
ИНФУЗИОННО -
ТРАНСФУЗИОННА 

ТЕРАПИЯ В ПЕДИАТРИЯТА

ЗАщО  клИНИчНИТЕ  ПъТЕкИ  СА 
НЕПРИлОжИмИ В ИНТЕНЗИВНОТО 
лЕчЕНИЕ? - АНАлИЗ НА РАЗхОДИТЕ ЗА 
лЕкАРСТВА ПО 129 И 130 кП В кАИл НА 
ВмА

мЕхАНИчНА ВЕНТИлАцИЯ В ПОлОжЕНИЕ 
ПО кОРЕм ПРИ ПАцИЕНТИ С ОСТРА 
хИПОкСИчНА ДИхАТЕлНА 
НЕДОСТАТъчНОСТ СлЕД 
СъРДЕчНИ ОПЕРАцИИ

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Брой 3/2013
година XLII

ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE



 

 
 

 







 

 

 

 

ДРУЖЕСТВО НА 
АНЕСТЕЗИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

  

18  НАЦИОНАЛЕН  КОНГРЕС  ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 
И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

24-27 ОКТОМВРИ 2013 

БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ 

ХОТЕЛ СОЛ НЕСЕБЪР ПАЛАС***** 

НЕСЕБЪР 

 

 

Организиран с любезната подкрепа на : 

БУЛСПЕН 

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА 

 



продължава на стр. 49

 

Уважаеми колеги, 

За мен е истинско удоволствие да анонсирам 18 Конгрес на 
Дружеството на анестезиолозите в България, който ще се проведе на 
24-27 октомври 2013 г. на красивото българско Черноморие. Като част 
от  ESA и WFSA желанието ни е да организираме мероприятие, което 
ще отрази мултидисциплинарния характер на анестезиологията и 
интензивното лечение, да привлечем водещи международни 
специалисти, които да споделят техния опит и да покажат последните 
научни постижения в тази област на медицината. 

За нас ще бъде удоволствие, ако решите да бъдете част от това най-
важно събитие за анестезиолозите в България. 

Организационният комитет планира научна програма, която да покрие 
всички ключови проблеми в анестезиологията и интензивното лечение, 
с много оригинални презентации, два симпозиума с любезното 
съдействие на ESA, workoshop и др. Водещите компании ще имат 
възможността на представят най-новите си продукти. 

Предвиждаме за всички наши участници една наистина развлекателна 
и приятна социална програма. 

Сигурен съм, че със съвместни усилия ще успеем да направим този 
конгрес незабравим и полезен за всички колеги. 

Искрено Ваш,  
 

Проф. Николай Петров, дмн 
Председател на Организационния комитет 
Председател на Дружеството на анестезиолозите в България 
e-mail: ccbulg@abv.bg, vivi@vma.bg 
тел. + 359 2 9225789; + 359 888 901860; +359 887 939 935 
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ЗАщО кЛИНИЧНИТЕ пЪТЕкИ СА НЕпРИЛОЖИмИ В ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ? 
- АНАЛИЗ НА РАЗхОДИТЕ ЗА ЛЕкАРСТВА пО 129 И 130 кп В кАИЛ НА ВмА.

В. Васева, Н. Петров, И. Гетов, Е. Насева, Р. Попов

Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”
Военномедицинска академия, София

WHY CLINICAL PATHWAYS ARE INAPPROPRIATE fOR INTENSIVE CARE? – COST 
ANALYSIS Of mEDICINES  ON 129 AND 130 CP IN ICU, 

mILITARY mEDICAL ACADEmY – SOfIA

V.Vaseva, N. Petrov, I Getov, E. Naseva, R. Popov

Резюме
Финансирането на болничната помощ в България се извършва по 

клинични пътеки, които се основават на определен алгоритъм на 
действие при дадена диагноза или медицински проблем. Ежегодно 
в националния рамков договор се правят нови предложения за изра-
ботване на нови клинични пътеки. През последните няколко години 
поради проблеми, възникнали в хода на преговорите между НЗОК и 
представителите на съсловните организации, се налага практиката на 
едностранно формулиране на пакета от медицински дейности в бол-
ничната помощ.

Целта на настоящето  проучване е да се направи анализ на приходи-
те и разходите за лекарства по 129 и 130 КП в КАИЛ на ВМА и по този 
начин да се докаже неефиктовността на клиничните пътеки.

В изследването са използвани материали от болничната информа-
ционна система G-STORE.  Направен е сравнителен анализ между 
приходите и разходите за лекарства по двете клинични пътеки за пет-
годишен период (2008-20012). Изследвани са терапиите на общо 518 
пациенти с различна продължителност на болничния престой между 
1 ден и 198 дни.

Ключови думи: клинични пътеки, икономически анализ, лекар-
ствени продукти, интензивно лечение

Summary
Funding of hospital care in Bulgaria is carried out in clinical pathways 

which are based on certain algorithm of action for a particular diagnosis 
or medical problem. Annually the National Framework Agreement makes 
new proposals on the development of new clinical pathwayss. Over the past 
few years due to problems arising in the course of negotiations between the 
NHIF and representatives of professional organizations, have the practice of 
unilaterally defining the package of medical services in the hospital.

The purpose of this study is to analyze the revenue and expenditure for 
drugs on 129 and 130 clinical pathways in Intensive Care Department of 
MMA and thus to prove the ineffectiveness of clinical pathways. 

In the study we used materials from Hospital Information System G-
STORE. A comparative analysis between incomes and costs of drugs in the 
two clinical pathways for five year period (2008 to 20012). W examined 
therapies on a total of 517 patients with duration of hospital stay between 1 
day and 198 days.

Key words: clinical pathways, economical analyses, medicine products, 
intensive care

Въведение:
От 1998 г. здравеопазването в България се осъществява чрез приет-

ия Закон за здравното осигуряване (ЗЗО). Въвежда се задължителното 
здравно осигуряване с един единствен монополен оператор  - Нацио-
налната здравоноосигурителна каса (НЗОК). Тя започва да функциони-
ра на 15 март 1999 г.. Основната задача на НЗОК е да администрира съ-
браните задължителни здравни застраховки и заплащането на здравни 
дейности и лекарства в полза на здравноосигурените лица.

Финансирането на болничната помощ в България се извършва по 
клинични пътеки, които се основават на определен алгоритъм на 
действие при дадена диагноза или медицински проблем. Ежегодно 
в националния рамков договор се правят нови предложения за изра-
ботване на нови клинични пътеки. През последните няколко години 
поради проблеми, възникнали в хода на преговорите между НЗОК и 
представителите на съсловните организации, се налага практиката на 
едностранно формулиране на пакета от медицински дейности в бол-
ничната помощ.

Начинът, по който функционират клиничните пътеки в България, 

има много недостатъци. Сред тях е този: клиничните пътеки са с фик-
сирани цени и не държат сметка за различната тежест на лечението, 
нито пък за качеството, с което това лечение се извършва. По много от 
пътеките не се предвиждат дори и критерии за оценка на резултатите 
от лечението. Здравните грижи са посочени само по параметрите вид 
и обем. И накрая това: самата програма за разработване на клиничните 
пътеки от страна на специалистите не е финансово обезпечена.

Интензивното лечение в България е свързано с две клинични пътеки 
129 „Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани 
от травма –” е с минималният болничен престой един ден, а цената 
е 2134 лв. и КП 130 „Интензивно лечение при комбинирани и/или 
съчетано травми” с минимален болничен престой 1 ден и цена 2284 
лв. За изследвания период ВМА не е получава средства за интензивно 
лечение. От 2013 е въведено заплащане по 357 лв. на ден за пациент.

материал и методи:
Използвани са материали от болничната информационна система 

G-STORE.  Направен е сравнителен анализ между приходите и раз-
ходите за лекарства по двете клинични пътеки за петгодишен пери-
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од (2008-20012). Изследвани са терапиите на общо 518 пациенти с 
различна продължителност на болничния престой между 1 ден и 198 
дни. Пациентите са разпределени в пет групи според болничния им 
престой: I група с един ден болничен престой (N=84), II група с 2-5 
дни болничен престой (N=255), III група с 6-10 дни (N=77), IV група 
с 11-31 дни престой (N=72) и последната V група с болничен престой 
над месец(N=30). Изчислена е корелацията между болничния престой 
и направените разходи за всяка отделна група. За целите на оценката 
и остойностяване на разходите сме работили с крайна цена по която 
болничната аптека закупува лекарствата.

Резултати и обсъждане
Броят на преминалите пациенти (N=518) са представени в таблица 

1, както и приходите и разходите за тези пациенти по 129 и 130 КП.
Таблица 1

129 и 130 
кп 2008 2009 2010 2011 2012

пациенти 173 121 85 76 62

приходи
в лв. 197664 165920 187000 197913 149600

Разходи  в 
лв. 233817 257412 141135 167200 93652

На фигура 1 е изобразено съотношението между приходите и разхо-
дите. По-големият на дял на разходите през 2008 и 2009 г. се обяснява 
с факта, че за този период цената на клиничните пътеки е била 1331лв. 
за 129 КП и 1392 за 130 КП, от 2010 г. тяхната стойност се увеличава 
съответно на 2134 и 2284 лв.

Фиг. 1 Съотношение между приходите и разходите за лекaрства 
по 129 и 130 КП за периода 2008-2012 г.

През 2012 г. при започване на нашето проучване ръководството на 
клиниката взе решение, че през тази година ще се провежда изклю-

чително строг мониторинг и контрол при изписване на лекарствата с 
най-високи цени. Това решение се наложи от обстоятелството, че бю-
джетът на цялата болница беше съкратен до най-ниската си стойност 
за целия изследван период. Благодарение на взетите мерки разходите 
на клиниката за медикаменти падна от 80% на 57% от стойността на 
клиничните пътеки.

За да направим по-прецизно проучване върху разходите за медика-
менти по двете клинични пътеки разпределихме пациентите на групи 
според продължителността на болничния им престой (Таблица 2)

Таблица 2

129 КП 2008 2009 2010 2011 2012

1 ден 6 2 3 4 5

2-5 дни 11 12 7 4 9

6-10 дни 6 2 2 4 5

10-31 дни 4 7 8 4 3

над 1 м. 4 1 4 3 2

130 КП

1 ден 30 5 9 15 5

2-5 дни 75 64 27 27 19

6-10 дни 17 12 14 5 10

10-31 дни 15 13 6 9 3

над 1 м. 4 4 5 2 1

В Таблица 3 виждаме процентното изражение на пациентите според 
болничния им престой.

Таблица 3

129 и 130 КП 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 %

1 ден 21 6 14 25 16

2-5 дни 50 62 40 40 44

6-10 дни 13 12 19 12 24

11-31 дни 11 16 16 17 10

над 1 м. 5 4 11 6 6

Пациентите от двете КП с болничен престой от 2-5 дни предста-
вляват средно 52% от общия брой пациенти. Следващата ни стъпка е 
да съпоставим броя на пациентите, приходите и разходите по групи 
(Таблица 4)

Таблица 4

 2008 2009 2010 2011 2012

 ДНИ п-ти п-ди р-ди п-ти п-ди р-ди п-ти п-ди р-ди п-ти п-ди р-ди п-ти п-ди р-ди

1 36 46800 7358 7 9100 1215 12 26400 3279 19 41800 28016 10 22000 1034

2-5 86 111800 60010 76 98800 44389 34 74800 14918 31 68200 22363 28 61600 18884

6-10 23 29900 46035 14 18200 33346 16 35200 17669 9 19800 7748 15 33000 13147

11-31 19 24700 100392 20 26000 122128 14 30800 40018 13 28600 65217 6 13200 17865

1м 8 10400 140659 5 6500 65476 9 19800 74879 5 11000 60884 3 6600 19104
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От изложените резултати ясно се вижда за коя група пациенти са 
стигали финансовите средства, постъпвали от НЗОК за обезпечаване 
на лечението с лекарствени продукти. През 2008 и 2009 г. приходите са 
стигали за лечение на пациенти до 5-ия ден. С въвеждането на нови-
те цени на клиничните пътеки лечението на пациентите с лекарства е 
било осигурено до 10-ия ден.

Използвайки коефициентът на корелация r(x, y) изчислихме, че за 
различните групи има различна степен на корелация. В групата на па-
циентите с един ден болничен престой коефициентът на средното ква-
дратично отклонение σ=327. 

Минималната сума за лекарства на пациент е 0 лв., а максималната 
– 2064.17 лв. Средно за пациент от тази група са изразходвани 175.27 
лв. Нагледно можем да видим разпределението на пациентите на фиг. 2

Фиг. 2 Разпределение на пациентите с един ден болничен престой
За пациентите с болничен престой между два и пет дни средно са 

изразходвани 611.56 лв. на пациент. Минималният разход за пациент е 
0 лв., а максималният – 10769 лв. със средно квадратично отклонение 
σ=1388. След изчисляване на коефициента на корелация r(x, y), за да 
разберем дали съществува връзка между дните престой и извършените 
разходи, не се установи статистическа значимост между двете величи-
ни– r(x, y) = 0,179, което означава слаба корелация между дните пре-
стой и извършваните разходи за пациенти в тази група. Разпределени-
ето на пациентите виждаме на фиг. 3

Фиг. 3 Разпределение на пациентите според разходите за лекар-
ства с 2-5 дни болничен престой

Следващата група, която изследвахме е тази на пациентите с 6-10 
дни болничен престой. Средно на пациент разходите в тази група са 
1512 лв. със σ=1499.89, като минималната сума е 44.3 лв., а максимал-
ната 7209.14 лв. И в тази група не открихме статистически значима 
корелация между дните престой и извършените разходи за лекарства 
r(x, y)=0,184.

Фиг. 4 Разпределение на пациентите с болничен престой 6-10 дни

В групата с болничен престой между 11-31 дни средният разход за 
пациент е 4655 лв. със σ=4003.95, минималната сума е 210 лв., а мак-
сималната 19405 лв. Корелацията между дните престой и направените 
разходи е статистически значителна r(x,y)=0,469 (Фигура 5)

Фиг. 5 Разпределение на пациентите с болничен престой 11-31 дни

В групата пациенти с болничен престой над един месец средният 
разход за лекарства на пациент е 13087 лв. със σ=10535.95, като ми-
нималната сума е 1760 лв., а максималната 39399 лв. И в тази група 
корелацията между болничния престой r(x, y) = 0.447 е статистически 
значителна.  

Фиг. 6  Разпределение на пациентите с болничен престой над 1 ме-
сец
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Таблица 5

Среден 
болничен 
престой

минимални 
разходи

максимални 
разходи

Средно 
разходи

коефициент 
на корелация

-1 ≤ R ≤ 1

1 ден 0 2064 175,17 -

2-5 дни 0 10769 611,56 0,179

6-10 дни 44,3 7209 1512 0,184

11-31 дни 310 19405 4655 0,469

Над 1 мес. 1760 39399 13087 0,477

Изводите, които можем да направим от тези резултати са, че през 
2008 и 2009 г. средствата за обезпечаване с медикаменти са стигали 
до 5-ия ден. От 2010 г. , когато цените на КП-и са увеличени почти 
двойно, сумите са били достатъчни за осигуряване на пациентите от 
групата на 6-10 дни болничен престой. Това означава, че след 10-ия ден 
клиниката автоматично започва да работи на загуба. Дори при въведен 
изключително строг мониторинг и контрол от страна на ръководството 
на клиниката, тези средства не стигат за осигуряване на лекарствената 
терапия на всички пациенти. Правим задължителното уточнение, че 
разглеждаме единствено разходите за медикаменти, без да включваме 
тези за консумативи, медицински изследвания, режийни, работна за-
плата и др., които „изяждат” пътеката още на втория ден.

Заключение:
Средствата постъпващи от НЗОК за лечение на пациентите от две-

те клинични пътеки стигат за осигуряване с лекарства до десетия ден. 
Това налага заключението, че клиничните пътеки не са подходящия 
модел за интензивното лечение. Не може за лечение на пациент с едно-
дневен болничен престой и за такъв със 198 дни да се заплаща една и 
съща сума. Това поставя пациентите в неравнопоставеност, нарушават 
се правата им и принуждават лечебните заведения да работят на загуба.
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мЕхАНИЧНА ВЕНТИЛАцИЯ В пОЛОЖЕНИЕ пО кОРЕм пРИ пАцИЕНТИ С ОСТРА 
хИпОкСИЧНА ДИхАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ СЛЕД СЪРДЕЧНИ ОпЕРАцИИ

Царянски Г, Абединов ф, Чолаков В, Марковски Ал, Тенев Б, Манолова В, Начев Г
СБАЛССЗ „Св. Екатерина“

mECHANICAL VENTILATION IN PRONE POSITION IN PATIENTS WITH ACUTE 
HYPOxIC RESPIRATORY fAILURE AfTER CARDIAC SURGERY

Tsaryanski G, Abedinov F, Tcholakov V, Markovski Al, Tenev B, Manolova V, Nachev G
University Hospital St. Ekaterina

Резюме
Механичната вентилация в положение по корем МВПК е приета като 

средство на избор за лечение на тежката хипоксия в концепцията на 
протективната белодробна вентилация. Цел на настоящото изследване 
е да се оцени ефективността на методиката МВПК при пациенти с остра 
хипоксична дихателна недостатъчност в ранния период след сърдечни 
операции. Метод: проведено е ретроспективно проучване при 28 паци-
енти след сърдечни операции, при които е провеждана МВПК, разде-
лени на две групи: оцеляли и починали. Изследвани са PaO2 и РаСО2 
перипроцедурно, както и параметри на периоперативната морбидност. 
Оценена е поносимостта на процедурата. Резултати: проведени са 44 
сеанса МВПК, за пациент от 1 до 3 с продължителност 9.8±4.6часа от 
4 до 24часа за пациент, общо 374часа. При преживелите процедурата 
е започвана около средата на 2-ия сл.оп. ден като общата механична 
вентилация МВ е 6.5±6.4дни. При починалите МВПК е започвана 
около средата на 4-ия ден като МВ е 7.1±11.3дни. При всички сеанси 
МВПК установихме сигнификантно повишение на РаО2/FiО2, 
задържащо се и след процедурата. В деня на сеансите МВПК SOFA 
индекса на преживелите е 9.3 а при починалите е 10.5. При почина-
лите установихме по-висок индекс на увреда на централната нервна 
система и на кръвообръщението: 1.6 срещу 1.3 и съответно 1.9 срещу 
1.11 спрямо преживелите. Усложненията срързани със самата МВПК 
са леки и без ефект върху лечението. Заключение: МВПК е ефектив-
на процедура за подобряване на оксигенацията при пациенти с остра 
хипоксична дихателна недостатъчност в ранния период след сърдечни 
операции, като преживяемостта се определя от съпътстващата органна 
недостатъчност. При спазване на правилен алгоритъм страничния 
ефект от процедурата е минимален

Ключови думи: механична вентилация по корем, сърдечна 
хирургия, хипоксия, периоперативна морбидност и смъртност, 
SOFA индекс

Abstract
Mechanical ventilation in prone position PPV is assumed as first choice 

for treatment of acute hypoxia in the concept of protective lung ventilation. 
Objective of this study is to assess effectiveness of prone position ventilation 
in patients with acute hypoxic respiratory failure in the early postoperative 
period after cardiac surgery. method: Retrospective study was conducted in 
28 patients after cardiac surgery. By all 28 patients prone position ventilation 
was applied. Patients are divided in two groups-survivors and non-survivors. 
During the procedure PaO2 and PaCO2 are measured, as well as parameters 
of perioperative morbidity. The tolerance to the procedure is estimated too. 
Results: 44 prone position sessions are conducted  for each patient from one 
to three procedures with duration 9.8±4.6hours min 4 max 24h. 374 hours of 
PPV sessions were studied. In survivors the procedure was started basically 
on the second postoperative day and the duration of mechanical ventilation 
is estimated to be 6.5±6.4 days. In non survivors  mechanical ventilation in 
prone position was started on the fourth postoperative day and mechanical 
ventilation continued for 7.1±11.3 days. In all prone position sessions we 
found significant improvement in PaO2/FiO2 ratio continuing after the 
procedure. In the day of prone position session SOFA score of survivors is 
9.3 and 10.5 for non survivors.  As a part of SOFA score the index for CNS 
and circulation was higher in non survivors  1.6 and 1.9 compared with 1.3 
and 1.1 for survivors . Complications related to prone position procedure 
itself are light without any effect on treatment. Conclusion: Prone position 
ventilation is effective procedure for improvement of oxygenation by 
patients with acute hypoxic lung failure in the early postoperative period 
after cardiac surgery. The mortality is atributed to the concomitant organ 
failure. When the right algorithm is applied the side effects of the procedure 
are minimal.

Key words: prone position ventilation, cardiac surgery, hypoxia, 
perioperative morbidity and mortality, SOFA score

Острия респираторен дистрес синдром, ARDS с водеща клинична 
изява тежка хипоксия е рядко усложнение в ранния период след 
сърдечни операции [1-3]. Когато терапевтичните мероприятия, включи-
телно и промяна на режима на респиратора не водят до оптимизиране 
на газообмена, в съобръжение влиза промяна на положението на 
пациента в леглото, а именно механична вентилация в положение по 
корем, МВПК [4-8]. Въпреки че, обръщането на пациентите по корем 
може да подобри значително оксигенацията, този метод е свързан 
с рискове и потенциални усложнения. В добавка към това трябва да 
кажем,че някои лекари гледат с неохота на този приом, особено при 
нестабилни постоперативно кардиохирургични пациенти, при които 
може значително да се компроментира хемодинамиката и в последствие 
зарастването на стерналната рана [9]. Цел на настоящото изследване е 
да се оцени ефективността на методиката МВПК при ограничена група 
пациенти с остра хипоксична дихателна недостатъчност в ранния 
период след сърдечни операции. 

