всичко когнитивните способности, нивото на разбиране и мо-
тивацията на детето. Това се подчертава и в едно по-ранно изследване 
на Soriano и съавт. (2000), които описват серия от 12 деца на възраст 
между 11 и 15 години с фармакорезистента епилепсия, подложени на 
будна краниотомия с цел резекция на епилептогенното огнище [3] В 
докладвания от нас случай пациентката беше напълно кооперативна, 
мотивирана и запозната със същността на предстоящата интервенция, 
която беше внимателно и подробно обяснена на нея и семейството й по 
време на преданестезиологичната консултация. За осигуряване на още 
по- добър комфорт някои автори препоръчват присъствието на единия 
родител, както и на детски психолог по време на операцията. [2]

Съществуват различни техники за осигуряване на анестезията по 
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време на будни краниотомии. В миналото най-често прилагана е била 
невролептаналгезията, включително и в детска възраст. [4] След въвеж-[4] След въвеж-След въвеж-
дането на пропофола, последният става основно средство, използвано 
за седация при тези интервенции, поради благоприятните си фарма-
кокинетични и фармакодинамични свойства. Освен това, независимо 
от някои противоречиви данни, той осигурява отлични условия за ин-
траоперативно електрофизиологично тестуване и когнитивна оценка 
на деца с епилепсия. [3] Пропофолът може да бъде прилаган както са-[3] Пропофолът може да бъде прилаган както са- Пропофолът може да бъде прилаган както са-
мостоятелно, така и в съчетание с опиоидни аналгетици и/ или бензо-
диазепини. [3, 5-7] Напоследък все по-широка употреба намира селек-[3, 5-7] Напоследък все по-широка употреба намира селек- Напоследък все по-широка употреба намира селек-
тивният ɑ2- адренорецепторен антагонист дексмедетомидин. Неговото 
първо успешно приложение за осъществяване на будна краниотомия 
при деца е описано от Ard и съавт. през 2003г. [8] Нашата техника се 
състоеше от приложение на инфузии с пропофол и фентанил във ви- и фентанил във ви-и фентанил във ви- във ви-във ви-
соки дози, достигащи в моментите на максимална хирургична стиму-
лация до скорости 200 mcg/kg/min и 3 mcg/kg/h съответно. За кратко 
време като допълнение беше включен и севофлуран. За отбелязване е, 
че фентанил може да се прави фракционирано вместо в продължителна 
инфузия, а негови алтернативи са по- новите опиоидни аналгетици ре-
мифентанил и алфентанил поради по-краткотрайното им и съответно 
по- лесно управляемо действие. Използването на дексмедетомидин е 
също метод на избор, но последният медикамент все още не е одобрен 
за употреба в по-голямата част от европейските страни, вкл. и в Бъл-
гария.

Нивото на седация при будните краниотомии може да варира от така-
ва със запазено съзнание до обща анестезия. В съответствие с това се 
прилагат и различни по своята инвазивност манипулации за протекция 
на дихателните пътища. При деца със запазено спонтанно дишане най- 
често се използват назални канюли. [3,5,9] В случай на необходимост 
от задълбочаване на седацията може да се постави назален въздухо-
вод. [6] В проучвания, обхващащи пациенти от различни възрастови 
групи, подложени на будни краниотомии с непротектирани дихателни 
пътища, честотата на описаните респираторни усложнения се движи 
между 0.4 и 18%. [10,11] Тежките обструкции, налагащи поставяне на 
ЛМ или ендотрахеална интубация в условията на спешност, са много 
редки, но могат да бъдат фатални. [10] Tobias и съавт. описват будна 
краниотомия при 12-годишно дете, осъществена чрез инфузия на про-
пофол и при запазено спонтанно дишане, като подчертават важността 
на осигуряване на пряк и лесен достъп до дихателните пътища на па-
циента в случай на  респираторна депресия. Такава може да настъпи в 
резултат на използваните анестетици, на епилептични пристъпи или 
приложение на антиконвулсанти, а освен това е възможно да се нало-
жи преминаване към обща анестезия поради поява на интраоператив-
ни усложнения, напр. кървене, или некооперативност на болния при 
събуждането. [5] Някои автори предпочитат елективното поставяне 
на ЛМ. [7,8,12]. Това позволява безопасно приложение на по- дълбо-[7,8,12]. Това позволява безопасно приложение на по- дълбо-. Това позволява безопасно приложение на по- дълбо-
кo ниво на анестезия, използване на инхалационни анестетици, както 
и механична вентилация с контролирана хипокапния. ЛМ може да се 
използва само в първия етап на интервенцията до събуждането [7], или 
да се постави отново след приключване на тестуването, което обаче 
може да създаде известни трудности в зависимост от положението на 
главата на пациента. [12] Недеполяризиращи мускулни релаксанти се 
прилагат рядко. Така например Hagberg и сътр. използват atracurium 
само в един от трите описани от тях случая на будна краниотомия при 
деца, като в останалите два болните се оставят да дишат спонтанно 
през ЛМ. [7] При нашата пациентка дълбочината на анестезия беше 
достатъчна за осигуряване на механична вентилация без нужда от до-
бавяне на миорелаксант. Ние използвахме ЛМ само в първия етап на 

процедурата.  Интраоперативни усложнения не бяха регистрирани, 
хемодинамичните параметри бяха стабилни и беше постигната добра 
мозъчна релаксация. Според някои автори, които предпочитат мини-
мални манипулации върху дихателните пътища, отстраняването на 
ЛМ при събуждането може да причини напъване, кашляне и съответно 
оток на мозъка. [9] Подобни неблагоприятни явления не бяха наблюда-[9] Подобни неблагоприятни явления не бяха наблюда-Подобни неблагоприятни явления не бяха наблюда-
вани в описания от нас случай.

Заключение: Будните краниотомии са интервенции, които могат да 
се осъществяват успешно в детската възраст при условие, че пациен-
тите са внимателно подбрани и анестезиологът познава в детайли пре-
димствата и недостатъците на прилаганата от него техника. 
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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. 
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