метод
Проведено е ретроспективно проучване при кардиохирургичните 

пациенти оперирани за времето 2009-2010г, при които в следопера-
тивния период е извършвана МВПК. При пациентите са извършени 
сърдечни операции с използване на извънтелесно кръвообръщение, 
ИТК в условията на хипотермия и хипотензия. След приключване на 
хирургичната операция пациентите са превеждани в следоперативното 
интензивно отделение, където като част от грижите е продължаване 
на механичната вентилация в модел lung protective ventilation (ниски 
дихателен обем, налягане и честота), като най-общо целта е Vt-6ml/kg, 
ДЧ-12/min, PEEР<5 и Ppeak<25cmH2O [10,11].

Вентилацията е извършвана до възстановяване на газовите функции 
на белия дроб, метаболизиране на анестетиците и релаксантите и 
събуждане на пациентите. В обичаен ход постепенно се намалява фрак-
цията на кислорода в газовата смес при редовен контрол на кръвните 
газове и дихателната механика, инициира се краткотрайна асистирана 
апаратна вентилация, което завършва с екстубация и спонтанна 
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вентилация. Когато началната клинична картина на газообмена се 
различава от гореописаната се извършват приоми с респиратора и 
саморазгъващ се балон за увеличаване на функционалния капацитет 
на белия дроб: recruitment maneuver. когато тази тактика не води до 
очаквания резултат в съобръжение влиза позиционната терапия, 
след изключване на извън белодробни причини за това.

Критерии за започване на МВПК е наличието на тежка хипоксия: 
РaO2<70mmHg, при FiO2=>0.8, нужда от PEEP>5 или Ppeak 
превишаващо 25cmH2O. Всички пациенти включени в проучването по 
време на процедурите  МВПК са седирани с пропофол. Обдишвани 
са с респиратор в режим по обем като през целия сеанс параметрите 
не са променяни. Мониторирани са параметрите на хемодиманиката: 
сърдечна честота, инвазивно системно и централно венозно налягане, 
пулсова оксиметрия, артериални и венозни кръвно газови анализи. 
При индикации е мониториран минутния сърдечен обем, вклиненото 
пулмонално налягане и сатурацията на смесената венозна кръв.

За всеки пациент е регистрирана следната информация: възраст, 
пол, вид операция, наличие на предоперативна хробична белодробна 
болест (ХОББ), предоперативен риск по скалата Euro Score, фрак-
ция на изтласкване на лявата камера, продължителност на извън 
телесното кръвообръщение, продължителност на механичната венти-
лация до МВПК, обща продължителност на механичната вентилация, 
продължителност на престоя в интензивното отделение, изход от 
лечението. Освен това: време в дни от последния сеанс МВПК до 
превеждане в следоперативното отделение или до exitus letalis. При 
пациентите са регистрирани наличие и продължителност на лече-
ние с Допамин, Интра Аортна Балонна Помпа, Постоянна Бъбречно 
Заместителна Терапия, както и величините непосредствено свързани 
с МВПК: следоперативен ден на който е извършена позиционната 
терапия, брой сеанси за пациент, продължителност на отделния сеанс, 
оксигенационен индекс (PaO2/FiO2) и РаСО2 преди, по време и един 
до два часа след възстановяване на гръбното положение.

Документирани са усложнения, свързани със самия акт на обръщане 
и престоя на пациентите по корем - случайна екстубация, селективна 
(ендобронхиална) интубация, обструкция на ендотрахеалната тръба, 
изваждане на артериална канюла или централен венозен път, инфекция 
на оперативната рана, охлузвания, различни очни лезии и хемодина-
мична нестабилност. За обръщането по корем е използван алгоритъ-
мът, предложен от Messerole и съавт. [12]. Накратко: 4 до 6 здравни 
работника, двама от които реаниматори и две до три сестри, с помощта 
на физиотерапевт обръщат пациента по корем. Преди обръщането, но-
сещите части на тялото- лице, рамене, колене се протектират от деку-
битуси и охлузвнаия с помощта на подплънки от памук, фиксирани с 
помощта на бинт. Допълнително се полагат грижи за очите и лицето. 
За избягване на очните лезии под лицето и раменете се поставят и въз-
главници. По време на сесията по корем главата на пациента е пов-
дигната на 30 градуса, спрямо останалата част от тялото и лицето на 
пациента е завъртяно към дихателния апарат. Ръцете са успоредни на 
тялото или сгънати пред главата.

Пациента се счита за респондер по отношение на оксигенацията, 
когато отношението Pa02/Fi02 нараства с 20 mmHg. Счита се че има 
полза от процедурата ако стойностите на Pa02/Fi02 се запазват добри и 
след обръщането по гръб и са сравними с тези по време на процедурата 
по корем [13]. Счита се, че пациента е респондер по отношение на вен-
тилацията ако РаСО2 намалява с над 1mmHg по време на процедурата 
по корем. След отпадане на индикациите за МВПК, лечението с респи-
ратор е продължавано по общите правила, като на определен етап при 
нужда е извършвана и трахеотомия. Пациентите са разделени на две 
групи съобразно изхода от лечението: починали и прживели. В двете 
групи е представена динамиката на изследваните величините относно 
ефективността и безопасността на процедурите МВПК.

Събраната информация е въведена в електронна таблица, която е 
използвана за статистическо изследване. Данните са представени като 
средни стойности или брой пациенти. За срявняване на проценти е 
използван Fisher exact test. Средните и стандартните отклонения на 
Pa02/Fi02 и PaC02 са сравнени с 2-way analysis of variance for repeated 
measurements и след това с Bonferroni multiple comparison тест. Ниво за 
значимост е прието при P<0.05.

Резултати
За период януари 2009 декември 2010г в интензивното отделение 

на болницата са приети 3087 пациенти след сърдечни операции. При 
28 от тях е настъпил остър респираторен дистрес синдром с тежка хи-
поксична дихателна недостатъчност, за леченито на която е извърш-
вана МВПК. Клиничните характеристики на пациентите при които е 
извършвана МВПК, както и процедурните особености са представени 
на таблица 1.

Таблица 1: Характеристики на пациентите с МВПК.

Характеристика Стойност

Възраст 66 (46-77)

Мъже/жени 23/5

ХОББ 3 (11%)

ФИЛК % 51 (24-67)

Величина EuroScore % 6.4 (1-19)

Вид на операцията

         АортоКоронарен Байпас 16

         Клапно протезиране 4

         Комбинирани 4

         Други 4

Продължителност на извън телесното 
кръвообръщение min 115.4 (61-219)

Легенда: ХОББ-хронична обструктивна белодробна болест; ФИЛК-
сракция на изтласкване на лявата камера

Извършени са 44 сеанса МВПК, за пациент от 1 до 3, с продължи-
телност 9.8±4.6часа, от 4 до 24 часа. Общо 374 часа МВПК е проведена 
за този период. След събиране на данните за всички пациенти е про-
веден „post hok” анализ и са формирани две групи: Първа-преживели 
12 пациенти и Втора-починали, 16 пациенти. Процедурата е заточвана 
в средата на второто денонощие при преживялите и около средата на 
4-то денодощие при починалите

Механичната вентилация е извършвана при преживелите общо 
6.5±6.4 денонощия спрямо 14.5±13.5 при починалите. Механичната 
вентилация след последния сеанс МВПК е извършвана още 3.3±5.7 
днщ. при преживелите, а във втората група още 7.1±11.3 днщ. В първа-
та група при половината пациенти сърдечната функция е подкрепяна с 
допамин, и при една трета е извършвана механична подкрепа на кръво-
обръщението с балонна помпа и е провеждана бъбречно заместителна 
терапия. Във втората група приложението на допамин е при 69% от 
пациентите, а ПБЗТ е при половината от тях: таблица 2.

Таблица 2: Общи данни за подържането на жизнените функции при 
наблюдавания контингент

Преживяли Починали значимост
Общо механична 
вентилация (дни)

6.5±6.4 14.5±13.5 P<.001

Време от започването на 
МВ до МВПК (дни)

2.5±1.9 4.5±7.2 P<.05

Време на МВ след МВПК 
(дни)

3.3±5.7 7.1±11.3 P<.001

Трахеотомия 1 4 P<.001
Допамин по време на 
МВ, пациенти

6 (50%) 11 (68.8%) P<.05

ИАБП по време на МВ, 
пациенти

4 (33%) 4 (25%) NS

ПБЗТ 4 (33%) 8 (50%) P<.001

Легенда: МВ-механична вентилация; МВПК-механична вентилация 
в положение по корем; ИАБП-интра аортна балонна помпа; ПБЗТ-
постоянна бъбречно заместителна терапия; NS-не сигнификантно

По време на сеансите МВПК установихме статистически значимо 
подобрение на оксигенационния индекс и при двете групи пациенти, 
(всички пациенти са респондери), като повишението се запазва и след 
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приключване на сеансите МВПК, таблица 3. Промените във СО2 са 
статистически несигнификантни. При починалите пациенти начални-
те стойности на оксигенационния индекс са по-ниски, по-високи са и 
стойностите на CO2.

Таблица 3: Динамика на оксигенационния индекс при наблюдавани-
те пациенти

Преживяли Починали
Етап на 
изследването

PaO2/FiO2 PaCO2 PaO2/FiO2 PaCO2

Преди МВПК 94.4±17.4 37±4.8 77.2±11.9 40.9±6.9
По време на МВПК 180±92.7# 36.4±6.7 119.6±37# 41.8±8.1
След МВПК 179.6±95.9# 36.7±5.4 128.6±51.7# 40.8±5.0

Легенда: # p<0.05
Общия SOFA скор, както и отделните органни функции, оценени по 

тази система са представени на таблица 4. Като цяло пациентите във 
втората група са с по-изразена морбидност, като разликите основно са 
по отношение на системата на кръвообръщението и по Glasgow Coma 
Scale.

Таблица 4: Морбидност в деня на МВПК
Преживяли Починали Значимост

SOFA в деня на 
МВПК

9.3 10.5 p>0.1

Дишане 3.6 3.4 NS
Кръвообръщение 1.1 1.9 P=0.015
Бъбрек 0.7 0.8 NS
Черен дроб 0.5 0.7 NS
Хемостаза 1.9 2 NS
GCS 1.3 1.6 P=0.024

Легенда: SOFA-sequential organ failure assesement; GCS-Glasgow 
coma scale; NS-не сигнификантно

Не се наблюдава нито едно от възможните тежки усложнения: слу-
чайна екстубация или изваждане на централен път през 44-те сесии 
МВПК. При петима пациенти се наложи препозициониране на поло-
жението по корем поради нарушена работа на конзолата на ИАБП. Не 
се установиха затруднения за извършвана на ПБЗТ.

При всички пациенти установихме слаб или по-изразен оток на 
лицеви зони, който отзвучаваше при възстановяване на гръбното по-
ложение. При 7 пациенти установихме ескориации в зоните на чело, 
нос, брадичка. Оцелелите са без очни компликации, но 5 пациента са с 
охлузвания по брадата, скулите, коленете, без трайни естетически по-
следствия. При нито един пациент на установихме нестабилност на 
стернума. При двама от тях установихме повърхностни лезии поради 
нарушена кожна трофика.

Смъртността в интензивното отделение е 57%. В деня на първия 
сеанс МВПК при пациентите от Втора група статистически значима 
е по-високата морбидност, касаеща кръвообръщението и централната 
нервна система. Механичната вентилация при тези пациенти след по-
следния сеанс МВПК до настъпване на exitus letalis е 7.1 дни. Смър-
тта се свързва с развитието на неподаващ се на лечение ниско деби-
тен синдром и множествена органна недостатъчност. Смъртността е 
свързана и с броя на засегнатите органи: няма починали пациенти с 
недостатъчност на два органа, но когато има три или повече засегнати 
органа, смъртността е висока.

Дискусия
Острият респираторен дистрес синдром е рядко усложнение след 

сърдечни операции с използване на извън телесно кръвообръщение, 
ИТК. Резултатите от това проучване показват, че въпреки значително 
подобрената оксигенация при пациентите след МВПК, последното не 
намалява смъртността при този контингент болни с настъпил ARDS. 
В нашата институция от 3087 пациенти, подложени на сърдечни опе-
рации за периода 2009-2010г по-малко от 1% развиват остър респи-
раторен дистрес синдром в лечението на който са провеждани сеанси 

МВПК. Описаните случаи на ARDS след сърдечни операции с ИТК 
варират от 0,4% до 2,5 %, в зависимост от използваните дефиниции и 
изследваните популации [5]. 

Множество причини водят до увреждане на газообмена с резултат 
тежка хипоксия: ефект на стернотомията, нехомогенност между 
вентилация и перфузия, увреждане на белодробния капилярен ендотел 
от освободените при ИТК биологичноактивни субстанции, т.н. capillary 
leak syndrome. Ефектите на анестезията и мускулните релаксанти също 
могат да допринесат за нарушената газова обмяна [6,7].

Според Boldt и съавт. главна причина за развитието на остра 
хипоксична дихателна недостатъчност след сърдечна хирургия е 
увеличеното съдържание на екстравазална течност в белия дроб [14]. 
Според други проучвания това се получава само непосредствено след 
ИТК и в ранния следоперативен период [5].

ОДН след сърдечни операции може да се свърже и с образуването на 
ателектази в белите дробове. Конвенционалната ИБВ с умерен РЕЕР 
може да е недостатъчна за мобилизиране на колабиралите алвеоли. В 
тези моменти приомите за увеличаване на функционалния капацитет 
на белия дроб, свързани с по-нататъшно увеличение на вътрегръдното 
налягане са нежелателни, тъй като компроментират сърдечната 
функция и циркулацията като цяло. Алтернатива в клиничното 
поведение е вентилация по корем или както описват някои автори, по 
очи. За първи път МВПК е описана от Piehl и Brown през 1976г [15].

Вентилацията в положение по корем много бързо подобрява 
оксигенацията без значима промяна на хемодинамичния статус [4]. 
Въпреки това тази техника се употрeбява неоправдано рядко, най-вече 
заради трудностите при осигуряване на сестрински грижи за такива 
пациенти. Позицията по корем води до по-равномерно разпределение 
на градиентите на плевралното налягане и в резултат до по-добра 
вентилация на подлежащия бял дроб, отколкото в позиция по гръб. 
Хипотезите, предложени за обяснение на това включват: увели-
чен функционален остатъчен капацитет, промяна в мотилитета на 
диафрагмата, преразпределение на перфузията, по-добър дренаж на 
секретите [7,13].

До някаква степен, гореизложеното е в противоречие с 
наблюдаваното от Gattinoni и сътр. при ОДН в резултат от пневмония, 
сепсис и множествена травма [4]. Тези автори не успяват да демонс-
трират подобрена оксигенация или намаляване на фракцията дясно-ляв 
шънт при промяна в позицията на тялото при такъв род пациенти. Не-
достатъчният положителен ефект върху оксигенацията при материала 
на Gattinoni и сътр. може да се обясни с групата пациенти, лекува-
ни за капиляротоксичен оток. Вероятно, раздуването на дорзалните 
пулмонални зони е било балансирано от свиването на вентрални 
такива, ограничавйки ефектите върху газообмена [4]. В настоящо-
то проучване, един от пациентите, при които МВПК е извършвана 
три пъти първоначално демонстрира значително подобрение на 
газообмена по време на вентилацията по корем. При втория и 
особено при третия сеанс установихме не така добър отговор върху 
оксигенацията. Развитието на нови ателектатични зони, дължащо се 
на намаления къмплайънс на белия дроб, е най-вероятната причина за 
това. Клиничното и рентгеновото изследване насочиха към развитие на 
белодробен оток въпреки отрицателния баланс на течности и ниското 
левокамерно преднатоварване. Отокът вероятно е вторичен вследствие 
освобождаването на биологичноактивни субстанции по време или след 
ИТК.

Проучванията за МВПК след сърдечни операции са оскъдни, включ-
ващи ретроспективни casе control групи и клинични случаи. Brussels и 
сътр. наблюдават сигнификантно подобрение в Pa02/Fi02 след продъл-
жителна вентилация по корем при 9 от техните 10 пациента с остър 
респираторен дистрес синдром след сърдечна коронарна хирургия [5]. 
Повечето от изследваните пациентите, 87,5% отговарят на лечението 
с МВПК със сигнификантно подобрение в Pa02/Fi02 без промяна в 
показателите на хемодинамиката. Нашите резултати са еднопосочни 
с тези на Brussel и съавт. от цитираното по-горе изследване. Те са в 
съответствие и с резултатите на Mancebo и съавт. които извършвaт про-
дължителни сеанси МВПК от 10-14 до 20 часа [16]. В това проучване 
авторите произволно решават  да прилагат дълги сесии МВПК, тъй 
като оптималната продължителност за процедурата остава неясна, тя 
варира от 4 до над 18 часа, със сравними подобрения на оксигенацията 
и процент респондери [17]. 

Смъртността, свързана с острия респираторен дистрес синдром над-
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вишава 38% в общата популация пациенти с ARDS . След сърдечна 
хирургия смъртността от ARDS варира от 15% до над 90%. Този широк 
диапазон може да се обясни с периода на проучванията, използваните 
критерии за ARDS и/или броят на другите органни недостатъчности, 
развили се в хода на ARDS [10,18]. В нашия материал използвахме ста-
диране на морбидността преди извършването на всеки сеанс МВПК 
чрез системата SOFA- sequential organ failure assesement. Считаме, че 
сборуваната оценка на виталните органнати фукции е особено полезна 
за определяне на прогнозата на лечението, не толкова на газообменната 
функция на белия дроб. Въпреки позитивният ефект на МВПК върху 
оксигенацията, рандомизираното контролирано проучване на работ-
ната група водена от Luchiano Gattinoni не успява да докажат сигни-
фикантно по-ниска смъртност след многократни обръщания по корем 
[19]. В нашия материал резултатите са същите: макар и с подобрена 
оксигенация 57% от пациентите починаха в хода на множествената ор-
ганна недостатъчност със или без картина на нискодебитен синдром.

Интересни са наблюденията на Gattinoni и съавт. от 2003г, където 
намалението на PaCO2 по време на сеансите МВПК е определено като 
предиктор за добър изход от заболяването [20]. Нашите наблюдения 
относно PaCO2 са в същата посока, без да може да направим стойнос-
тен извод: в групата на починалите пациенти началните величини на 
PaCO2 са високи и се задържат на това ниво по време на процедурите 
МВПК.  Всъщност подобрената ефикасност на алвеоларната вентила-
ция е важен белег на пациентите, които оцеляват и меже да се цитират 
думите на проф. Пезенти, че при патологични състояния увеличената 
фракция на дясно-ляв шънт и увеличената вентилация на мъртвото 
пространство са всъщност двете страни на една монета.

Потенциално лимитиращ фактор за МВПК са честотата на асоци-
ираните със самата процедура усложнения.В настоящото проучва-
не няма усложнения, директно свързани с процедурата. Неотдавна 
Mancebo и съавт. публикува много ниска честота на усложненията 
след МВПК в неговото многоцентрово проучване, 68 при общо 718 
обръщания по корем [16] . Рутинното използване на тази техника, с 
внимателно извършване на цялата процедура и голям екип от здравни 
работници, участващи при обръщането, може да обясни ниската често-
та на усложненията. Стерналната инфекция е друго потенциално огра-
ничение, което обяснява защо Guerin и съавт. го считат за изключващ 
критерии за прилагането на МВПК [9]. В настоящото проучване двама 
от пациентите развиха повърхностни кожни трофични лезии, което не 
повлия крайният изход от заболяването за тях.

Това проучване има някои ограничения- най-вече, че е ретроспек-
тивно, без контролна група. Формирането на групи е след набирането 
на материала. Не всички постоперативно развили ARDS пациенти се 
третират с МВПК, независимо дали манйовъра с респиратор е успе-
шен или не. Изследваните пациенти са малко, кръвно-газовите анализи 
са единствените изследвани динамични величини не е изследвана 28 
дневна смъртност и свързано със здравето качество на живот. Въпреки 
това, предвид оскъдната информация относно този вид терапия след 
сърдечни операции считаме, че събрана информация е важна за оцен-
ката на приложимостта, безопасността и ефикасността на МВПК при 
тази категория пациенти.

Заключение
Получените резултати ясно показват, че след сърдечни операции 

МВПК е безопасен метод за приложение при пациенти с тежка хипок-
сична дихателна недостатъчност поради настъпил ARDS. Тази такти-
ка може значително да подобри оксигенацията, но крайната прогноза 
остава лоша. Последното се дължи на настъпване или персистиране 
на синдрома на множествената органна недостатъчност след етапа на 
тежката хипоксия. Усложненията, свързани с обръщането по корем мо-
гат да бъдат сведени до минимум или избегнати напълно чрез използ-
ването на стриктни протоколи при обръщането и специални грижи за  
носещите места по тялото, за да се избегне образуването на рани и 
охлузвания.
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СупРАкЛАВИкуЛАРНА И ИНфРАкЛАВИкуЛАРНА
 ЛАТЕРАЛНА уЛТРАЗВукОВО НАВИГИРАНА цЕНТРАЛНА 

ВЕНОЗНА кАТЕТЕРИЗАцИЯ – ДВЕ мАЛкО 
пОпуЛЯРНИ ТЕхНИкИ.

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

                 
SUPRACLAVICULAR AND INfRACLAVICULAR LATERAL ULTRASOUND-GUIDED 

CENTRAL VENOUS CATHETERISATION - TWO LESS POPULAR TECHNIqUES.

G. Simeonov, E. Morev
Department of Anesthesia and Intensive Care, Tokuda Hospital Sofia

Резюме: 

Това проспективно нерандомизирано проучване обхваща 129 възрастни пациенти в Токуда Болница София, при които се налага централна ве-
нозна катетеризация. Бяха поставени трилуменни централни венозни катетри съгласно техниката на Селдингер. Използвахме ултразвуков апа-

рат Sonosite Micro Max с трансдюсер 7-16 Hz. Броя опити, времето за 
пункция,успех или неуспех при катетеризация и усложненията бяха ре-
гистрирани и анализирани. Всички канюлации бяха извършени от един 
оператор без опит с тази техника преди започване на проучването, но 
с голям опит при ултразвуково навигирана канюлация на вътрешната  
югуларна и феморална вени.

Като неуспех и усложнение  от катетеризация се определяше: пунк-
ция на артерия при 3(2,1%) опита, съответно n=1 (0,7%) за супракла-
викуларният достъп и n=2(1,4%) за  инфраклавикуларният достъп. 
Неуспешно въвеждане на водача- със същата честота. Малпозиции n= 
7(5%).  Неуспех на техниката наблюдавахме при един случай, при из-
ползване на супраклавикуларен достъп.

Катетеризациите бяха реализирани след 1 до 3 пункции (1,08±0,07) 
за пациент. След първа пункция успешна е какетеризацията  при 95,4% 
от супраклавикуларните и 87,5%  инфраклавикуларните достъпи, след 
втора респективно при 100 и 98,5%. Трета поредна пункция е прове-
дена само веднъж по инфраклавикуларен достъп. Намерена е статис-
тически значима разлика в успеваемостта на манипулацията, броя на 
усложненията и зависимост между тях от метода на катетеризация. Не 
е установена такава за времената, за пунктиране по достъпи. (р=0,95, 
СI95%)

Резултатите от нашето проучване показват, че тези две техники са 
успешна алтернатива на ултразвуково навигирана катетеризация на 
подключичната, вътрешната  югуларна и феморална вени.

ключови думи: ултразвук, вена субклавия, канюлация, усложне-
ния

Summary: 

In this single center prospective study 129 adult patients in Tokuda 
Hospital Sofia requiring central venous access due to various indications 
were included. Triple lumen catheters were inserted using the Seldinger 
technique. Real time ultrasound-guided cannulation was performed by 

using Sonosite Micro Max with 7-16 kHz  transducer. 
Number of attempts, time to puncture, success or failure of catheterization 

as well as the  rate and the type of complications associated with the 
procedure were recorded, compared  and analyzed. All cannulations were 
performed by a single operator, who was not familiar with the technique 
before the study but had an extensive experience with the ultrasound – 
guided central venous catheterization of internal jugular and femoral vein.

Between 1 and 3 attempts were performed for central venous 
catheterization of one patient, 1,08±0,07 attempts..Third attempt was 
reported once with the infraclavicular approach. As failure and complications 
of the catheterization technique the following observations were defined: 
arterial puncture- in 3(2.1%) attempts=1 (0,7%) for the supraclavicular 
technique and n=2(1,4%) for the infraclavicular. Unsuccessful guidewire 
introduction-with the same frequency. Malpositons  n= 7(5%). Failure of 
the technique was reported in one case with the supraclavicular approaches. 
Time for venous puncture with the supraclavicular technique 12,96±3,5sec., 
with the infraclavicular-13,97±2,7 sec. There is significant difference 
betuine success and complications in two methods.The results of our survey 
show that these two approaches are successful alternative of ultrasound – 
guided central venous catheterization of subclavian vein, internal jugular 
and femoral veins. 

Key words: ultrasound, subclavian vein, cannulation , complications. 

Въведение:

Централната венозна катетеризация е често използвана процедура 
при пациенти изискващи мониториране на централно венозно наляга-
не, ScO2, парентерално хранене, дълготраен венозен достъп, регулярни 
проби централна венозна кръв, хемодиализа и/или хемофилтрация1  и 

др.  Предимствата на вена субклавия са нейния голям размер, липса 
на клапи, постоянство спрямо повърхностните анатомич-
ни ориентири, комфорт за пациента, по-нисък риск от инфекции 
и тромбоза в сравнение с канюлацията на феморалната и югуларната 
вени.2,3 При хиповолемия вената запазва размера си, вероятно в резул-
тат на факта, че съдът е заобиколен от съединителна тъкан, която го 
фиксира за съседните структури.4 

В продължение на десетилетия след откриването на инфраклавику-
ларния5 и супраклавикуларния6 достъп до вена субклавия, клиницис-
тите в ежедневната си практика се сблъскват с дилемата кой достъп да 

изберат като по-ефективен и по-безопасен. Анатомичната техника за 
канюлация на вена субклавия се компрометира от наличието на ана-
томични вариации на вената7. Близостта на подключичната артерия, 
брахиалният плексус и плеврата, както и заличени анатомични ориен-
тири предразполагат към настъпването на сериозни усложнения като 
артериална пункция с или без хемоторакс, пневмоторакс и по-рядко 
периферна нервна увреда.8-10 Друг недостатък на анатомичния достъп 
е наличието на кривини по пътя на въвеждане на водача и катетъра, 
което може да попречи за централното позициониране на водача, и в 
последствие на катетъра. Неоспорими са доказателствата в подкрепа 
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на използването на ултразвуковата навигация в реално време при цен-
трална венозна катетеризация с цел повишаване на успеваемоста и на-
маляване честотата на усложненията.11-17 

Целта на проучването ни е да оценим супраклавикуларната и ин-
фраклавикуларната латерална техники за канюлиране на вена субкла-
вия, сравнявайки времето за пункция, брой опити, успех при канюла-
цията и вид и брой усложнения. 

пациенти и метод:

 Проспективното сравнително проучване със съгласие на етична-
та болнична комисия и пациентите  се проведе в операционен блок и 
ОАИЛ на Токуда Болница София за периода от март 2013 до май 2013. 
. 

129 възрастни пациенти, нуждаещи се от централен венозен достъп 
поради различни индикации бяха включени в нерандомизираното про-
учване. Описание: пол - мъже n=75, жени n=54, съответно 58% и 42% 
на възраст между 31 и 87 години, средно за мъжете 64,4±2,5г, за жените 
64,8±3,0.Ръст  между 1,53-1,92м, за мъже средно 1,75±0,01м, за жени 
1,62±0,015. и теглото от 20 до 180 като за мъжете средното 83,2±4,7 , 
а жените 67,2±4,7 BMI за мъжете е 26,9±1,3, за жените 25,2±1,6, като 
92(71,3%) са към втора BMI група с индекс между 20и30. В трета група 
по ASA, са  n=77  или 59,7 %.от пациентите,в четвърта  33% или 44 
пациента. Първа и втора - 10 пациента които са  7,6% от всички. От 
хирургичните отделения са 81,4% (n105) от включените в изследване-
то, като58,1% (n=75) са от отделението по коремна хирургия, следват 
тези от терапевтичните n=25 или 19,1% от ICU (n=20, 15,5%). Планово 
лечение провеждат n=89,69,7%

Пациентите бяха разделени на две групи: супраклавикуларна ултраз-
вуково навигирана (65 пациенти) и инфраклавикуларна ултразвуково 
навигирана (64 пациенти). Всички канюлации бяха извършени от един 
оператор без опит с тази техника преди започване на проучването, но 
с голям опит при ултразвуково навигирана канюлация на вътрешната  
югуларна и феморална вени. Бяха поставени трилуменни централни 
венозни катетри съгласно техниката на Селдингер.Използвахме ул-
тразвуков апарат Sonosite Micro Max с трансдюсер 7-16 Hz. 

Броя опити, времето за пункция,успех или неуспех при катетери-
зация и усложненията свързани с процедурата във всяка група бяха 
регистрирани, сравнени и анализирани. Всяка кожна пункция беше 
класифицирана като опит, всеки опит  като самостоятелен случай. За 
успешна канюлация се прие свободна аспирация на кръв от поставения 
централен катетър. Всяка успешна катетеризация беше последвана от 
рентгенография на гръден кош, за изключване наличието на пневмо- и 
хемоторакс и да се потвърди правилното местоположение на катетъра. 

За статистически анализ използвахме SPSS 21. при р=0,95, CI95%

процедура

 Преди пункцията ултрасонографски се идентефицираха субкла-
вийната и инфраклавикуларната аксиларна вени,  наличие на вариа-
ции, тромбози, атопично разположение. След  почистване на кожата 
с йодповидон, нанасяхме стерилен ехографски гел, покривахме тран-
сдюсера с тънка  еднократна стерилна лента. След идентификация на 
вената при лонгитудинален образ позиционирахме иглата по средата 
на трансдюсера и под постоянен ултразвуков контрол пунктирахме ве-
ната. 

Супраклавикуларна ултразвукова техника в реално време – главата 
на пациента се обръща на обратната на пункцията страна за по-добър 
достъп до супраклавикуларната ямка. Трансдюсера се поставя в меди-
алната част на супраклавикуларната ямка успоредно над клавикулата и 
се насочва каудално до идентифициране на субклавийната вена лока-
лизирана пред артерията. След визуализацията на мястото на сливане 
на субклавийната и вътрешната югуларна вена т.н. вена иномината, иг-
лата се придвижва в план от латерално към медиално по посока на вена 
субклавия и вена иномината. 

  

Пункцията се потвърждава от аспирация на кръв. Канюлира се по 
техниката на Селдингер. Ултразвуково се проследяват хода на поставе-
ният катетър, както и ипсилатералната вътрешна югуларна и контрала-
тералната субклавийна вена за малпозиция. Фиг.2 .

        

Инфраклавикуларна ултразвукова техника в реално време. След 
идентификация и най-добра визуализация в инфраклавикуларната 
ямка латерално от първо ребро на аксиларната вена, иглата се пози-
ционира под средата на трансдюсера в план и под ултразвуков контрол 
достига предната повърхност на вената след което  се извършва леко 
движение към центъра на вената, за да се пунктира стената и. Фиг.3.

        
Пункцията се потвърждава от аспирация на кръв. Катетърът се по-

ставя по стандартна техника на Селдингер. След процедурата ипси-
латералната югуларна вена и контралатералната субклавийна вена се 

визуализират, за да се изключи малпозиция на катетъра.

Резултати
 След общо 140 пункции на кожата на определеното място са  из-

вършени 137 пункции на таргетната вената, последвани от 129 (92,1%) 
успешно извършени  и 11(7,9%) неуспешни  катетеризации. При 
10(7,1%)  от пациентите успешна катетеризация нa вената е реализира-
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на след повторна пункция, при един след трета (0,7%). Таб.1. Протича-
не на катетеризация по вени и достъп

вена VSD VSS total
достъп supra infra supra infra  

гладко 
протичане

32/25,4 
86,5/22,9

25/19,8 
73,5/17,9

36/28,6 
100/25,7

33/26,2 
100/23,6

126/100 
90/90

компромет. 
техника

1/100 
2,7/0,7

0/0 
0/0/

5/71,4 
14,7/3,6

0/0 
0/0

1/100 
0,7/0,7

малпозиция 2/28,6 
5,4/1,4

5/71,4 
14,7/3,6

0/0 
0/0

0/0 
0/0

7/100 
5/5

пункция арт. 1/33,3 
2,7/0,7

2/66,7 
5,9/1,4

0/0 
0/0

0/0 
0/0

3/100 
2,1/2,1

неусп.въвеж. 
на водача

1/33,3 
2,7/0,7

2/66,7 
5,9/1,4

0/0 
0/0

0/0 
0/0

3/100 
2,1/2,1

total 37/26,4 
100/26,4

34/24,3 
100/24,3

36/25,7 
100/25,7

33/23,6 
100/23,6

140/100 
100/100

Легенда: 32-брой, 25,4- изразено в % в рамките на ус-
ложнението (по хоризонтала) 86,5- изразено в % в рам-
ките на вената и достъпа(по вертикала) 22,9- в процен-
ти от общият брой пункции 140

Опитите за канюлация са разпределени по вени приблизител-
но еднакво: VSD supraclavic n 37, (26,4%) VSD infracl. transv n 
34, (24,3%) VSS supraclavic n 36, (25,7%) VSS infracl. transv n 33, 
(23,6%)

Лявата подключична вена е пунктирана безгрешно и катетеризирана 
безпрепятствено и през двата  достъпа, като не са наблюдавани услож-
нения.

Дясната подключична вена е неуспешно канюлирана при 
11(7,9%) от всички 140  опита. От неуспхите 8 са  през ин-
фраклавикуларният достъп (5,7%) и 3(2,1%) през супраклавику-
ларният. От общият брой на неуспешните канюлации 72,7% са 
на инфраклавикуларният и 27,3% на супраклавикуларният дос-
тъп.

Компрометиранe на техниката на изпълнение се наблюдава в 1 опит 
(0,7%) от всичките 140- при супраклавикуларен достъп до дясна под-
ключична вена. Неуспешно въвеждане на водача в VSD се наблюда-
ва обшо 3 пъти (2,1%) -  при надключичният достъп 1 път  (0,7%), а 
при подключичният два (1,4%). Дясна подключична артерия е пунк-
тирана  и при двата достъпа, респктивно 1 път (0,7%) при супракла-
викуларният и 2 (1,4%) при инфраклавикуларният. Малпозиция 
на водача или катетърният връх са наблюдавани в дясно при 7 (5%) 
случая – 2(1,4%) след надключичен достъп и 5(3,6%)  след подклю-
чичен.

По надключичен достъп са проведени 73(52,1%)  опита за ка-
тетеризации, от които успешни са 70 (95,9%), не са реализирани 
3 катетеризации (4,1%). Проведени са  67 (47,9%) подключични 
пункции с  59 (88,1%) успешни канюлации и 9 (11,9%) неуспеш-
ни.

Като неуспех и усложнение  от катетеризация се определяше пунк-
ция на артерия при 3(2,1%) опита, съответно n=1 (0,7%) за супракла-
викуларният достъп и n=2(1,4%) за  инфраклавикуларният достъпи. 
Неуспешно въвеждане на водача- със същата честота. Малпозиции n= 
7(5%) съответно  2(1,4%) и 5(3,6%) Като причина за неуспех в един-
ствен случай е компрометирана техника на изпълнение на супраклави-
куларен достъп.

 

Фиг.4. Протичане на канюлацията по супра и инфраклавикуларен 
достъп за дясна подключична  вена. 
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За канюлацията на един пациент са провеждани между 1 и 3 опита, 
средно 1,08±0,07, без статистически значима разлика за двата достъпа. 
CI 95%,α< 0,05 Трети опит е извършван веднъж по инфраклавикулар-
ният достъп. 

Има статистически значима разлика в успеваемостта на катетери-
зациите осъществени  по двата достъпа. (Mann-Whitney U 9016,00 
Asymp. Sig.,015 < α =0,05, CI=0,95) Установена е слаба връзка между 
използвания достъп до вената и изхода от катетеризация в полза на 
супраклавикуларният достъп.  (Pearson Chi-Square Sig.,015 < α =0,05, 
CI=0,95 Cramer‘s V=0,14). При супраклавикуларният 95,4% от първите  
пункците завършват успешно, а след втората всички. При инфракла-
викуларният съответно 87,5% и 98,5% Съществува значима разлика 
в броят на усложненията за двата метода (Sign.t 0,17), както и слаба 
статистическа зависимост (Sign Phi и Cramer‘s V= 0,163 при α =0,05, 
CI=0,95) между появата на тези усложнения и изполваният достъп -по 
рядки са при супраклавикуларният 5 на брой срещу 9 при инфракла-
викуларният. 

Времето за пункция на вената по супраклавикуларният метод е 
12,96±3,5 сек., а по инфраклавикуларният -13,97±2,7 сек., като няма 
статистически значима разлика между тях. (Sign.α= 0,66>α гр.= 0,05;CI 
=95)

Дискусия
Канюлацията на аксиларната вена е сигурна и ефективна алтерна-

тива на катетеризацията на вътрешната югуларна вена.18  Латералният 
достъп19 елиминира риска от пневмоторакс, пункция на дуктус тораци-
кус и значително намалява риска от ,,pinch-off’’’ синдром и позволява 
ефективна съдова компресия в случай на артериална пункция.20 

Супраклавикуларният достъп при катетеризация на вена субклавия 
по-често се осъществява чрез използване на анатомични маркери, кое-
то се дължи на ограниченото пространство за поставяне на ултразву-
ковия трансдюсер в супраклавикуларната ямка21. Целта при супракла-
викуларната техника е пункция на горната страна на вена субклавия, 
където тя се свързва с вътрешната югуларна вена. Иглата пресича кла-
викуло-стерно-мастоидния ъгъл в аваскуларна зона далече от артерия 
субклавия и купола на плеврата и прониква през съдовата стена на мяс-
тото на сливане на вена субклавия и вътрешната югуларна вена.6, 22-23 

Супраклавикуларната ултразвукова техника в реално време би била 
оптималната техника за намаляване на усложненията и позволяваща 
по-добро позициониране на катетъра.2,6

Предимствата на супраклавикуларнят достъп пред инфраклавику-
ларния включват: добре определени анатомични ориентири (клавио-
стерно-мастоидния ъгъл), по-малка дистанция между кожата и вената, 
по-голямо поле за пункция, прав ход към вена кава супериор, по-малка 
близост до белите дробове, по-малка честота на усложненията след ар-
териална или плеврална пункция, 6, 22-26 както и по-добра възможност 
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за фиксация на катетъра, по-добър толеранс и конфорт за пациента.27 
В допълнение супраклавикуларният достъп налага по-рядко спиране 
на кардио-пулмоналната ресусцитация, както и е по-малка пречка за 
поставянето на плеврален дрен.28-29 Очевидни са по-малката честота на 
пневмоторакс и по-доброто позициониране на катетърния връх при су-
праклавикуларната техника.6,22,30-31 Някои автори съобщават за намаля-
ване честотата на сепсис и тромбози в сравнение с другите достъпи.32-36

Резултатите от нашето проучване показват, че тези две техники са 
успешна алтернатива на ултразвуково навигирана катетеризация на 
подключичната, вътрешната  югуларна и феморална вени.
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Резюме

Представяме пет случая на епидурално обезболяване при големи ги-
некологични операции. Използвани са локален анестетик, със или без 
добавка на опиоид.Епидуралното  обезболяване дава възможност за 
ранна деамбулация при достатъчна аналгезия и ефективно въздейст-
ват на чревния мотилитет.

ключови думи: епидурално обезболяване, ранна деамбулация

Abstract

Five cases of postoperative epidural analgesia after big gynecologic 
surgery are presented. Local anesthetic with or without opioid is applied. 
Epidural facilitate early deambulation with sufficient analgesia and 
gastrointestinal activity.

Key words: epidural, early deambulation

Въведение

Констатацията, че при 30 до 40 % от хоспитализираните болни бол-
ката неадекватно третирана, доведе до промяна на стандартите за ле-
чение на болката и допринесе за разпространението на концепцията за 
болката като пети витален признак, който следва да бъде мониториран 
също както кръвното налягане, пулса, дихателната честота и темпера-
турата (Apfelbaum et al. 2003; Carr, 2001; Phillips, 2000; Rosenquist et 
al. 2003).  Признаването на неблагоприятните последствия на некон-
тролираната постоперативна болка (Perkins et al. 2000), доведе до по-
широко възприемане на значението на контрола върху острата посто-
перативна болка. 

Неадекватното лечение на острата болка е независим рисков фактор 
за появата на хроничната постоперативна болка, повишения следопе-
ративен морбидитет и влошаване на качеството на живот на пациента 
(Carli et al. 2002; Liu et al. 1995; Wu et al. 2003) .

Системното приложение на опиоиди и епидуралната аналгезия са 
вероятно най-широко разпространените форми на постоперативно 
обезболяване. Епидуралното приложение на медикаменти, особено 
на локални анестетици,  дава добър контрол на болката и подобрява 
периоперативната патофизиология, водещо до намаляване на посто-
перативната заболеваемост (Liu et al.1 1995; Liu et al. 21995; van Lier 
et al. 2011; Wu et al. 2011).  Въпросът коя от двете техники дава по-
добър контрол върху болката е обект на няколко рандомизирани кон-
тролирани проучвания, повечето от които са фокусирани повече върху 
повлиаването на традиционни „анестезиологични”  усложнения като  
миокардната исхемия, миокардния инфоркт и смърт, а не толкова върху 
собствено аналгетичния ефект (Cassady et al. 2000; Correll et al. 2001; 
Liu et al.11995; Rigg et al. 2002).

      Eпидуралната аналгезия не следва да се възприема като генерич-
на единица тъй като прекалено много фактори (съответствие на хирур-
гичната инцизия и нивото на катетъра, аналгетичния протокол, начина 
на оценка на болка), повлияват нейната ефективност (Liu et al.1 1995; 

Liu et al. 21995).
Мета-анализът на Block et al. 2003, показа, че епидуралната аналге-

зия (извън торакалната епидурална аналгезия с опиоиди за торакална 
хирургия) предлага статистически значимо подобрение на постопера-
тивния болеви контрол в сравнение с паентералното приложение на 
опиоиди, независимо от аналгетичния протокол, отнощението ниво на 
катетър-инцизия, и динамична или статична оценка на болката.

Представяме 5 случая на следоперативно обезболяване с епидура-
лен катетър при големи гинекологични операции. 

Всички пациентки са преминали предоперативна консултация с 
анестезиолог и е взето писменото им съгласие за периоперативно из-
ползване на епидурално обезболяване. Пациентките са подбрани І и ІІ 
клас АСА, без съществени придружаващи заболявания и с параклини-
ка в референтни стойности. 

Епидуралните  катетри са поставени преди увода в анестезия на 
ниво L3-L4. Позицията им е верифицирана с тест доза. Пациентките се 
въвеждат в анестезия с диприван, тракриум, фентанил. След интубаци-
ята епидурално се прилага лидокаин 1,5 % 15 мл със фентанил 50 мкг. 
При нужда интраоперативно се добавя лидокаин. Следоперативното 
обезболяването със широкаин стартира преди събуждането на паци-
ентките и продължава в ранният следоперативен период.  За постоянна 
инфузия се използва инжектомат. Този вид обезболяване позволява и  
интермитентни дози при увеличаване на болката. Като медикамент е 
използван щирокаин 0.0625 % р-р със или без добавка на морфин, във 
затворена инфузионна система. 

клинични случаи

Случай 1.   61-годишна пациентка, ІІ клас АСА, с диагноза Ca colli 
uteri, се поставя за радикална хистеректомия ІІІ клас по Piver. Обезбо-
ляването със широкаин и морфин е стартирано в операционната, 
където при събуждането пациентката показва запазен мускулен 
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тонус на долните крайници и отсъствие на болка. За следващите 
24 часа се прилага инфузия през ПДК (перидурален катетър) със 
скорост от 10 мл/ч. На втория постоперативен ден, пациентката е 
вертикализирана, обезболяването е продължено със скорост 6 мл/ч, 
и след ефективно изхождане и съобразно времето на приложение на 
НМХепарин, ПДК е свален. Обезболяването е продължено на поисква-
не, според съществуващия протокол на клиниката.

Случай 2.   44-годишна пациентка, ІІ клас АСА,  с диагноза Ca colli 
uteri, се поставя за радикална хистеректомия ІІІ клас по Piver. Обез-
боляването със широкаин и морфин е стартирано в операционната, 
където при събуждането пациентката показва запазен мускулен тонус 
на долните крайници и отсъствие на болка. За първия и втория следо-
перативен ден обезболяването се провежда чрез интермитентно при-
ложение на 10 мл болус на разтвора  широкаин/морфин на поискване 
от пациентката – обща 7 пъти за двата дни. ПДК е свален на втория 
ден съобразно времето на приложение на нискомолекулярния хепарин. 
Обезболяването е продължено на поискване, според съществуващия 
протокол на клиниката.

Случай 3.   На 36-годишна жена, І клас АСА,  с овариален яйчников 
тумор е направена десностранна аднексектомия, с миомектомия и кли-
новидна резекция на левия яйчник, оментектомия и селективна тазова 
дисекция на лимфни възли. Обезболяването със широкаин и морфин 
е стартирано в операционната, където при събуждането пациентката 
показва запазен мускулен тонус на долните крайници и отсъствие на 
болка. В ранния следоперативен период обаче се установява неефек-
тивност на ПДК, инфузията е спряна и обезболяването е продължено 
венозно. При сваляне на ПДК се установява прегъване на нивото на 
кожата.

 
Случай 4.   На 51-годишна пациентка, І клас АСА,  е направена то-

тална хистеректомия по повод миома на матката. Обезболяването през 
ПДК е стартирано в края на операцията преди есктубацията на паци-
ентката със широкаин и морфин. Поради тенденцията към хипотония 
скоростта на инфузия е намалена на 4 мл/ч, при стабилизиране на па-
циентката на поискване са добавени болуси от по 10 мл, общо 3 пъти. 
Катетърът е свален на 24 час и обезболяването е продължено според 
съществуващия протокол на клиниката.

Случай 5. На 40-годишна пациентка, І клас АСА,  с абдоминален 
тумор е направена тотална хистеректомая.  Обезболяването през ПДК 
е стартирано в края на операцията преди есктубацията на пациентката 
със широкаин 10 мл/4 часа. Поради недостътъчност на обезболяването 
е добавен на поискване по 2 мг морфин на 4 часа минимум интервал, 
общо 2 пъти за денонощието. Катетърът е свален на 24 час и обезбо-
ляването е продължено венозно според съществуващия протокол на 
клиниката.

Обсъждане

Тези няколко случая показват ефективността на епидуралното 
обезболяване при големи гинекологични операции (Blythe et al. 1990; 
Katircioglu et al. 2008; Simon et al. 2008;  Tsui et al. 1997;  Vallejo et al. 
2008;  van der Kooij et al. 2013). Епидуралното обезболяване прилагаме 
в различни аналгетични протоколи, като дозата на локалния анесте-
тик е най-ниската, описана в литературата (Cohen et al. 2000; Tsui et al. 
1997), а дозата на опиатите остава приемлива и без странични ефекти. 

Към проблемите, възникващи в хода на следоперативното наблюде-
ние, подхождаме индивидуално, като поставяме адекватната аналгезия 
на първо място и либерално конвертираме към парентерално обезболя-
ване при необходимост.

Пациентките демонстрират задоволително ниво на аналгезия на 
статична и динамична болка – активно движение в леглото в деня на 
интервенция, вертикализиране на 24-тия час. Наблюдаваме и безпро-
блемно възстановяване дейността на гастро-интестиналния тракт.

 В същото време трябва да отбележим, че епидуралното следопера-
тивно обезболяване поставя въпроса за обучението на персонала както 
за боравене с техническите средства, така и за активно търсене и раз-
познаване на възможни  усложнения.

Заключение 

Епидуралното обезболяване е добре познат метод, прилаган при 
разнообразна патология и различни видове операции (Carli et al. 2002; 
Cassady et al. 2000; Correll et al. 2001;  Katircioglu et al. 2008; Liu et al. 
31995; van Lier et al. 2011; Werawatganon et al. 2005). Според нас, комби-
нацията от широкаин и морфин е оптималният избор между аналгетич-
на ефикасност и малко странични ефекти, корелиращи с използванито 
количество опиоид. Подобни комбинации прилагат със същият успех 
и други автори (Blythe et al. 1990; Cassady et al. 2000; Katircioglu et al. 
2008; Simon et al. 2008; Tsui et al. 1997). Използването им при големи 
гинекологични операции е особено подходящо поради възможности-
те, които дават интраоперативно за намаляване анестетичните нужди 
и като метод за следоперативно обезболяване. Те дават възможност за 
ранна деамбулация при достатъчна аналгезия и ефективно въздействат 
на чревния мотилитет.  В същото време методът е пластичен, с възмож-
ност за индивидуализиране на подхода спрямо конкретната пациентка.

В ръцете на опитен и обучен персонал епидуралното обезболяване 
повишава качеството на грижите и удовлетвореността на пациентките.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕфЕкТА НА муСкуЛНИЯ РЕЛАкСАНТ ATRACURIUm ВЪРху 
СТОйНОСТИТЕ НА ЕНТРОпИЯТА пО ВРЕмЕ НА ЛАРИНГОСкОпИЯ

Р.Маринова, Ат.Темелков
УМБАЛ”Александровска”-КАИЛ

EffECTS Of mUSCLE RELAxATION WITH ATRACURIUm ON ENTROPY VALUES 
DURING LARINGOSCOPY

R.Marinova, At.Temelkov
                  Alexandrovska University Hospital

                    Departement of Anesthesiology and Intensive care

Резюме:
Въведение: Спектралната ентропия на ЕЕГ представлява метод, 

предложен за мониториране дълбочината на анестезия. SE -ентропия-
та отразява степента на хипноза. RE-ентропията съчетава измерване на 
ЕЕГ и ЕМГ от фронталния мускул и се счита показателна за степента 
на аналгезия.  

цел: да се изследва ефектът на болус доза Atracurium върху стойно-
стите на ентропията по време на ларингоскопия.

метод: Проучването включва 43-ма пациенти, които се въвеждат в 
анестезия с болус доза Propofol 2.5mg/kg. При достигане на стабилно 
равновесно състояние, пациентите се рандомизират в две групи: при 
група А (n=23) се инжектира Atracurium 0.6mg/kg, а пациентите от гру-
па Б (n=20) получават еквивалентно количество физиологичен серум. 
Отчитат се стойностите на RE, SE-ентропия и RE-SE индекс, сърдеч-
ната честота и артериалното налягане.

Резултати: Интубационната доза Atracrium (0.6mg/kg) редуцира 
стойностите на RE-SE индекса при липсата на болкова стимулация.  
Нарастването на RE-ентропията и на RE-SE индекс при ноцицептивна 
стимулация е значимо по-малко при пациентите, получили Аtracrium 
0.6mg/kg, в сравнение с пациентите без релаксант.

Заключение: Приложението на мускулен релаксант прави по-слож-
но интерпретирането на стойностите на ентропията.

ключови думи: ентропия, дълбочина на анестезия, мускулна релак-
сация, ларингоскопия

Summary:
Background: Spectral entropy of  electroencephalogram has been 

proposed to monitor the depth of anaesthesia. State Entropy (SE) 
reflects the level of hypnosis. Response Entropy (RE), computed from 
electroencephalogram and electromyogram from the frontal muscle, reflects 
the response to nociceptive stimulation. 

Aim: To evaluate the effect of bolus dose Atracurium on entropy values
and entropy responses to laryngoscopy.
methods: A total of 43 patients are anaesthetized with Propofol (2.5mg/

kg)
At steady state, patients are randomized into 2 groups: patients in group 

A receive 0.6 mg/kg  Atracurium,  patients in grpoup B receive the same 
volume of saline. RE, SE-entropy, RE-SE index, heart rate, blood pressure  
are recorded.

Results: An  intubation dose of  Atracurium (0.6mg/kg) reduces the RE-
SE index when there is no painful stimulation. RE-entropy and RE-SE index 
increase after nociceptive stimulation. Values in group B (without muscle 
relaxation) were higher then in group A. 

Conclusions: Muscle relaxation may confound the interpretation of 
entropy monitoring.

Key words: entropy, deep of anesthesia monitoring, muscle relaxation, 
laringoscopy.

   

Спектралната ентропия е ЕЕГ-производен индекс, наскоро въве-
ден в клиничната практика за мониториране дълбочината на анесте-
зия. Модулът за ентропия отчита две стойности: SE (State Entropy) и 
RE(Response Entropy). SE-индексът е в диапазона на ЕЕГ-честотите 
(0.8-32Hz), със стойности между 0 и 91. Счита  се показателен за хип-
нотичния компонент на анестезията. RE-индексът отчита по-висок 
спектър от честоти (0.8-47Hz), като освен ЕЕГ-активността, включва 
и ЕМГ-активността от фронталния мускул; цифровото съответствие на 
честотите е от 0 до 100. RE и RE-SE индексът нарастват като цифро-
ва стойност при наличието на болков стимул и се счита, че отразяват 
отразяват баланса болка/антиноцицепция по време на обща анесте-
зия. Нервно-мускулните блокери имат отношение към дълбочината на 
анестезия в два аспекта: 

•  като директен ефект на блокиране на нервномускулното преда-
ване спрямо дълбочината на анестезия

•  като ефект върху индексите за дълбочина на анестезията, на-
пример стойностите на ентропията. 

    Първият механизъм най-вероятно се дължи на блокиране предава-
нето на сензорните инпулси от мускулните клетки към главния мозък. 
Подобен механизъм може да обясни защо например приложението на 
Pancuronium е свързано с подаването на по-ниски обемни проценти 
Halothane и със задълбочаване нивото на анестезия (2). На второ място, 
установено е, че ЕМГ-активността фалшиво повишава стойностите на 
BIS, както при пациенти под анестезия, така и при седирани пациенти 
(1, 7). При седирани пациенти в интензивно отделение е описано не-
правилно оценяване на стойностите на BIS при наличието на мускулна 
релаксация (12).  Предполагаемите ефекти на нервномускулните бло-
кери спрямо мониторите за дълбочина на анестезия зависят в голяма 

степен от фоновото ниво на анестезия и се проявяват в по-малка степен 
при задълбочаване на анестезията. При дълбока анестезия централ-
ните аферентни импулси от ЕМГ-активността се подтискат от анес-
тетиците. С това може да се обясни фактът, че антагонизирането на 
нервномускулния блок, а не и на мускулната релаксация се отразява на 
дълбочината на анестезия (10). Както се спомена, RE-индексът отразя-
ва и ЕМГ-активността на фронталния мускул, което логично поражда 
въпроса дали стойностите на RE-ентропията при отговор на болкова 
стимулация се влияят от мускулната парализа. Настоящото проучва-
не изследва ефекта на инжектиране на интубационни дози Аtracurium 
вурху спектралната ентропия на ЕЕГ по време на ларингоскопия. 

метод:  
    В изследването са включени 43-ма възрастни пациетнта (клас по 

ASA II-III), подложени на планови урологични оперативни интервен-
ции под обща интубационна анестезия. Проучването е рандомизирано, 
двойно сляпо. Изключващи критерии са: 

• наличие на неврологично или психично заболяване
• тежка сърдечно-съдова и белодробна патология
• неконтролиран диабет
• зависимости (алкохол, наркотици)
• възраст под 18 и  над 70години
• BMI>36
    Пациентите не са премедицирани. След позициониране на опера-

ционната маса се започва мониторинг на неинвазивно артериално на-
лягане, ЕКГ и пулсоксиметрия, както и на стойностите на ентропията. 
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При всички пациенти уводът в анестезия се осъществява с Propofol 
2.5mg/kg. След загуба на мигателен рефлекс, пациентите се вентили-
рат с лицева маска. Отчитат се стойностите на ентропията, като се ко-
ригират дозите на Propofol за достигане  цифрова стойност 40-60 за 
RE-енропията. Една минута след достигането на стабилно равновесно 
състояние, на пациентите рандомизирано се инжектират Atracurium 
0.6mg/kg (група A,  n=23), или еквивалентен обем физиологичен серум 
(група Б, n=20). След 3 минути се осъществява ларигоскопия за период 
от 20 секунди, като непрекъснато се мониторират САН (средното арте-
риално налягане), RE- и SE-ентропията, и сърдечната честота.   Всяка 
от посочените променливи се отчита на следните етапи:

•   Етап 1: преди въвеждане в анестезия 
•   Етап 2: при достигане на равновесно състояние 
•   Етап 3: на втората минута след приложението на
                 Atracrium (група А) и физиологичен серум (група Б)
•   Етап 4: непосредствено след ларингоскопията 
•   Етап 5: на 1-та минута след ларингоскопията 
•   Етап 6: на 2-та минута след ларингоскопията 
•   Етап 7: на 3-тата минута след ларингоскопията 
    При достигане на равновесно състояние се отбелязва приложената 

доза Рropofol.
Демографската характеристика на пациентите, включени в проучва-

нето е представена на таблица 1:

Таблица 1. Демографска характеристика на пациентите 

Група Брой
n

пол  

м        ж

Възраст 

(год.)

x±Sx

Т.тегло 

(kg)

x±Sx

Височина 

(см.)

x±Sx

Група А 23  12      
11 50.13±13.9 63.54±13.6 161.32±14.9

Група Б 20  11        9 49.12±15.1 61.67±11.3 158.32±13.7

                     
    От таблицата се вижда, че средната възраст на изследваните паци-

енти от група А е 50.13±13.9, а при пациентите от група Б е 49.12±15.1. 
При сравняване на тези средни стойности между група А и група Б не 
се установява наличие на статистически значима разлика (p>0.05). Та-
кава не се установява и при сравняване на получените средни стойно-
сти за телесно тегло и височина между група А и група Б (p>0.05). Това 
показва, че двете групи по отношениe на демографските показатели са 
сравними по-между си. 

    На таблица 2  и на фигура 1 са представени средните стойности 
на сърдечната честота (Ps) при пациентите от група А и пациентите от 
група Б по време на изследването.

Таблица 2: Средни стойности на сърдечната честота при група 
А  и група Б

  Ps Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 Етап 5 Етап 6 Етап 7
  

Група 
А

69 (16) 66 (15) 66 (14) 67 (13) 68 (17) 68 (16) 67 (14)

  
Група 

Б
73 (14) 79 (8) 73 (8) 84 (9) 83 (10) 85 (10) 83 (9)
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Фигура 1: Средни стойности на пулсовата честота при група А и 
група Б

На таблица 3 и фигура 2 са представени стойностите на средното 
артериалнo налягане при група А и група Б.

Таблица 3: Стойности на средното артериално налягане при  
                       група А и група Б    

RRm Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 Етап 5 Етап 6 Етап 7
Група А 89 (7) 86 (11) 84 (17) 82 (18) 88 (21) 87 (20) 83 (21)
Група Б 90 (8) 89 (7) 92 (12) 93 (9) 103 (11) 103 (8) 100 (11)   
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Фигура 2: Средно артериално налягане при група А и група Б

    При сравняване на получените средни стойности за средното ар-
териално налягане при пациентите от група А със средните стойности 
за средното артериално налягане на пациентите от група Б, на етапи 
3, 4, 5, 6 и 7 се установи наличие на статистически значима разли-
ка (р<0.05).  За етапи 1 и 2, сравняването на  средните стойности за 
RRm при пациентите от група А със средните стойности на пациенти-
те от група Б, не установи наличие на статистически значима разлика 
(р>0.05).

   На таблица 4 и фигура 3 са представени средните стойности на SE 
ентропията при пациентите от група А и пациентите от група Б.

Таблица 4: Стойности на SE-ентропия при група А и група Б

SE Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 Етап 5 Етап 6 Етап 7
Група А 88 (2) 39 (8) 41 (10) 55 (12) 47 (13) 42 (7) 44 (5)

Група Б 87 (4) 44 (7) 43 (7) 50 (8) 44 (8) 43 (13) 41 (13)

 

 
 

 

              
Фигурa 3: SE-ентропия при група А и група Б

    Сравняването на получените средни стой
ности за SE-ентропията на пациентите от група А със средните стой-

ности на пациентите от група Б, установи наличие на статистически 
значима разлика за етапи 2, 4 и 5 (р<0.05). Сравняването на средните 
стойности за  SE-ентропията на пациентите от група А, със средните 
стойности на пациентите от група Б за етапи 1, 3, 6 и 7, не установи 
наличие на статистически значима разлика (р>0.05).                      

   
 На таблица 5 и фигура 4 са представени стойностите на RE ентро-

пията при пациентите от група А и пациентите от група Б:
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Таблица 5: Средни стойности на RE-ентропия при група А и  група Б

RE Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 Етап 5 Етап 6 Етап 7
Група А 97 (3)  47 (8) 46 (3) 46 (8) 43 (9) 46 (8) 45 (6)
Група Б 97 (2) 43 (10) 47 (12) 66 (15) 54 (16) 48 (16) 46 (17)

                        
   

 
    
Фигура 4: Стойности на RE-ентропия при група А и група Б

    При сравняване на получените средни стойности за RE-ентропията 
на пациентите от група А със средните стойности на пациентите от 
група Б за етапи 4 и 5 се установи наличие на статистически значи-
ма разлика (р<0.05). На етапи 1, 2, 3, 6 и 7 не се установи наличие на 
статистически значима разлика при сравняване на получените резул-
тати на пациентите от група А, в сравнение с пациентите от група Б 
(р>0.05). 

    На таблица 6 и фигура 5 са представени стойностите на индекса 
RE-SE при група А и  група Б:

Таблица 6: Стойности на RE-SE индекс при група А и група Б

RE-SE Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 Етап 5 Етап 6 Етап 7
Група А 9 (1) 3 (3) 3 (3) 4 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2)
Група Б 9 (2) 4 (4) 5 (3) 11 (4) 7 (5) 5 (4) 5 (4)

Фигура 5: Стойности на RE-SE индекс при група А и група Б
    При сравняване на получените средни стойности за индекса RE-SE 

ентропия на пациентите от група А със средните стойности на пациен-
тите от група Б за етапи 3, 4, 5 и 6 се установи наличие на статистиче-
ски значима разлика (р<0.05). На етапи 1, 2 и 7 сравняването на средни-
те стойности на индекса RE-SE при пациентите от група А, в сравнение 
със  средните стойности на индекса RE-SE на пациентите от група Б не 
установи наличие на статистически значима разлика (р>0.05). 

   При достигане на равновесно състояние, инжектираната доза Pro-
pofol/kg също не се различава съществено за двете групи: 2.7mg/kg за 
група А и 2.6mg/kg  за група Б. По време на ларингоскопията се на-
блюдава двигателна реакция (кашлица или съзнателно движение) при 
двама от пациентите в група А и при всички пациенти в група Б. При 
значим брой пациенти се установи помръдване (слаби движения на 
крайниците) в отговор на ларингоскопията и в двете групи: при 3 от 23-
ма пациенти за група А, и при 10 от 20-сет пациенти за група Б. Стой-

ностите на ентропията намаляват значително от базовите нива при дос-
тигане на равновесно състояние и при двете групи. Две минути след 
инжектирането на Аtracrium 0.6mg/kg или физиологичен серум, стой-
ностите на SE-ентропията остават без значима промяна. Ларингоско-
пията предизвиква рязко увеличение на стойностите на SE-ентропията, 
които обаче бързо спадат почти до стойностите в равновесно състояние 
на 3-тата минута, като не се наблюдават съществени различия между 
двете групи. RE-ентропията в началото се променя в синхрон със SE-
енропията, но след ларингоскопията показва значимо по-високи стой-
ности при група A, в сравнение с група Б. Индекса RE-SE в началото 
е сравним за двете групи, но значима разлика се наблюдава на 2-рата 
минута след инжектирането на релаксант/физиологичен серум. По вре-
ме на ларингоскопия не се отчете съществено увеличение на RE-SE 
градиента. При група Б този градиент се увеличава и остава значимо 
по-висок, в сравнение с група А, по време, както  и 2 минути след инту-
бацията. Максималната стойност на RE-SE градиента за времето етап 
4 - етап 7 е значимо по-висока при група Б, в сравнение с група А: 11 
(4) и 4 (2) съответно. Разликата RE-SE е над 10 при 7 от 20-те пациента 
в група Б и при 3-ма от 23-ма пациента в група А.   

    Приложението на Аtracrium 0.6mg/kg е свързано с ускоряване на 
пулсовата честота, по-значимо за група Б, в сравнение с група А, за пе-
риода етап 3 - етап 7. По отношение на RRm, след първоначалното му 
понижение от базовите стойности до равновесно състояние на етап 3, 
при ларингоскопията RRm се повишава на етап 4, 5, 6 и етап 7.

Обсъждане:   
Като основен извод от настоящото проучване може да се обобщи, 

че приложението на Atracurium 0.6mg/kg, не води до промяна в стой-
ностите на SE-ентропията, но променя значимо стойностите на RE-
ентропията и RE-SE градиента при достигането на стабилно анестези-
ологично състояние, след инжектиране на Propofol, както и отговорът 
на посочените индекси към ноцицептивна стимулация. Интубационна-
та доза Atracurium 0.6mg/kg, редуцира стойностите на RE-SE индекс 
при липсата на болкова стимулация.  Нарастването на RE- и на RE-SE 
индекс при ноцицептивна стимулация беше значимо по-малко при па-
циентите, получили Аtracurium, в сравнение с пациентите без релак-
сант. Спорен е въпросът, дали приложението на мускулен релаксант 
не е свързано със задълбочаване на анестезията, т.е. с подтискане на 
ЕЕГ-активността в отговор на болкова стимулация, независимо от сте-
пента на нервномускулния блок. SE-ентропията първоначално се счита 
за индикатор на електрокортикалната активност. SE-индексът може да 
се асоциира с BIS-монитора, за който са правени много по-голям брой 
проучвания, като по-отдавна познат в клиничната практика. Например 
в проучване, проведено в интензивно отделение (12), се предполага 
не съвсем коректна интерпретация на стойностите на BIS при прило-
жението на нервно-мускулен блокер. Пациентите в това проучване се 
седират с Midazolam и Sufentanil с цел ниво на седация 1 по Sedation-
Agitation Scale. Авторите установяват, че намалението на стойностите 
на BIS след приложението на нервномускулния блокер корелира в голя-
ма степен със стойностите на BIS и ЕМГ преди релаксацията. Счита се, 
че надценяването на BIS в това проучване се дължи на високата ЕМГ-
активност, която е налице дори и в новия BIS XP монитор. В друго про-
учване (8) при пациенти в интензивно отделение, които са повърхност-
но седирани (BIS 65-80) също e установено, че мускулната релаксация 
задълбочава нивото на анестезия, отчитано според BIS монитора. В 
друго изследване (10) се цитира, обаче, че антагонизирането на нервно-
мускулния блок, а не мускулната релаксация влияят на дълбочината на 
анестезия, мониторирана с BIS и среднолатентните слухови евокирани 
потенциали. В посоченото проучване пациенти, подложени на плано-
ви оперативни интервенции са анестезирани с Propofol и Remifentanil, 
подавани с TCI инфузия до достигане стойности на BIS около 55. Това 
евентуално може да обясни и факта, че в настоящото проучване не се 
наблюдават значими промени в стойностите на SE-ентропията след 
приложението на Atracurium. 

  Противоречивите резултати относно BIS и ЕМГ-активността в ци-
тираните по-горе проучвания вероятно могат да се обяснят с по-ни-
ската степен на седация на пациентите в интензивните структури, в 
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сравнение с хирургичните пациенти.
   Според теорията за аферентното въздействие, нервномускулни-

те блокери влияят на електрокортикалната активност, като намаляват 
проприоцептивната афарентна активност от мускулите (5) и аферент-
ното въздейсвие има слаб централен ефект (10). Налага се изводът, че 
ефектът на нервномускулните блокери върху BIS и SE-ентропията е 
налице при повърхностна седация, но не може да се отчете по време 
на анестезия.

    Все пак настоящото проучване не е достатъчно широкомащабно, 
за да отчете ефекта на мускулната релаксация върху стойностите на 
SE-ентропията по време на достигнато равновесно състояние на анес-
тезията и липса на болкова стимулация. При наличие на ноцицептивна 
стимулация се наблюдава известно повишение на стойностите на SE-
ентропията, но от настоящото проучване не би могло да се направи 
категорично заключение относно влянието на ларингоскопията. RE-
ентропията  измерва както ЕЕГ-активността, така и фациалната ЕМГ-
активност, като повишаването на стойностите на RE-ентропията и на 
RE-SE индекса показва наличието на фронтална ЕМГ-активност, която 
е показателна за неадекватна анестезия по време на болкова стимула-
ция (11). В някои по-нови проучвания се цитира, че повишаването на 
стойностите на RE-ентропията по време на болкова стимулация не е 
свързано с отшумяването на нервномускулния блок и се наблюдава 
по-често при подаван обемен процент Isoflurane 0.8%, отколкото при 
анестезия с 1.4% Isoflurane (13). Подобни резултати не са в съгласие с 
получените от нас резултати. Това може да се обясни със съществена-
та разлика в дизайна на двете проучвания по отношение на интензив-
ността на ноцицептивната стимулация: ларингоскопия или тетанична 
стимулация на китката с 5 до 50 Hz. В проведеното проучване на па-
циентите се инжектира Propofol, без аналгетичен медикамент. Следо-
вателно, липсата на аналгезия, в комбинация с интензивна ноцицеп-
тивна стимулация предизвиква по-голяма фронтална ЕМГ-активност, 
в сравнение със слаба болкова стимулация при пациенти под анестезия 
с Isoflurane. Получените резултати показват, че подобен отговор може 
да се подтисне от мускулен релаксант: RE-SE индекс над 10 не беше 
отчетен при нито един от пациентите, получили нервно-мускулен 
блокер. Установи се също, че мускулната релаксация влияе на стойно-
стите на RE-SE градиента при липсата на ноцицептивна стимулация 
и по време на стабилно, равновесно хипнотично състояние. Като се 
вземе в предвид анализът на група А, при която двама от пациенти-
те не бяха напълно парализирани и 5-ма, които помръднаха в отговор 
на ларингоскопията, наблюдава се значима разлика по отношение на 
RE-SE индекс между двете групи пациенти при достигнато равновес-
но състояние на анестезията с Propofol, както при наличие, така и при 
липса на болкова стимулация. Следователно ефектът на мускулната 
релаксация върху стойностите на RE-SE индекс може да се приеме за 
категоричен. Обект на бъдещи проучвания е  да се утвърдят зависимо-
стите доза-отговор между степента на нервномускулния блок, баланса 
ноцицепция-антиноцицепция от една страна, и стойностите на RE-SE 
градиента, от друга. 

    В проучването на Wheeler P. et al. (13) също се цитира, че RE-
ентропията е надежден индикатор за неадекватен баланс ноцицепция/
антиноцицепция, но за разлика от проучване проведено от нас не отчи-
та като значим, ефектът на мускулната релаксация.        

    Сърдечната честота е значимо по-висока при пациентите от 
група А, в сравнение с пациентите от група Б след приложението на 
Аtracurium, но не се наблюдава клинично значима тахикардия, както и 
промени в стойностите и по време на ларингоскопията. По отношение 
на САН, ларингоскопията е свързана със сравнимо повишение на стой-
ностите му за двете групи, като отчетеното нарастване на САН е 1-2 
минути след повишаване стойностите на ентропията.        

Заключение:
    Ларингоскопията за двайсет секунди, провокира повишаване на 

САН, стойностите на RE- и SE-ентропията, както и на RE-SE градиен-
та. Ниските стойности на ентропията по време на постигнато стабилно 
състояние на обща анестезия се повишават в отговор на болкова сти-
мулация. Инжективането на Atracurium влияе на стойностите на RE-
ентропията и на RE-SE индекса по отношение на баланса ноцицепция/
антиноцицепция. Настоящото проучване предполага, че мускулната 
релаксация нарушава правилната интерпретация на стойностите на 
ентропията при определяне отговoра на пациента спрямо болкова сти-
мулация. 
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         SUGAmmADEx И СТОйНОСТИТЕ НА ЕНТРОпИЯТА
                                                      

Р.Маринова, Ат.Темелков
УМБАЛ”Александровска”-КАИЛ

SUGAmmADEx AND ENTROPY VALUES

R.Marinova, At.Temelkov
Alexandrovska University Hospital

Departement of Anesthesiology and Intensive care

Резюме: 
Sugammadex e селективен антагонист на невромускулната релаксация 
с Rocuronium. В световната литература са противоречиви данните от-
носно влиянието на мускулната релаксация върху индексите за дълбо-
чина на анестезия. Ентропията на ЕЕГ е въведена в клиничната практи-
ка като метод за измерване нивото на хипноза и аналгезия. Изчисляват 
се 2 индекса: RE-ентропия, която освен ЕЕГ, включва и ЕМГ-честоти 
от фронталния мускул и SE-ентропия-отчита само ЕЕГ честотите.
цел: Да се изследва влиянието на приложението на Sugammadex върху 
стойностите на ентропията
метод: Проучването обхваща 11 пациенти, подложени на обща инту-
бационна анестезия, при които мускулната релаксация се осъществява 
с Rocuronium. В края на оперативната интервенция невромускулния 
блок се антагонизира със Sugammadex 2mg/kg. Отбелязват се стойно-
стите на ентропията 5 минути преди и 10 мин след приложението на 
Sugamadex.
Резултати: Не се наблюдава статистистически значима разлика в 
стойностите на ентропия индексите преди и след приложението на 
Sugammadex.
Заключение: Инжектирането на Sugammadex не влияе на стойностите 
на ентропията, респективно дълбочината на анестезия.
ключови думи: мускулна релаксация, антагонист, ентропия, дълбо-
чина на анестезия.

Summary: 
Sugammadex is a selective antagonist of neuromuscular blocking agent 
Rocurinium.  Data, concerning the influence of muscle relaxation on deep of 
anesthesia are contradictory. EEG entropy is a clinically validated method 
for measuring the level of hypnosis and analgesia. Entropy derived indexes 
are: RE entropy- includes EEG frequencies + EMG activity from the facial 
muscle, SE entropy- only EEG activity.
Aim of the study: Тo evaluate  the effect of Sugammadex on entropy values.   
method: 11 patients were enrolled in this study. All patients underwent ge-
neral anesthesia. The muscle relaxation was performed with Rocuronium. 
At the end of the surgical intervention the nm blockade was antagonized 
with Sugammadex 2mg/kg. entropy values were recorded 5 minutes before 
and 10 minutes after Sugammadex injection.
Results: No significant difference in entropy values was recorded before 
and after Sugammadex application. 
Conclusion: Sugammadex has no influence on entropy values, respectively 
on anesthesia depth.
Key words: muscle relaxation, sugammadex, entropy, depth of anesthesia. 

Въведение:
През последните години в клиничната практика, като медикамент 

за антагонизиране на невромускулния блок намира приложение 
Sugammadex. Той има коренно различен механизъм на действие в 
сравнение с традиционните холестеразни инхибитори и осъществява 
пълна обратимост на невромускулния  блок от Rocuronium, в рамките 
на 1-3мин. Neostigmine и другите холестеразни инхибитори имат стра-
нични ефекти, които ограничават употребата им и не са приложими за 
антагонизиране на дълбока релаксация.

Kopman A.F. et al. (5) мониторират невромускулната релаксация 
с периферен нервен стимулатор и антагонизират кураризацията с 
Rocuronium с Neostigmine. Те установяват, че рискът от усложнения, 
вследствие остатъчна релаксация не е за пренебрегване. 

Според някои изследователи, приложението на Sugammadex значи-
мо ще съкрати периода за екстубация и ще намали риска за остатъчна 
кураризация. В съвременната литература все още са малко публикува-
ните проучвания по този въпрос. 

Съвременните данните относно връзката на невромускулната релак-
сация с дълбочината на анестезия са противоречиви.

Lanier W.L. et al. (6). наблюдават понижаване на стойностите на BIS, 
SE-ентропията и слуховите евокирани потенциали след приложение 
на невромускулни блокери. Според тях невромускулните релаксанти 
подтискат сигналите от стреч рецепторите в мускулите, които предиз-
викват събуждане.

Според Bruhn J. et al. (1) и Messner M. et al. (7) невромускулните 
релаксанти предотвратяват появата на ЕМГ сигнал от мускулите на че-
лото, който фалшиво би повишил стойностите на BIS. 

Спектралната ентропия измерва неправилността в разпределението 
на честотите на ЕЕГ. ЕЕГ при буден пациент е хаотична и става по-бав-
на и равномерна със задълбочаване на анестезията. Модулът за ентро-
пия измерва дълбочината на анестезия с опростен алгоритъм. Калкули-
рат се два параметъра: SE-ентропия, която включва ЕЕГ доминиращата 
част от спектъра и RE-ентропия, която включва както ЕЕГ, така и ЕМГ 
компонента (14). Анализът на SE-ентропията интерпретира честотите 
от 0.8 до 32 Hz, а RE-ентропията: от 0.8 до 47Hz. Предимството на ен-
тропията спрямо  BIS e ЕМГ-компонентата, която се счита показателна 
за степента на аналгезия и разграничава вличнието на ЕМГ-сигнала 
върху ЕЕГ-вълните. Стойностите на SE-ентропията са от 0 до 91, а на 
RE-ентропията: от 0 до 100. За адекватна дълбочина на анестезия се 
приемат стойности между 40 и 60 за двата индекса, а за адекватна анал-
гезия: RE-SE индекс <10. 

Vakkuri A. et al.(12) установяват, че  RE-ентропията се променя по-
бързо, в сравнение с BIS при излизане от анестезия. Schmidt G.H. et 
al. (11)  установяват по-добра корелация на SE-eнтропията с нивото 
на хипноза, в сравнение с BIS. Спектралната ентропия е показателна 
за дълбочина на анестезия при приложението на Propofol, Thiopental, 
Sevoflurane, Isoflurane и Desflurane, но не и при анестезия с Кetamine.     
Предполага се, че надеждността на BIS мониторингът се влияе в отри-
цателна посока от ЕМГ активността от мускулите на челото (1). Дали 
промените в ЕЕГ-индексите са резултат от  ЕМГ артефакти или на не-
достатъчна дълбочина на анестезия, засега остава обект на дебати (3, 
7). 

Lanier W.L. et al. (6), в своята публикация установявят, че повишена-
та ЕМГ-активност от фронталния мускул в повечето случаи е свързана 
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с повърхностно ниво на анестезия. От друга страна те считат, че сти-
мулирането на мускулните стреч рецептори води до церебрална стиму-
лация-т.н. аферентна теория. 

    Невромускулната релаксация блокира подобна на ЕМГ активност-
та. Данните относно влиянието на кураризацията върху стойностите на 
BIS и СЕП са противоречиви. 

    Според Ekman A. et al. (3), отговорът на BIS спрямо неприятни 
стимули зависи от нивото на  невромускулния блок по време на анес-
тезия със Sevoflurane. 

    В други проучвания: Greif E. et al. (4) и Vasella F.C. et al. (13) не  
установяват влияние на кураризацията спрямо стойностите на BIS и 
СЕП. Относно ентропията липсват достатъчно широкомащабни проуч-
вания за ролята на  невромускулната релаксация при интерпретацията 
на стойностите. 

    Vasella F.C. et al. (13), намират, че приложението на Neostigmine 
също е свързано с поява на будност при някои пациенти.

    Greif R. et al. (4) и Richmond C.E. et al. (10) в своите проучвания 
цитират липса на ефект от невромускулните релаксанти върху стойно-
стите на BIS и СЕП. 

    Настоящото изследване има за цел да установи ефектът на анта-
гонизирането на невромускулния блок от Rocuronium със Sugammadex 
спрямо стойностите на ентропията.

материал и  методи:
    Изследването обхваща 11 пациенти, подложени на урологично 

оперативни интервенции под обща интубационна анестезия. Основни-
те характеристики на пациентите са преставени на таблица 1:

Таблица 1: Характеристика на пациентите

Пол 
м   ж

Възраст
(год.)

BMI
(kg/m2)

ASA
II   III

6    5 49 ± 12 26 ± 4 7    4

На таблица 2 са представени видовете оперативни интервенции:

Таблица 2: Видове оперативни интервенции
Нефректомия (лумботомия) 4
Нефректомия 2
ПЛТ 2
Простатектомия 3

Изключващите критерии са:
• Доказана сърдечна, бъбречна или чернодробна недостатъчност
• BMI>32.5
• Дихателна недостатъчност
• Нервно-мускулни заболявания
• Повишено интракраниално налягане
• Терапия с медикаменти, повлияващи ЦНС
• Хронична алкохолна зависимост, 
 употреба на наркотични вещества
• Бременност, лактация
    При пациентите интубационната доза на Rocoronium е 0.6mg/kg, 

след интубация се включва перфузия с Rocuronium в доза от 0.2mg/
kg. Мониторира се TOF на n.ulnaris, при TOF>1/4 се инжектира болус 
Rocuronium 15mg. Анестезията се поддържа с Isoflurane 0.8-1.0%, кис-
лород, Fentanyl 0.1 mcg/kg при RE-SE ентропия > 10. 

    Мониторират се: 
o артериално налягане (систолно, диастолно, средно), 
o сърдечна честота, 
o end-tidal CO2,
o кислородна сатурация,
o TOF,
o RE и SE-ентропия. 

    Перфузията с Rocuronium се спира, когато хирургичната интер-

венция е на етап затваряне на оперативната рана. При последния кожен 
шев се инжектира болус доза Sugammadex 2mg/kg. Стойностите на RE 
ентропия, Seентропия и RE-SE индекс се отчитат на всяка минута по-
време на оперативната интервенция, на 5-тата минута преди и 10-тата 
минута след приложение на Sugammadex.

    Отчита се времето за възстановяване на спонтанно дишане, осъ-
ществяване на вербален контакт, изпълнение на елементарни команди 
и екстубация.

Статистика:
    Статистическата обработка на данните е извършена със Student’s 

t-test и Mann-Whitney U-test. Статистическата значимост е при p<0.05.
Резултати:
    Протоколът за анестезия е спазен при всички 11 пациенти, не 

са наблюдавани усложнения по време на оперативната интервенция, 
налагащи допълнителна медикация или реанимационни мероприятия.

    Средните стойности на RE-ентропия преди и след приложението 
на Sugammadex са представени на фигура 1:

    От фигурата се вижда, че стойностите на RE ентропията са 36.8 ± 
13.3 преди и 38.4 ±18.0 след приложението на Sugammadex. При срав-
няването на тези стойности не се установи наличие на стататистически 
значима разлика (p<0.05). 

    По отношение на SE-ентропията, също не се установи наличие 
на статистически знаюима разлика преди и след приложението на 
Sugammadex (35.3± 12.9 преди и 36.3  ± 15.9 след Sugammadex) 
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 Средните стойности на RE-SE индекс преди и след приложението 
на Sugammadex са представени на фигура 3:
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Фигура 3. Стойности на RE-SE индекс

    Сравняването на стойностите на RE-SE индекс преди (3 ± 1.5) и 
след (3.4 ± 1.2) инжектиране на Sugammadex. не установи наличие на 
статистическа значима разлика (р<0.05). 

    На таблица 3 е представено времето за възстановяване на спон-
танно дишане, изпълнение на елементарни команди, осъществяване на 
вербален контакт и екстубация след приложение на  Sugammadex. 

Таблица 3: Време за възстановяване 

възстановяване на 
спонтанно дишане 3.5 ± 1.6 минути

изпълнение на 
елементарни команди 4 ± 1.9 минути

осъществяване на 
вербален контакт 3.8  ± 1.5

екстубация 4.5 ± 1.8

Обсъждане: 
    В световната литература са налице публикации в които се посочва, 

че антагонизирането на невромускулния блoк с Neostigmine (13) или 
Sugammadex (8) може да предизвика събуждане от анестезия. 

    Според Vasella  F.C. et al.(13), възможно обяснение е аферентната 
теория, според която внезапното повишаване на аферентните сигнали 
от мускулните стреч рецептори е свързано с излизането от анестезия.

    В изследването на Pühringer F.K. et al.(8) се описва абнормно високо 
артериално налягане при двама от пациентите, получили Sugammadex, 
което се отдава на начало на събуждане, в резултат на антагонизиране 
на невромускулния блок. В нашето проучване не се установи влияние 

от антагoнизирането на интермедиерна  невромускулна релаксация 
с Rocuronium от селективния антагонист Sugammadex върху дълбочи-
ната на анестезия.

    Пациентите получават стандартна доза Sugammadex 2mg/kg, като 
времето на приложение на антагониста и нивото на релаксация също 
са стандартизитани. В нашето изследване при всички пациенти се при-
лага Sugammadex и не се прави сравнение с друг невромускулен анта-
гонист, което прави трудно разграничаването, дали липсата на ефект 
спрямо дълбочината на анестезия се дължи на конкретния невромуску-
лен антагонист или е валиден за всички антагонисти. 

    Според Rex С. et al. (9), времето за възстановяване на невромус-
кулния блок след инжектиране на Sugammadex не се влияе от типа 
анестезия.  В настоящото проучване протоколът за анестезия беше 
еднотипно стандартизиран за всички пациенти. Подаваната  концен-
трация на Isoflurane се увеличава или намалява с по 2-ва обемни про-
цента за поддържане стойностите на ентропия индексите между 40 и 
60 и не се променя 5 минути преди и 10 минути след инжектиране на 
Sugammadex (времето на записване на данните). През този период не 
се прилагат допълнителни медикаменти. 

    Влиянието на мускулната релаксация и неприятните стимули вър-
ху дълбочината на анестезия е описано от редица автори. Еkman А. 

et al.(3) измерват стойностите на BIS и СЕП при повърхностна анес-
тезия със Sevoflurane и мускулна релаксация, и след антагонизиране 
с Neostigmine. Авторите установяват, че дълбоката невромускулна 
релаксация значимо отслабва ефекта на болезнените стимули, в срав-
нение с повърхностна релаксация и приложението на антагониста 
Neostignime. Степента на невромускулния блок повлиява стойностите 
на BIS и СЕП само при наличие на неприятни стимули. 

    В проучването на Vasella F. C. et al.(13),  стойностите на BIS преди 
приложението на Neostigmine са 54-56, докато в настоящото проучване 
ентропия индексите преди инжектиране на Sugammadex са 35-42. Как-
то вече се отбеляза, нивото на дълбочина на анестезия има отношение 
за взаимодействието с невромускулни  блокери и възможните ефекти 
спрямо будността по време на анестезия. Ако феноменът на аферент-
ното въздействие има само слаб централен ефект, може да се предполо-
жи, че този феномен няма да се прояви по време  на дълбока анестезия, 
а само при повърхностно ниво на анестезия. Цялостната концепция за 
теорията на аферентното въздействие все още не е добре изяснена.

    Недостатък на настоящото проучване е липсата на сравнение със 
другите ЕЕГ-производни индекси, като BIS и СЕП при приложение на 
Sugammadex, което би добавило ценна информация към получените 
данни. В контекста на наличните широкомащабни проучвания относно 
методите за измерване дълбочината на анестезия: Schmidt G.H. et al. 
(11); Vakkuri A. et al. (12); Viertiö-Oja H. et al. (14), ентропията е надеж-
ден съвременен метод за измерване дълбочината на анестезия и полу-
чените данни могат да се интерпретират достоверно.

Заключение: 
    От получените резултати може да се направи изводът, че при-

ложението на Sugammadex 2mg/kg не влияе върху стойностите на ен-
тропия индексите, т.е. върху дълбочината на анестезия. Sugammadex 
осугурява бързо и надеждно антагонизиране на невромускулния блок 
по отношение на показателите: възстановяване на спонтанно дишане, 
осъществяване на вербален контакт, изпълнение на елементарни ко-
манди и готовност за екстубация. 
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

АНТИБАкТЕРИАЛНА ТЕРАпИЯ С TIGECYCLINE НА СВЪРЗАНА С 
РЕСпИРАТОРА пНЕВмОНИЯ, пРИЧИНЕНА ОТ муЛТИРЕЗИСТЕНТНИ 

щАмОВЕ НА ACINETOBACTER BAUmANNII

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

ANTIBACTERIAL TREATmENT WITH TIGECYCLINE Of PATIENTS WITH 
VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUmONIA CAUSED BY mULTIDRUG-RESISTANT 

ACINETOBACTER BAUmANII

Ch.Stefanov, G. Pavlov. 

Резюме:
Acinetobacter baumannii е важен нозокомиален патоген, особено в 

отделенията за интензивно лечение (ОИЛ). През последните години 
изолирането на мултирезистентни щамове A.baumannii е непрекъснато 
нарастващ проблем поради ограничените терапевтични възможности

Цел: Да се изследва ефекта на антибактериалното лечение с 
tigecycline върху клиничния и микробиологичен отговор при пациенти 
със свързана с респиратора пневмония, причинена от мултирезистент-
ни щамове на A. baumannii.

Материали и методи: Ретроспективно проучване  проведено в ОИЛ 
на КАРИТ при УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД- Пловдив за периода Яну-
ари 2008- Май 2011 г. четиридесет и седем пациенти със свързана с 
респиратора пневмония, причинена от мултирезистентни щамове на 
Acinetobacter baumannii и лекувани с tigecycline  самостоятелно или 
в комбинация с други антибиотици в продължение поне на 3 дни бяха 
включени в проучването.

Резултати: Клиничен успех беше наблюдаван при 32 пациенти 
(68.1%), а клиничен неуспех при 15 пациенти (31.9%). Четири от па-
циентите (8.5%) бяха получили монотерапия с тигециклин, като при 
всички тях беше наблюдаван клиничен и микробиологичен неуспех от 
лечението. Микробна ерадикация беше постигната при 26 пациенти 
(55.3%). Суперинфекция беше установена при 27 (57.4%) пациенти, 
като най-често изолираният патоген беше Pseudomonas aeruginosa. 
30-дневната обща смъртност беше определена на 55.3%, а 30 дневната 
атрибутивна смъртност поради лош клиничен отговор- на 21.3%.

Изводи: при пациенти със свързана с респиратора пневмония, при-
чинена от мултирезистентни щамове на A.baumannii, комбинираната 
антибактериална терапия  с тигециклин би могла да подобри клинич-
ния и микробиологичния отговор. Необходимо е провежданена до-
пълнителни клинични проучвания за да се определи ролята на тиге-
циклина в лечението на нозокомиалните инфекции, включително и на 
свързаната с респиратора пневмония.

Ключови думи: свързана с респиратора пневмония, мултирезистент-
ни щамове Acinetobacter baumannii, тигециклин, смъртност

Summary:
Acinetobacter baumannii is one of the important nosocomial pathogens, 

especially in intensive care units (ICUs). In recent years, multidrug-resistant 
(MDR) isolates have been an emerging problem, with limited therapeutic 
options.

Objective: To assess the effect of antibacterial treatment with tigecycline 
on clinical and microbiological outcome in patients with ventilator-
associated pneumonia caused by multidrug-resistant (MDR) Acinetobacter 
baumannii.

Methods: This is a retrospective study that was conducted in the ICU 
of UDHAT “Sv.Georgi”-Plovdiv  from January 2008 to May 2011. Forty-
seven patients who had VAP caused by MDR Acinetobacter baumannii and 
received tigecycline alone or in combination with other antibiotics for at 
least 3 days were included.

Results: Clinical success was observed in 32 (68.1%) patients and 
clinical failure- in 15 (31.9%). Four (8.5%) patiens received monotherapy 
with tigecycline with clinical and microbiological failure in all of them. 
Microbial eradication was achieved in 26 (55.3%). Superinfection was 
detected in 27 (57.4%) patients and Pseudomonas aeruginosa was the 
most frequently isolated pathogen. The 30-day overall mortality rate and 
attributable mortality rates were 55.3 and 21.3%, respectively.

Conclusion: In patients with VAP caused by MDR Acinetobacter  
baumannii tigecycline in combination with other antibiotics may improve 
clinical and microbiological outcome. Further studies are required to 
properly determine the role of tigecycline in hospital acquired infections 
including VAP.

Key words: ventilator-associated pneumonia, multidrug-resistant (MDR) 
Aconetobacter baumannii, tigecycline, mortality

Въведение
Acinetobacter baumannii е грам-негативен неферментативен аеробен 

микроорганизъм, който се явява важен нозокомиален патоген, особено 
в ОИЛ [12]. По своята същност той е резистентен към много от изпоз-
лваните антибиотици и притежава способността бързо да придобивва 
резистентност към новите антимикробни средства. До скоро ампици-
лин-сулбактам и карбапенемите бяха най-сигурните средства за лече-
ние на ацинетобактерните инфекции, но непрекъснато нарастващата 
резистентност го превърна в един от най-трудните за лечение грам-
негативни патогени [7,10,17,18,27]. Инфекциите причинени от мулти-
резистенти щамове на A.baumannii обикновено се развивват при тежко 
болни пациенти и са свързани с неблагоприятен изход.

Тигециклинът е първият представител на антимикробни средства 
от групата на глицилциклините. Той е производно на миноциклина, 

получено посредством модификация на молекулата му чрез добавяне 
на N-алкил-глициламидо група. Тези промени в структурата на моле-
кулата обуславят значително по-широкия му антимикробен спектър 
и го протектират от обичайните механизми за развитие на резистент-
ност- еффлукс помпи и рибозомна протекция [21,29]. Тигециклинът е 
показал много добра in vitro активност към A.baumannii, включител-
но и към щамове, резистентни на карбапенеми и други антимикробни 
средства [22]. Официално регистрираните индикации за приложение 
на тигециклин, одобрени от FDA са ограничени до усложнени интра-
абдоминални, кожни и мекотъканни инфекции, а напоследък и ППО 
[2,5,23,26]. Въпреки това приложението на този препарат за лечение на 
инфекции от мултирезистентни щамове на A.baumannii е често в кли-
ничната практика поради ограничените терапевтични възможности.

Целта на настоящето проучване беше да се изследва клиничната и 
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микробиологична ефективност на антибактериалната терапия с тиге-
циклин на свързана с респиратора пневмония при възрастни пациенти, 
причинена от мултирезистентни щамове на A.baumannii.

материали и методи
Дизайн на проучването- в настоящето ретроспективно проучване 

бяха включени всички пациенти със свързана с респиратора пневмо-
ния, причинена от мултирезистентни и панрезистентни щамове на 
Acinetobacter spp., лекувани с Tigecycline в Отделението за интензивно 
лечение на Клиниката по анестезиология, реанимация и интензивна те-
рапия при УМБАЛ “Св.Георги“ ЕАД- гр. Пловдив за периода от януари 
2008 до май 2011 г. Бяха включени 47 пациента получавали тигециклин 
самостоятелно или в комбинация с друг антибиотик в продължение на 
поне 3 дни. Всички пациенти са получавали начална доза 100 мг ти-
гециклин, след което по 50 мг на 12 часа, както е одобрено от FDA. 
В проучването не бяха включени пациенти, лекувани с тигециклин за 
инфекция от Acinetobacter baumannii без доказана мултирезистентост 
или за друга индикация от свързана с репсиратора пневмония.

Изследвани показатели- бяха изследвани следните показатели: 
възраст, пол, клиничен изход, микробиологичен отговор, развитие на 
суперинфекция и реинфекция и атрибутивна и обща смъртност. Кли-
ничният изход и микробилогичната ерадикация бяха основните из-
следвани показатели за определяне на ефективността на терапията с 
тигециклин.

Определения
Свързаната с респиратора пневмония беше дефинирана съгласно 

критериите на Centers for Disease Control and Prevention (CDC)- нали-
чие на новопоявил се или нарастваш инфилтрат на рентгонография 48 
часа или повече след стартиране ИБВ, наличие на клинични признаци 
и симптоми на инфекция (треска, гнойни храчки, левкоцитоза, кисло-
родна десатурация) и наличие на повече от 10000 колония-формиращи 
единици на a.baumannii от количественото изследване на проба от до-
лния респираторен тракт получена чрез БАЛ, торакоцентеза или биоп-
сия [11,14,16].

Клиничния изход беше дефиниран като клиничен успех (при пълно 
обратно развитие на признаците и симптомите и подобрение на кли-
ничното състояние) или клиничен неуспех (при липса на подобрение 
или влошаване на признаците и симптомите на инфекцията).

Микробиологичният отговор беше дефиниран като успех при до-
казана ерадикация на микроорганизмите при повторно изследване на 
проби по време на или след лечението с тигециклин или като микорби-
ологичен неуспех при повторни позитивни проби със същия микроор-
ганизъм  след 72 часа лечение.

Суперинфекцията беше дефинирана като изолиране на бактери-
ални щамове различни от тези, причиняващи първичната инфекция и 
наличие на данни за инфекция без друга възможна причина за това.

Реинфекция (рецидив на инфекцията)- клинично и микробиологич-
но възстановяване на първичната инфекция свързано с преустановява-
не на натибиотиците с активност към A.baumannii за 7 или повече дни.

30 дневна атрибутивна смъртност- смъртността в групата без 
обратно развитие на признаците и симптомите на инфекцията и липса 
на друга причина за това [13,24]. 30 дневна обща смъртност също беше 
изчислена за цялата група изследвани пациенти.

Микробиологични резултати- за микробиологична идентифика-
ция на причинителите бяха използвани конвенционални методи. Анти-
микробната чувствителност беше изследвана с помощта на диск-дифу-
зионен метод, като резултатите се интерпретираха според критериите 
на Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) [3]. Всички изолати 
бяха чувствителни на тигециклин.

Статистически анализ- данните бяха анализирани статистически 
с тестовете на χ2-  и Student t-test за сравняване на категорийни промен-
ливи. P<0.05 се прие за статисти-чески значим.

Резултати
Демографските и клинични данни за пациентите, включени в проуч-

ването са представени на табл.1. 
Табл.1 Демографските и клинични характеристики на пациентите

Показатели Клиничен успех 
(n=32)

Клиничен неуспех 
(n=15)

Мъже, n (%) 21 (65.6%) 7 (46.7%)

Жени, n (%) 11 (34.4%) 8 (53.3%)

Средна възраст 62.35 (±17.3) 42.87 (18-87)

Лечение с ТG   

TG+ aminoglucoside 18 (56.2%) 1 (6.7%)

TG+ Cefoperazone/sulbactam 5 (15.6%) 1 (6.7%)

TG+ Carbapenem 6 (18.8%) 8 (53.3%)

TG + fluoroquinolone 3 (9.4%) 1 (6.7%)

TG монотерапия 0 4 (26.6%)

Средна продължителност на 
лечението 15.35 (10-21) 14.43 (3-25)

Микробиологичен отговор   

Успех 24 (75%) 2 (13.3)

Неуспех 8 (25%) 13 (86.7%)

Суперинфекция   

Pseudomonas aeruginosa 7 (21.9%) 4 (26.7%)

Klebsiella pneumoniae 4 (12.5%) 3 (20%)

Escherichia coli 3 (9.4%) 1 (6.7%)

Enterobacter cloacae 3 (9.4%) 0

Proteus mirabilis 2 (6.3%) 0

Обща смъртност, n(%) 11 (34.4%) 15 (100%)

Атрибутивна смъртност, 
n (%) 0 10 (66.7%)

Общо 47 пациента със свързана с респиратора пневмония, причине-
на от мултирезистенти щамове на A.baumannii бяха включени в проуч-
ването. При 5 от пациентите бяха изолирани имипенем-чувствителни 
щамове на A.baumannii, като и петимата бяха получавали имипенем в 
продължение на поне 5 дни без клинично подобрение преди стартира-
нето на терапия с тигециклин. Клиничен успех беше наблюдаван при 
32 пациента (68.1%), а клиничен неуспех при 15 пациента (31.9%). Че-
тири от пациентите (8.5%) бяха получили монотерапия с тигециклин. 
При всички тях беше наблюдаван клиничен и микробиологичен неус-
пех от лечението, което потвърждава наблюденията от други клинич-
ни проучвания. Останалите 43 (91.5%) пациента бяха получили тиге-
циклин в комбинация с друг антимикробен препарат (аминоглюкозид, 
цефоперазон/сулбактам, карбапенем или флуорохинолон). Средната 
продължителност на лечението с тигециклин беше 14.9 (±8.3) дни. При 
никой от пациентите не бяха наблюдавани нежелани ефекти, свързани 
с приложението на препарата.

Средната възраст на пациентите в групата с клиничен успех беше 
62.35 (±17.3) години, а в групата с неуспех- 42.87 (±18.9). Не беше ус-
тановена статистически значима разлика в клиничния и микробиоло-
гичния отговор при пациенти над и под 65 години (Р<0.05).  Микроби-
ологичният отговор беше оценен при всичките 47 пациента. Микробна 
ерадикация беше постигната при 26 (55.3%). Само двама от пациентите 
с микробиологичен успех от лечението участваха във формирането на 
атрибутивната смъртност поради лош клиничен отговор. По отноше-
ние на атрибутивната смъртност беше установена статистически зна-
чима разлика между пациентите с микробиологичен успех и неуспех 
(13.3 % vs. 86.7%, P<0.05). Не беше установена значима корелативна 
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връзка между клиничния и микробиологичния отговор (Р>0.05).
Суперинфекция беше установена при 27 (57.4%) пациента. Най-

често изолираните патогени бяха Ps.aeruginosa и Klebsiella pneumonia 
ESBL. Всички изолати причинители на суперинфекции бяха чувстви-
телни на имипенем. Реинфекции не бяха наблюдавани.

30-дневната обща смъртност беше определена на 55.3% (26 от 47 
пациента), а 30 дневната атрибутивна смъртност поради лош клиничен 
отговор- на 21.3% (10 от 47 пациента). 

Обсъждане
Мултирезистентните щамове на A.baumannii са важна причина за 

нозокомиални инфекции, обуславяща висока смъртност, продължи-
телно лечение и болничен престой [9]. Като опортюнистичен патоген, 
той най-често засяга критично болни пациенти, особено такива след 
големи хирургични интервенции и обект на инвазивни животоспасява-
щи процедури, като ИБВ, поставяне на вътресъдови катетри, диализа 
и др [7,27]. Неговата  естествена резистентност към много антибио-
тици, способността за бързо развитие на придобита резистентност и 
възможността за възникване на епидемични взривове в клиничните 
отделенията правят A.baumannii труден за контрол грам-негативен 
патоген [7,10,17,18,27]. В исторически план ампицилин/сулбактам и 
карбапенемите са най-надеждната терапевтична възможност при тези 
микроорганизми, докато цефепимът, амикацинът и флуорохинолоните 
показват променлива активност [1].

Тигециклинът е нов антибиотик  със спектър на действие срещу 
мултирезистентни грам-позитивни, грам-негативни и анаеробни бак-
терии. Той се характеризира с висок обем на разпределение и високи 
тъканни концентрации, включително и в белодробния паренхим, които 
са адекватни за лечение на инфекции причинени от чувствителни из-
олати [4,20,21,29]. Клиничният опит с тигециклин обаче е ограничен, 
като индикациите за приложение са комплицирани интраабдоминални, 
кожни и мекотъканни инфекции, какато и бактериални ППО. Прове-
дените ин витро изследвания сочат пълна чувствителност на изола-
тите A.baumannii към тигециклин, независимо от чувствителността 
им към други антибиотици. Освен това е установено че при мулти-
резистентни A,baumannii резистентността към имипенем не повлиява 
ин витро чувствителността към тигециклин [6,15,22,25]. Данните от 
тези изследвания в съчетание със способността на препарата да по-
стига високи тъканни концентрации и сравнително добрият профил на 
безопасност, правят тигециклина потенциално полезна възможност за 
лечение на A.baumannii инфекции, включително свързана с респирато-
ра пневмония [4,20].

Анализът на резултатите от проведеното от нас проучване, показва, 
че приложението на тигециклин в комбинация с други антимикробни 
средства е свързано с по-добър клиничен и микробиологичен отговор в 
сравнение с монотерапията. Подобно и на други изследвания, нашето 
проучване установява по-ниска степен на позитивен микробиологичен 
отговор от клиничния [13,19,28]. Въпреки че този резултат би могъл 
да се обясни с бактериостатичния ефект на препарата, все още оста-
ва неясно защо микробната ерадикация не може да бъде постигната 
така ефективно както клиничното подобрение. Резултатите от нашето 
проучване показват, че монотерапията с тигециклин няма достатъчна 
ефективност при пациенти с респиратор свързана пневмония и е свър-
зана с висока смъртност. Малкият брой пациенти, включени в нашето 
проучване ограничава достоверността на сравнението между групите с 
моно- и комбинирано приложение на тигециклин. Наблюдаваната по-
висока честота на суперинфекция с Ps.aeruginosa се обяснява с естест-
вената резистентност на този патоген към тетрациклини и в частност 
тигециклин [8].

Въпреки ограничените официални индикации за приложение на ти-
гециклин и съобщенията за лош клиничен изход от редица проучвания, 
нарастващата резистентност на A.baumannii и ограничените терапев-
тични възможности са причина за непрекъснато нарастващото off-label 
приложение на препарата, включително и при пациенти със свързана с 
респиратора пневмония.

Изводи 
1. Въпреки отличната ин витро чувствителност на мултирезис-

тентите щамове A.baumannii към Тигециклин, смъртността 
сред пациентите със свързана с респиратора пневмония остава 
висока

2. Монотерапията с тигециклин при пациенти със свързана с рес-
пиратора пневмония е с недостатъчна ефективност и е свърза-
на с по-лош клиничен и микробиологичен отговор.

3. В случаи на свързана с респиратора пневмония, причинена от 
MDR A.baumannii с резистентност към карбапенеми, включва-
нето на комбинирана терапия с тигециклин в нашето проуч-
ване беше свързано с по-добър клиничен и микробиологичен 
отговор.

4. Необходимо е провеждането на рандомизирани контролирани 
клинични проучвания за по-точно определяна на ролята на ти-
гециклина в лечението на нозокомиални инфекции, в това чило 
на свързаната с резпиратора пневмония.
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Абстракт

Свободният микрохирургичен трансфер на тъкани е рутинна техника 
в съвременната реконструктивна хирургия. Анестезията е важен фактор 
за оптимизиране на резултатите в микрохирургията чрез контролиране 
на хемодинамиката и регионалния приток на кръв.  По време на 
анестезията основната цел е да се поддържа оптимален приток на 
кръв към и от свободно ламбо. Поддържане на адекватна циркулация, 
нормална телесна температура, намаляване на вазоконстрикцията 
(в резултат на болка, тревожност, хипервентилация или лекарствено 
въздействие), лечение на хипотонията, причинена от симпатиков блок 
и нисък сърдечния дебит, са сред основни правила в анестезията при 
микрохирургичен трансфер на тъкани. Важността на адекватното 
обемно заместване и хипердинамична циркулация е широко приета, но 
оптималната стратегия е все още обект на дебати. Общата анестезия в 
комбинация с различни видове регионална анестезия е предпочитан 
подход при редица микроваскуларни операций, като особено внимание 
се отделя на инхалаторните анестетици. Целта на този обзор е да 
предостави начална инфомация относно анестезията в сферата на 
реконструктивната микрохирургия. Представен е собствен протокол за 
антитромботична следоперативна профилактика.

Ключови думи: анестезия в микрохирургията, свободен 
микрохирургичен тъканен трансфер, преживяване на свободното 
ламбо

Abstract

Free microsurgical tissue transfer is a routine technique in the 
armamentarium of the contemporary reconstructive surgery. Anesthesia is 
an important factor in optimizing the results in microsurgery by controlling 
the hemodynamics and the regional blood flow. The basic aim during 
anesthesia is to maintain an optimal blood flow to and from the free flap 
tissue. Maintaining appropriate circulation, normal body temperature, 
reducing vasoconstriction (resulted from pain, anxiety, hyperventilation 
and drugs), treating hypotension caused by extensive sympathetic block and 
low cardiac output, among others are fundamental rules in anesthesiology 
of free microsurgical tissue transfer. The importance of proper volume 
replacement and hyperdynamic circulation are widely accepted, but the 
optimal strategy is still open to debate. General anesthesia combined with 
various types of regional anesthesia seems to be preferred for a variety 
of microsurgical interventions and special attention has been paid to the 
inhalatory anesthetics. The goal of this article is to review the literature 
in order to provide preliminary information on the anesthesia in the field 
of reconstructive microsurgery. Personal approach for postoperative 
antithrombotic prophylaxis is presented. 

Key words: anesthesia for microsurgery, microsurgical free tissue 
transfer, free flap survival 

    

През последние четири десетилетия свободният микрохирургичен 
трансфер на тъкани се превръща в рутинна техника в реконструктивната 
хирургия. Редица медицински, хирургични и технологични иноваций 
допринасят за постигане на висок процент успеваемост- 91-98% спо-
ред различни автори. Използването на свободни микросъдови ламба  е 
показано при редица клинични състояния, при които има или се очаква 
голям дефицит на тъкани,  например след травма, изгаряния, инфекции 
или злокачествени тумори, при които възстановяването с другите 
методи на реконструктивната хирургия (свободна пластика, тъкани по 
съседство, дистантни педикулирани ламба и пр.) не може да осигури 
достатъчно добър анатомичен, функционален и естетически резултат 
(1,2). Свободният микрохирургичен тъканен трансфер е сложен метод 
на реконструкция и въпреки напредъка на микрохирургичната наука 
и практика, позволяващи постигането на висок процент успеваемост, 
хипоперфузията и некрозата (частична или пълна) на трансферираните 
тъкани все още представляват значителен проблем.

Анестезията е важен фактор за успеха на микрохирургията, поради 
водещата ѝ роля в контрола на общата хемодинамика и регионалния 
кръвоток. Промените в обема на циркулиращата кръв, използването 
на вазоактивни вещества и регионалната анестезия могат съществено 
да повлияят кръвотока в свободното ламбо (3,4). Поради липсата на 
стандартизирани и общоприети препоръки, базирани на доказателства,  

анестезията при микрохирургичните интервенций е базирана основно 
на патофизиологични съображения. 

Целите на тази статия са да разгледат основните аспекти на 
анестезията, които са от значение за микрохирургичния тъканен 
трансфер. 

хемодинамика
Основна цел на анестезията в микрохирургията е да осигури 

адекватен кръвоток към и от свободното ламбо. Според закона на 
Хаген-Поазьой при ламинарно течение на кръвта обемният поток, 
преминаващ през напречното сечение на съдовете, е правопропорцио-
нален на разликата в налягането в краищата на съда и на четвъртата 
степен на неговия радиус, и е обратнопропорционален на дължината 
на съда и на вискозитета на кръвта:

където Ф е обемният поток на кръвта, R е радиусът на съда, Δр 
е разликата в налягането в двата края на съда, η е вискозитетът 
на краъвта и L е дължината на съда.  С приближение формулата на 
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Поазьой може да се прилага и за някои турбулентни движения на кръвт 
в кръвоносната система на човека и животните.

Основният фактор, определящ градиента на налягането, е 
системното артериално налягане. Запазването на постоянно и нормално 
за конкретния пациент системното артериално налягане с адекватно 
пулсово налягане е от съществено значение  за преживяването на 
свободното ламбо (5).

Както се вижда от формулата на Поазьой, кръвотокът е 
правопропорционален на радиуса на съда на четвърта степен. Поради 
тази причина в микрохирургичната практика, при възможност за из-
бор, винаги се избират за анастомозиране съдовете с най-голям димае-
тър. От друга страна, малко увеличение на съдово съпротивление (т.е. 
намляване на радиуса на съда) би довело до значително намаляване 
на кръвототока (хиповолемия, хипотермия). В in vivo условия, 
вътрелуменното налягане влияе на диаметъра на кръвоносните 
съдове. Всеки спад на интраваскуларното налягане (хиповолемия) 
или увеличаване на екстраваскуларно налягане (оток, хематом) ще 
намали трансмуралното налягане с отрицателен ефект върху съдовия 
диаметър.

Вискозитетът е друга променлива, която определя обема 
на преминалата през съдовете кръв. Той зависи от стойността 
на хематокрита и скоростта на кръвотока: колкото по-висок е 
хематокритът или по-ниска скоростта, толкова по-голям е вискозитетът 
и обратно- понижението на хематокрита или по-високата скорост водят 
до намаляване на вискозитета (6). Така при умерена хемодилуцията, 
намаляването на вискозитета се компенсира от нарастването на 
кръвотока. Вискозитетът на кръвта в по-големите кръвоносни съдове 
е квадратна функция на хематокрита, докато в микроциркулацията 
вискозитетът е слабо зависим от общия хематокрит (7). По време на 
хиповолемия поддържане на хематокрита от около 30% чрез преливане 
на еритроцитна маса при подържане на хемоглобина в порядъка на 70-
80 g/l запазва вискозитета на кръвта между 3.5 и 4 сР (физиологична 
стойност 4.5 сР). В този случай общият вискозитета на кръвта се 
счита за достатъчен да поддържа подходяща тъканна перфузия (8). На 
микроциркулаторно ниво в свободното ламбо, вискозитетът обуславя 
в по-голяма степен обемния кръвоток, отколкото съдовия радиус (8,9). 

Фактори, намаляващи притока на кръв в свободните ламба 
Доказано е, че притока на кръв в ламбото през първите 6-12 часа 

след операцията намалява до около половината от  стойността му преди 
трансферирнето (10). Всяко по-нататъшно понижение може да доведе 
до тежка исхемия. Важно е да се отбележи, че притокът на кръв в 
ламбото може да бъде недостатъчен дори и при нормално пропускливи 
артериална и венозна микросъдови анастомози, ако ламбото стане 
силно едематозно- вследствие на екстремна хемодилуцията при 
прекомерната употреба на кристалоиди например (11).

Редица други фактори могат да компрометират свободните ламба. 
Вазоконстрикцията, причинена от хипотермия, хиповолемия и болка 
винаги следва да се взема под внимание (12). Хипервентилацията с 
респираторна алкалоза е свързана с намаляване на сърдечния дебит 
и периферна вазоконстрикция. Хиповентилацията с респираторна 
ацидоза води до намалена деформируемост на еритроцитите и 
увеличава освобождаването на катехоламини (12).

Пренасищането с кислород, от друга страна, предизвиква 
вазоконстрикция и понижение на функционалната капилярната 
плътност (functional capillary density или FCD) (13-15). Доказано е, че 
подаването на кислород  увеличава насищането на артериалната кръв и 
респ. тъканната оксигенация посредством увеличаване на количеството 
кислорода, разтворен в плазмата. Няма обаче  доказателства, че това 
води до положителен клиничен резултат. Една от възможните причини 
е вазоконстрикцията, причинена от хипероксията (13, 14). Увеличеното 
РО2 в тъканите, наблюдавано при хипероксичната вентилация, на 
микроциркулаторно ниво води до намалена тъканна перфузия в 
резултат на вазоконстрикция. Ефектът на хипероксичната вентилация 
на микроциркулаторно ниво е проучен от Tsai и екип през 2003г (15) 
чрез използване на in vivo микроскопия. Директните измервания 
на ниво микроциркулация показват артериоларна вазоконстрикция, 
намаляване на микросъдовия кръвоток и значително намаляване на 

FCD. Намаляването на FCD от своя страна води до намаляване на  
тъканната кислородна надбавка. Хипероксията предизвиква негативен 
ефект върху преразпределението на кръвотока на микроциркулаторно 
ниво.

Всяка причина за хипотония като хиповолемия, лекарствено 
индуцирано отслабване на миокардния контрактилитета, симпати-
ков блок вследствие на спинална или епидурална анестезия, нисък 
сърдечен дебит, също води до намаляване на кръвотока в свободното 
ламбо.

предоперативна анестезиологична оценка и план
Съществен момент в микрохирургичната практика е, че не е налице 

конкретно болестно състояние, което да налага прилагането на кон-
ретни мерки предоперативно. Анестезиологичният план се изгражда 
с оглед на съпътстващите заболявания и основната цел при воденето 
на анестезията при микрохирургичната интервенция- поддържане на 
оптимален приток на кръв в свободното ламбо. 

Предоперативната оценка е насочена към определяне на 
периоперативния риск и подбора на мерки за неговото редуциране 
чрез съставянето на индивидуален анестезиологичен план. Широко 
прилаган в анестезиологичната практика у нас и в световен мащаб 
подход за определяне на периоперативния риск е отнасянето на 
пациентите към определен клас  по American Society of Anesthesiologists 
(АSA). Индексът за коморбидност на Charlson и модифицираният 
индекс на Kaplane-Feinstein също се използват в анестезиологичната 
наука и практика в обсега на микрохирургията (16,17). В обширни 
ретроспективни клинични проучвания високият клас по АSA е свързан 
с висок процент на постоперативни усложнения (16-20).

Възрастта сама по себе си не е рисков фактор за постоперативни 
усложнения, поради което не е контраиндикация за извършването 
на микрохирургичен трансфер на свободни тъкани (16,21,22). При 
пациентите в напреднала възраст, поради високата коморбидност, се 
наблюдава повишаване на риск от постоперативни общомедицински 
усложнения, но не и от хирургични такива (16,17, 21-23). Възрастните 
пациенти не изискват по-особен вид «специална» анестезия, като 
нито регионална анестезия, нито обща анестезия са демонстрирали 
ясно превъзходството си при по-възрастни пациенти, подложени на 
микрохирургична интервенция. Има данни обаче за по-високи разходи 
при тях в сравнение с млади пациенти (24). 

Тютюнопушенето не е значим рисков фактор за загуба на 
трансферираното свободно ламбо (25, 26), но е свързано с повише-
ние на честотата на раневите усложнения в микрохирургията (27, 
28). Освен това тютюнопушенето е основен етиологичен фактор в 
развитието на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). 
При възрастни пациенти с ХОББ наличието на хиперкапния, хипоксия 
и намален форсиран експираторен обем са свързани с повишен риск 
от постоперативни белодробни усложнения (29). Въздържание от 
тютюнопушене за 6-8 седмици значително подобрява дихателната 
функция (30). Въздържание за повече от 3 седмици намалява честотата 
раневите усложенения при реконструкция на главата и шията (30).

Захарният диабет е най-често срещаното ендокринно заболяване 
при хирургични пациенти (5). Той предизвиква нарушения в 
кръвния ток и съдовия ендотел. В експериментално проучване върху 
микрохирургичен тъканен трансфер при плъхове, Cooley и еки-
път му не намират статистически значима разлика в успеваемостта 
на интервенцията при нормалните и при страдащите от диабет 
плъхове (31). Към настоящия момент не се намира клинично 
проучване, в което захарният диабет да е асоцииран със загуба на 
свободното лабо. Само в две малки клинични серий се съобщава, че 
е важен рисков фактор за усложнения, свързани с преживяемостта 
на ламбото (32,33). Хипергликемията обаче е свързана със съдови 
усложнения и повишен риск от развитие на тъканен оток (34),   който 
увеличава екстраваскуларното налягане с отрицателен ефект върху 
микроциркулацията в ламбото. Много от краткосрочните негативни 
фактори, свързани със завишените нива на кръвна захар са обратими 
в рамките на 24 часа от възстанояването на нормогликемичното 
състояние. Поради това внимателното проследяване на нивата на 
кръвната глюкоза е от съществено значение за минимизиране на 
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метаболитните нарушения и за поддържката на оптимален кръвоток 
в свободното ламбо. Подържането на нормоглиемия следва да бъде 
водеща цел при пациенти с диабет през периоперативния период.

Пациентите, обект на микрохирургична реконструкция,  често са в 
състояние на малнутриция. Често срещани причини за недохранване са 
злокачествен процес (напр. интраорален карцином), заболяване на чер-
ния дроб, бъбречно заболяване и пр (5). През 2007г National Institute for 
Health and Clinical Excellence (NICE) на Обединеното Кралство издава 
насоки относно хранителната подръжка при хирургични пациенти 
(35). Тези протоколи са приложими и при пациенти в микрохирургията. 
От друга страна, затлъстяването (индекс на телесна маса над 30) се 
съобщава като основен независим предиктор на следоперативни 
усложнения при реконструкция на млечната жлеза и е свързано със 
значително по-висока честота на загуба на ламбото (26,36). 

Преанестезиологичната оценка включва също така анализ 
на реципиентното място, оценка на възможните донори и респ. 
подходящото позициониране на пациента на операционната маса с 
оглед надеждното интраоперативо мониториране, позициониране на 
апаратурата и осигуряване на надеждни венозни и артериални пътища 
(9).

Основни съображения и техники на анестезия
Oсновната цел на анестезията- да се поддържа оптимален приток 

на кръв в ламбото, се постига чрез увеличаване притока на кръв и 
поддържане на добро обезболяване и нормална телесна температура с 
цел предотвратяване на периферната вазоконстрикция.

Хипердинамична циркулация се постига чрез хипер- или 
нормоволемична хемодилуция и чрез намаляване на системното съдово 
съпротивление (37). Хиперволемичната хемодилуция, постигната 
чрез инфузия на колоидни и кристалоидни разтвори,  увеличава 
притока на кръв в тъканите. Тя обаче следва да бъде избягвана поради 
значително повишения риск от постоперативни усложнения (38). 
Нормоволемичната хемодилуция е алтернатива на хиперволемичната в 
микросъдовата хирургия (4).  Изоволемичната или нормоволемичната 
хемодилуция се понася по-добре и това е особено важно при пациенти 
със сърдечни заболявания, които не толерират добре увеличаване на 
циркулаторния обема. Освен това нормоволемичната хемодилуция 
позволява подържането на висок хематокрит без необходимостта от 
хемотрансфузия. Ниският хематокрит е свързан с повишено време на 
кървене, тъй като еритроцитите участват в процеса на хемостаза (39). 
Като се имат предвид отрицателните аспекти на ниските стойности, 
хематокрит със стойност 30% е препоръчителен при микрохирургичния 
трансфер на тъкани (37).

Идеалните инфузионни течности, използвани като  плазмазамес-
тители в микросъдовата хирургия, не трябва да преминават свободно 
през увредения ендотел  и трябва да имат период на полуразпад, 
достатъчно дълъг, за да се предотврати постоперативната хиповолемия 
(37). Комбинацията от кристалоидни разтвори и колоиди  се използва 
широко в наши дни. Кристалоидните разтвори  се използват основно за  
заместване на невидимите загуби и по-малко като плазмазаместители, 
тъй като бързо напускат кръвното русло и са предпоставка за появата 
на отоци. Колоидните разтвори съдържат големи молекули с мощно 
онкотично действие; не преминават през капилярната мембрана 
и продължително време се задържат в циркулацията. Разтвори 
на основата на модифицирани желатини са използвани в няколко 
проучвания, без да са показали сериозни странични ефекти (40,41). 
Редица въпроси около приложението на колоидните разтрвори обаче 
остават без еднозначен отговор. Експериментални изследвания ясно 
показват, че всеки колоиди има специфични ефекти върху плазмения 
вискозитет, както и специфично взаимодействие с еритроцитите (42-
43). Публикуваните данни не подкрепят употребата на албумин пред 
синтетичните колоиди за лечение на хиповолемия (40).

Температурният контрол е изключително важен по време и след 
микрохирургичната интервенция. Хипотермията е основната причина 
за периферна вазоконстрикция, като също така води до покачване на 
хематокрита и плазмения вискозитет с еритроцитна и тромбоцитна 
агрегация (5). Поддържането на температурата често е трудно, поради 
интраоперативната експозицията на големи области за дълъг период от 

време и голямата загубата на телесни течности и кръв. Пациентът може 
да бъде затоплян с одеяла (вкл. електрически или въздушни такива), 
затоплени  интравенозни инфузии, овлажнени и затоплени анестетични 
газове и с подържане на висока температура в операционната зала 
(24-25оС). Централната и периферната температура следва да бъдат 
мониторирани. Разликата между двете температури не трябва да бъде 
по-висока от 2оС. Високият градиент, най-общо, отразява загуба на 
циркулаторен обем или  намаляване на сърдечния дебит. И общата, и 
регионалната анестезия влияят върху поддържането на темпераурната 
хомеостаза, което обуславя появата на периоперативната хипотермия 
(45). Регионалната анестезия съществено затруднява терморегулацията, 
поради инхибиране на вазомоториката и увеличаване загубата на 
топлината (46,47). Доказано е, интра- и постоперативното затопляне е 
надежден метод за подържане на вътрешната температура около 36°С 
при повече от две трети от пациентите, подложени на анестезия, докато 
в останалата една трета от пациентите централната телесна температу-
рата спада под 35оC (48).

Поради факта, че най-често микрохирургичните интервенций са с 
гляма продължителност (средна продължитеност при рекострукция на 
дефекти, засягащи базата на черепа е 9 h 45 min в серия, представена в 
проучване на първия автор (49) ), общата анестезия е средство избор. 
Регионалните блокове най-често се прилагат в съчетание с обща 
анестезия и много рядко като самостоятелен подход (5). 

Регионалната анестезия осигурява добра аналгезия, намалява 
честотата на дълбоката венозна тромбоза, намалява интраоперативна 
кръвозагуба и спомага за по-бързото следоперативно възстановяване. 
Предполага се, че регионалната анестезия може да предотврати 
следоперативния съдов спазъм след реплантация (50). Различни 
видове регионална анестезия се използват в микросъдовата хирургия. 
При микрохирургичните  реконструкций на ръката например широко 
се използват интерскаленов блок (улнарният нерв трудно се повлиява 
при тази техника) и аксиларен блок- най-често използваният блок в 
микросъдовата хирургия на горен крайник (мускулокутанният нерв 
може да остане неблокиран). Анестетичните медикаменти може да 
се прилагат в непрекъснат или интермитиращ режим през катетър в 
продължение на няколко дни, което позолява да се постигне добро 
постоперативно повлияване и непрекъснат симпатиков блок (51,52). 
Регионалната анестезия има някои предимства при пациенти със 
захарен диабет: запазването на съзнанието позволява своевременното 
регистриране и реагиране на хипогликемията и позволява по-ранен 
перорален прием постоперативно. Съществуват и недостатъците на 
епидуралната и спиналната анестезий при диабетно болни пациенти: 
при налична автономна невропатия съществува риск от дълбока 
хипотония с отрицателно въздействие върху кръвотока в свободно 
ламбо; регионалната анестезия може да стане причина за последващо 
влошаване на диабетната невропатия.

При реконструкция на долните крайници,  епидуралната или 
спиналната анестезия също намират широко приложение. Emi и екип 
отбелязват, че епидуралната анестезия може да намали кръвотока 
в микросъдовото ламбо, което е денервирано, чрез отклоняване на 
кръвотока от ламбото към нормално инервираните съседни тъкани 
(т.нар.‘‹ феномен на открадването››). Този феномен следва да се 
има предвид при избора на анестезия (53). Въпреки това данните от 
по-скорошно проучване, проведено от Alam и екипът му показват, 
че епидуралната анестезия има важна роля в микросъдовата 
реконструкция на долен крайник (54).

Инхалаторните анестетици са предпочитаните медикаментозни 
средства за водене на обща анестезия, тъй като имат предимство в 
контрола на анестезията, бързината на възстановяване и цената (24). 
Възможността за мониторно наблюдение, което позволява измерване 
на концентрацията на анестетика и възможност бързо да се променя 
дълбочината на анестезия, е предпоставка за добрия контрол на анес-
тезията. Халотан, енфлуран, изофлуран, десфлуран и севофлуран 
понижават средното артериално налягане пропорционално на 
техните алвеоларни концентраций. Халотан и енфлуран понижават 
артериалното налягане поради редукция на сърдечната фракция на 
изтласкване, като почти не предизвикват промяна в системната съдова 
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резистентност.  За разлика от тях изофлуран, десфлуран и севофлуран 
понижават артериалното налягане чрез намаляване на общото 
периферно съдово съпротивление, като имат минимален ефект върху 
фракцията на изтласкване и сърдечния дебит. Влиянието на различни 
летливи анестетици на притока на кръв в свободните ламба все още не 
са добре изяснени.

Изофлуран в редица случаи е агент на избор при дълготрайна 
анестезия, основно поради особеностите в своята биотрансформация и 
ефект. Той понижава миокардния контрактилитет в по-малка степен от 
халотана, намалява системното съдово съпротивление, предизвиквайки 
мускулна и кожна вазодилатация, поради което според Nagua и екип 
(5) е анестетик на избор в микрохирургията. Тъй като изофлуранът 
предизвиква значиелна системна вазодилатация, при хиповолемични 
пациенти поддържането на хипердинамична циркулация е ключов 
момент. 

Десфлуранът може да предизвика преходна тахикардия и покачване 
на кръвното налягане, когато  концентрацията му бързо се повиши над 
6% (55,56). Заедно със севофлуранът, се отличават като средство на 
избор при високорискови възрастни пациенти с коронарно заболяване 
(57). Севофлуранът е с доказан бронходилатиращ ефект, който е от 
полза при пациенти с ХОББ (58). Освен това е доказано, че севоф-
луранът (в сравнение с интравенозните анестетици като пропофол 
например) намалява екстравазацията на плазма в интерстициалното 
пространство и по този начин редуцира риска от появата на тъканен 
оток (59). Същевременно севофлуранът има протективен ефект върху 
ендотелните клетки срещу увреда, предизвикана от феномена на 
„исхемия-реперфузия“, който е основен проблем при голяма част от 
загубените свободни микросъдови ламба (60).

Нито един анестетик обаче сам по себе си не осигурява идеалната 
анестезия, затова комбинация от анестетици е най-често използваният 
похват в анестезиологията. Опиоидните аналгетици често се използват 
като допълнителни средства в общата анестезия. Те намаляват 
хемодинамичния отговор при интубация и под въздействие на 
хирургични стимули, намаляват количеството на общия анестетик 
и осигуряват аналгезия по време  на ранния следоперативен период 
(61). Фентанилът е подходящ медикамент в микросъдовата хирургия, 
предоставящ хемодинамична стабилност и защита на миокарда срещу 
исхемично увреждане (5). 

Ремифентанилът е кратко действащ венозен опиоиден анестетик с 
по-слабо действие от това на фентанила. Той е подходящ, когато бързото 
възстановяване е приоритетно, когато изискванията към анестезията са 
динамични и бързо се променят, когато титрирането на дозата е трудно 
и когато е необхдимо прилагането на високи дози анестезия, но по една 
или друга причина пациентът не може да бъде вентилирани механично 
в постоперативния период (62). Ремифентанил осигурява бърз 
контрол на артериалното налягане и добра системна вазодилатация, 
поддържайки хипердинамична циркулация, следователно е добър 
избор в микрохирургията.

Малко е известно за това как анестетиците повлияват разпределението 
на течностите на микроциркулаторно ниво. Съществуват единдтвено 
едининчни експериментални проучвания и данни за интимните 
механизми на дейвтие на отделни анестетици (63,64) 

Следопертивно проследяване
Принципите на следоперативна грижа в микрохирургията са подобни 

на тези при всяка друга интервенция, макар да имат някои специфики. 
Цели се поддържане на нормотермия,  хипердинамичма циркулация, 
увеличаване на сърдечния дебит, ниска системна съдова резистентност, 
нормално кръвно налягане, хематокрит oколо 30-35%, добра диуреза 
(по-голяма или равна на 1 мл/кг/h) (9,12,49). Обект на продължаващи 
години наред дискусиий е въпросът за антикоахулантната терапия; 
нуждата от нея, режимът и медикаментите на избор.

Добрата аналгезия и анксиолитично лечение намаляват нивото на  
катехоламините и спомагат да се избегне вазомоторния отговор на 
болка. Продължителните регионални блокове с помощта на катетър и 
пациент-контролираната интравенозна аналгезия се използват широко 
за постоперативно обезболяване. 

Следоперативното треперене трябва да се избягва, тъй като увеличава 

консумацията на кислород, причинява периферна вазоконстрикция и 
намалява притока на кръв в свободното ламбо. То може да се овладее 
чрез затопляне и чрез прилагане на клонидин. Седацията често е 
необходима за лечение на хипотермията след продължителна операция 
и анестезия. Сред различните седативни средства дексмедетомидинът 
може да се окаже от полза в клиничната практика. В публикувано 
през 2007г експериментално проучване е демонстрирано, че този α2-
адренорецепторен агонист, прилаган най-вече в офталмологията, има 
щадящ ефект върху микроциркулацията в свободното ламбо, което го 
прави обект на интерес (65).

Профилактиката на дълбоката венозна тромбоза е стандарт в 
микрохирургията. Безопасността на употребата на нискомолекулните 
хепарини (low-molecular-weight heparins, LMWH) при пациенти, вече 
преминали или които педсстои да бъдат подложени на спинална или 
епидурална анестезия, е широко дисктирана и демонстрирана по 
време на втората научна конференция на American Society of Regional 
Anesthesia, посветена на невроаксиалната анестезия и съчетанието ѝ с 
антикоагулантна терапия през 2003 година (66). В Съединените щати 
обичайната схема на дозиране на еноксапарин при следоперативна 
профилактика на дълбока венозна тромбоза е 30mg  подкожно на всеки 
12 часа с начална апликация, приложена 12-24 часа след операцията. 
Ако системната антикоагулантна терапия е започнала  при поставен 
епидурален катетър, се препоръчва катетърът да се премахне 2-4 часа 
след прекратяване лечението и преоценка на коагулационния статус (66). 
Интраоперативната системна апликция на хепарин няма статистически 
значим ефект върху честотата на микросъдовата тромбоза, като 
приложението на еднократна доза  хепарин интраоперативно не 
повишава честотата на образуване на хематоми  и не предотвратява 
микросъдовата тромбоза (67). Дискутабилен е въпросът за приложение 
на ниско молекулните декстрани като профилактично средство на 
тромботичните усложнения в микрохирургията (68). 

В момента няма консенсус относно това какъв е оптималният режим 
на следоперативна антитромботична терапия. Собственият протокол, 
представен в проучването на първия автор на настоящия обзор, 
включва: 12-часова инфузия на 500 ml 10 %-eн разтвор на декстран 
40, започнат непосредствено след края на интервенцията, следван от 
6-часов свободен интервал и след това прилагане на нискомолекулен 
хепарин на всеки 24 часа подкожно; метилпреднизолон в доза 40 mg 
при завършване на интервенцията и още една доза 10-12 часа след 
първата апликация (49).   

Заключение
Независимо от развитието на модерни методики за мониторинг 

на кръвотока в свободните ламба, подобрените оперативни и 
анестезиологични техники и похвати, както и повишаване на познани-
ята  относно инфузионната терапия, неуспехът при микрохирургичния 
трансфер на свободни ламба остава етиологично и патофизиологично 
не добре изяснен. Безспорна е водещата рола на анестезията за 
преживяването на микросъдовото ламбо, но прегледът на наличната 
литература категорично показва необходимостта от допълнителни 
клинични проучвания върху механизмите на действие на оделните 
анестетици и влиянието им върху кръвотока на микроциркулаторно 
ниво в свободните ламба. В българската научна литература към 
настоящия момент липсват проучвания в сферата на анестезиологията 
и интензивните грижи при пациенти, обект на микрохирургична 
реконструкция. В България микрохирургията е все още не добре 
позната. 
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 Всички органи и тъкани на човека функционират в стабилни ус-
ловия независимо от измененията на външната среда. Обменните про-
цеси в организма се извършват в колоидни и кристалоидни водни раз-
твори. Различаващи се по свойствата им да преминават през съдовата 
стена и клетъчните мембрани.

 Дадени са характеристика на видовете разтвори, видовете водни 
пространства и връзката между тях. Представена е функционална ха-
рактеристика на свойствата и видовете течност, употребявани в педиа-
трията.

 В зависимост от клиничните прояви се открояват 3 степени на 
ексикоза (обезводняване, дехидратация) според редукцията на телес-
ната маса на детето. Предлага се коригираща терапия. При правилно 
проведена инфузионна терапия се отбелязва подобряване на състояни-
ето на детето.

Ключови думи – инфузионно-трансфузионна терапия, ексикоза, 
обезводняване, дехидратация, видове водни и колоидни разтвори, 
степени на дехидратация и лечението й.

 All organs and tissues of human operating in in stable conditions 
regardless of chauges in the external environment. 

 Metabolic processes in body is made in the colloid and crystalloid 
aqueous solutions, differing in their properties to pass through the vascular 
male and cell membrane. Is a characteristic of types of solutions, types of 
mater bodes and their relationship.

 Presented a functional characteristic of the properties and types of 
fluids used in pediatrics.

 Depending on the clinical appearance revealed three degrees of 
exsiccosis (dehydration), by reduction of the body weight of the child. 
Available corrective therapy. When properly conducted infusion therapy, an 
improvement of the condition of the child.

 
Keywords – Infusion-transfusion, therapy, exsiccosis, dehydration, 

types of water and colloid solutions, degrees of dehydration and treatment.

Всички органи и тъкани на човека функционират в стабилни усло-
вия независимо от измененията на външната среда. Всички животни 
имат две среди – външна, в която се намира  организма и вътрешна, в 
която живеят елементите на тъканите. „Постоянството на вътрешната 
среда се явява условие за свободен и независим живот” (Клод Бернар). 
Еднаквите условия и координация на физиологичните процеси, отно-
сителната им стабилност, състав и обем на течностите представлява 
хомеостазата. Тя означава постоянство на всички основни параметри 
на организма. Те се запазват постоянни въпреки непрекъснатата обмя-
на на веществата и енергията между екстра и интрацелуларната течна 
среда са също така между организма и околната среда (1). Значителна 
роля в нея играе водно-солевата обмяна, тъй като течността се явява 
структурна единица в организма на човека. Извънклетъчната течност и 
лимфата обливат клетките на организма. От външната среда организма 
с помощта на белия дроб и храносмилателния тракт получава кислород 
и хранителни вещества. Сърдечно-съдовата система ги транспортира и 
в артериалния участък на капилярите се извършва обмяната между тъ-
каната течност, а след след това и в клетката. От клетките във венозния 
участък на капилярите дифундира СО2 и крайните продукти на обмя-
ната, които се отделят чрез белия дроб, бъбреците и стомашно чревния 

тракт извън организма в околната среда.
 Хомеостаза (homeostasis) – Това са физиологични процеси, чрез 

които вътрешните системи на организма (кръвно налягане, телесна 
температура, алкално-киселинен баланс и др.) поддържат постоянно 
равновесие независимо от условията на външната среда (2).

 Обмените процеси в организма се извършват в колоидни и крис-
талоидни водни разтвори, различаващи се по способността да пре-
минават през съдовата стена и клетъчните мембрани. Кристалоидите 
пренасят компонентите на обмяната, добре преминават през съдовете 
и клетъчните мембрани за колоидите тези мембрани са непропускливи 
или полупропускливи, което може да се обясни с разликата в големина-
та на молекулите.  В колоидните разтвори величината на молекулите е 
с 1000 пъти по-голяма в сравнение с тези молекули на водните разтво-
ри. Пример за колоиден разтвор се явява плазмата на кръвта, съдържа-
ща белтък, който и определя свойствата на разтвора, създавайки разли-
ка в осмотичното налягане между съдовото русло и междуклетъчната 
течност. Разтворите на глюкозата и различните соли независимо от 
концентрацията им се явяват кристалоиди. По такъв начин кръвта под-
държа постоянството на вътрешната среда чрез клетъчната маса.

 Водата в организма се разпределя между два основни сектора 
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– вътреклетъчно (интрацелуларна) и извънклетъчно пространство 
(6,10,19,13,18).

   
Схема 1
Водни сектори на организма на човека 

На схема 1А е представена разпределението на водата в организма 
(26).

Схема 1А  
Разпределение на водата в организма.

Водни сектори проценти от масата
на тялото

мъж жена

ОСТ 
(общо съдържание на 
течности в организма) 60 /42 л./ 50 /35л./

ВкТ
(вътреклетъчна течност) 40 /28л/ 30 /21 л./

ИкТ
(извънклетъчна течност) 20 /14 л./ 20 /14 л./

ИСТ
(интерстициална течност) 15 /10,5 л./ 15 /10,5 л./

Течности на плазмата
Тп 4-5 /3,5 л./ 4-5 /3,5 л./
Обем на циркулиращата 
кръв
Оцк 7 /4,9 л./ 6,5 /4,5 л./

 
Забележка: Данните са от литературните източници – 26,20.

 Вътреклетъчното пространство съдържа колоиден разтвор, в който 
е разтворен белтък и продукти на обмяната. Синтеза на белтъка се из-
вършва непосредствено в клетката от аминокиселините с изразходва-
нето на енергия, която се освобождава от разграждането на глюкозата. 
Извънклетъчното пространство се запълва от два подраздела – съдово 
русло и междуклетъчно пространство интерстициум. Течността, цир-
кулираща в съдовото русло е обема на циркулиращата кръв (ОЦК). 
При определени условия емкоста на съдовото русло е с 25-30% повече 
от ОЦК. Част от кръвта се депонира в в капилярите на паренхимните 
органи, съдовете на чревника и временно е изключена от активното 
кръвообращение (функциониране).

 Съставната част на ОЦК е ГО (глобулярен) и плазмен обем (ПО). 
ГО това е обемът зает от формените елементи – еритроцити, левкоцити 
и тромбоцити. Плазменият обем е обемът колоиден разтвор, който съ-
държа белтъци соли и вода.

 Течността в интерстициума (междуклетъчното пространство) по 
състав е подобна на плазмата, но не съдържа белтък т.е. се явява крис-
талоиден разтвор. Осмотичното налягане, създадено от белтъците в 
съдовото русло в интерстициума се уравновесява от натриевия хлорид. 
Течността в съдовото русло и интерстициалното пространство (из-
вънклетъчния сектор) функционират тясно между себе си независимо 
от това, че са разделени от съдовата стена. Течността в извънклетъчния 
сектор е много подвижна при изменения във външната среда, а във въ-
треклетъчния сектор по интерна. Състава й е относително постоянен, 
а измененията са при изключително груби промени в интерстициалния 
воден сектор (3,13).

 Допълнително може да се отделят още два под компартмента – 
лимфа и трансцелуларната течност (ТЦТ). В състава на ТЦТ влизат 
цереброспиналната течност, вътреочната течност, а също така течност-
та намираща се в плевралната кухина и перикардната торбичка, сино-
виалната течност.

 Обемът й (ТЦТ) е равен на 1 л или 1,5% от общото съдържание на 
течности (ОСТ)(12,13,19,6).

 Водните сектори са разпределени между себе си чрез клетъчните 
мембрани и еднотелиалните бариери. Интравазалната течност и теч-
ността от интерстициума се намират в динамично равновесие, което 
се регулира от хидростатичните и осмотичните сили. По данни на 
М.Friderik и съавтори (2003г.) цитиран от Свиридов С.В. в Анестезията 
и интензивната терапия – Овечкин А.М. (3). Факторите на филтрация 
на интравазалната течност и реабсорбцията на интерстициалната теч-
ност в норма се изразяват (виж. Таблица №1).

Таблица №1
Регулация на динамичното равновесие 
между интравазалната и интерстиционалната течност

филтрация на 
интравазалната течност

Реабсорбция на 
интерстициалната течност

Средно капилярно 
хидростатично налягане 

mm/Hg стълб
17,0

Отрицателно налягане 
на интерстициалната 

течност
mm/Hg стълб

3,0
Колоидоосмотично 

налягане на 
плазмата

mm/Hg стълб
28,0

Колоидоосмотично 
налягане на 

интерстициалната 
течност

mm/Hg стълб

8,0

Всичко
mm/Hg стълб 28,0 28,0

 На всичко това е при нормални физиологични състояния. При ре-
дица заболявания съществено се повишава капилярната проницаемост 
и тогава течната част на кръвта прониква в интерстициалнто простран-
ство, увеличавайки обема му. Ако инфузията на кристалоидни разтво-
ри не е подкрепена с колоидни разтвори то провежданата инфузионна 
терапия може да доведе до хиперхидратация на интерстициалното 
пространство.

Кратка характеристика на факторите определящи филтрацията и ре-
абсорбцията на течностите (рис. №2).

 
 
 
 

Общо съдържание на вода в организма (ОСВ) 
Дете – 80% от теглото; възрастен – 51% от теглото 

 
 
 
  

Извънклетъчно водно 
пространство 
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Вътреклетъчно водно 
пространство 

36-40% от теглото 
25-27 литра 
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Рис. № 2 Баланс на хидростатичните и осмотичните сили

ОНК – осмотично налягане на кръвта; ХНИ – хидростатично наля-
гане на интерстициума;

ХНК – хидростатично налягане на кръвта;
ИНТ – интерстициално налягане на течността.
 Органите и системите на детето имат много принципиални анато-

мични и функционални особености, които определят и условията на 
съществуването му, клиничната картина на заболяването и терапията. 
Написаното по-горе се отнася най-вече за водно-солевата обмяна. Кол-
кото е по.малко детето  толкова е по-високо съдържанието на водата в 
детския организъм. При новородените в първите 4-5 дни от живота им 
губят 4-6% от телесната маса без симптомите на обезводняване. Обе-
мът на водата при възрастен за денонощие е 4% от масата на тялото, а 
при кърмачетата – 14 % т.е. при изчисление на 1 кг телесна маса при 
кърмачето нуждата от течности ще бъде 3,5 пъти по-голяма от тази за 
възрастен.

Рис. №1 Денонощният обем на водата при възрастен и дете (по 
Hartig 1973г.)                                 

/ЕЦН – екстрацелуларно пространство/

 На Рис.№1 е показано основните закономерности на обмяната на 
водата при възрастен и детето за денонощието. Обемът на постъпва-
щите течности трябва да бъде равен на обема на физиологичните за-
губи. Задържката на течности в организма или загубата им са причина 
за увеличаване или намаляване масата на тялото. При новородените 
и кърмачетата извънклетъчната течносте значителено по-голям (табл. 
№2), процесите на обмяната на веществата са по-интензивни затова 
и заболяванията при тях се съпровождат с бърза загуба на течности и 
значително редукция на телесна маса.

Таблица №2
Обемът на извънклетъчната течност при деца /ИКТ/

Възраст Обемът на извънклетъчна течност в % 
от тялото

1 месец 50 %
1 година 40 %

2-5 години 30 %
По-възрастни 

от 5 г.
Възрастни 20 %

 В регулацията на водно-солевата обмяна участва ЦСН, ендокрин-
ните органи, бъбреците и др. При децата до 1 година, концентрацион-
ната функция на бъбреците е развита недостатъчност, затова и основ-
ния регулиращ фактор се явява изменението обема на количеството 
урина.

 Минималното количество урина за всички възрастови групи  - при 
децата не трябва да спада под 250 мл/м2 повърхност на тялото за 24 
часа, за да се осигурят изваждането на остатъчните продукти от обмя-
ната на веществата.

 Загубата на течности зависи от температурата на околната среда, 
влажността й и perspiratio (чрез дишането). При повишаване темпера-
турата на въздуха до 340. С извънбъбречната загуба на течности се уве-
личава до 2 пъти. При повишение влажността на въздуха, отделението 
на течности с потта и чрез белия дроб се снижава. 

 При кърмачетата в обикновени условия загубата на течности  
perspiration съставя 10-30 мл/кг тегло в денонощие, а при хипертермия 
тя се повишава до 50-70 мл/кг, а в ковьоза тези загуби се свеждат до 15 
мл/кг тегло в денонощие.

 Анализирайки характера на патологичните загуби може да се пред-
положи състава на течностите, които се губят и в спешен порядък да 
се извърши трансфузионно-инфузионната терапия. Например при кръ-
возагуба – това е загуба на формени елементи, белтък и вода. Задуха 
при пневмонията и хипертермията довеждат до загуба на дистилирана 
вода и бързо сгъстяване на кръвта. Повръщането е причина за загуба на 
вода, соли, натрия и хлора,  диарията – загуба на вода и соли на калия 
и натрия. При изгарянето се губят белтъци.

 Патологичните загуби на течности се съпровожда с развитието на 
клиничната картина на дехидратацията и намаляване на телесната маса 
и задържане на течностите в третото пространство (плевралната и ко-
ремна кухина). При задържане на течностите в 3то пространство масата 
на тялото на детето може не само да се намали, но може да увеличи 
независимо от развитието на дехидратацията.

 При патологична загуба на течност първите промени са в съдо-
вото русло (интравенозното пространство).Намалява се течната част 
на кръвта (плазмения обем), което довежда до нейното сгъстяване. С 
намаляването ОЦК (обем на циркулиращата кръв) се извършва пре-
разпределение на кръвотока в различните органи т.е. извършва се 
централизация на кръвообращението и насочването й към различните 
жизненоважни органи – мозък, сърце и бял дроб (5,18,3,17). Тази ор-
ганизация е временна и има „авариен” характер. Ако не се отстранят 
нарушенията в циркулацията тогава в така наречените „непривилиге-
ровани”  тъканни зони се разстройва микроциркулацията и тя прес-
тава да реагира съобразно принципа на Крог (5). Клинически това се 
проявява с понижаване на диурезата, повишава се концентрацията 
на урината, студени крайници, акроцианозата и траен фибрилитет. В 
тежки случаи се наблюдава отсъствие на периферен пулс на a. radialis. 
Изброените по-горе симптоми оформят клиничната картина на шока 
(17,20,11,4,7,11). Тъй като интрестициалния е свързан функционално 
с интравазалния (съдовия) сектор, бързо се появяват симптомите на 
загуба на извънклетъчна течност – нормален тургур на клетката, суха 
кожа, хлътване на фонтанелата, намален тургур на очните булбуси, су-
хост на лигавицата. Загубата на вътреклетъчната вода се демонстрира 
с повлияване на анорексия, апатия, гърчова готовност и гърчове. По-
вишаване на интраклетъчната вода довежда до гадене и повръщане, 
отвращение към водата и храната, халюцинации, възбуда, а при децата 
до 1 месец – гърчове.

 В зависимост от клиничната картина на дехидратация, тя се дели 
на 3 степени (7,8). Всяка степен се демонстрира с редукция на телес-
ната маса. Прието е да се счита, че І-ва степен ексикоза се развива при 
загуба на 5% от изходното тегло на детето, ІІ-ра степен- при загуба на 
10% и при ІІІ-та степен загубата е 15% от телесната маса (7,8,6,4,13,19). 
Тежестта на дехидратация (ексикоза) и дефицитът на интрасъдовия 
обем (интравазалния обем) може да бъде определен с промените в те-
глото на детето. В таблица №3 се представени степените на ексикоза.
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Таблица №3
Оценка на степента на дехидратацията

клинични 
параметри

І-ва степен
Лека степен 
редукция на 

тегло 5% или 
дефицит на 
течности 50 

мл/кг

ІІ-ра степен
Средна степен
редукция на 

тегло от 5 до 10% 
или дефицит на 
течности до 100 

мл/кг

ІІІ-та степен
Тежка степен
редукция на 
тегло 15% 

илил дефицит 
на течности 

над 150 мл/кг
Загуба 
на тегло: 
кърмаче
Възрастен

5% (50 мл/кг)
3% (30 мл/кг)

10% (100 мл/кг)
6% (60 мл/кг)

15% (150 мл/
кг)

9% (90 мл/кг)

Тургур Леко намален Средно намален Тежко намален

to C Нормална До 38оС трудна за 
коригиране Нарушение на 

фонтанела Гладка или леко 
хлътнала Хлътнала Значително 

хлътнала

мукозни 
мембрани Сухи По-сухи Много

кожна 
перфузия

Топли, нормален 
цвят

Крайници студени, 
бледи

Сухи, студени 
крайници, 

мраморирана 
кожа, 

акроцианоза

Сърдечна 
честота Лека тахикардия Средностепенна 

тахикардия

периферен 
пулс Нормален Намален Липсва

кръвно 
налягане Нормално Нормалено Понижено

Задух Липсва Леко изразена Изразен

Съзнание Нормално Възбуда ири 
летаргия

Не реагира
Кома

Диуреза Леко намалена Лека оригурия
Значителна 
олигурия до 

анурия
Азотни 
продукти 
(азотемия)

Липсва Съществува Значителна

Симптом 
на бледото 
петно – 
капилярен 
пулс

Липсва
Положителен 

симптом
Леко забавен

Положителен 
симптом

Крайно муден

Гърчова 
активност Липсват Гърчова готовност

Гърчова 
готовност + 

гърчове

Забележка: Таблицата е съставена по данни на следните автори – 
7, 8, 12, 19, 16, 13, 4, 22.

 В литературата има данни свързващи степента на дехидратация с 
качеството на загубите – вододефицитно, изотонично и солидефицит-
но. Обаче опита показа, че подобно свързване не е намерило широко 
приложение в клиничната практика, поради сложността на характера 
на групите и необходимостта от лабораторни изследвания, а това не 
всякога е възможно, особено в спешните ситуации. Предложените сте-
пени на ексикоза (дехидратация) – І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та степен, позволяват 
леко и бързо да се определи тежестта на състоянието по клинични сим-
птоми и редукцията на телесната маса. При ІІ-ра  и ІІІ-та степени на 
дехидратация, независимо от първопричината, състоянието на детето 
съответства на съвременната представа за шок. Тъй като основните 
патофизиологични процеси при шока се развиват на ниво капиляри и 
в повечето случаи се свързват с дефицита на обема на циркулиращата 
кръв, то и терапията в тези случаи трябва да бъде насочена към въз-
становяване компонентите на ОЦК и нормализация на централната и 
периферната хемодинамика (16, 17, 15, 18, 14). 

 Представата ни за функционалните свойства на течностите в 
клетъчния и извънклетъчния сектори позволява да се обединят течно-

стите, прилагани за инфузионната терапия при критичните състояния 
в две големи групи – колоидни и кристалоидни разтвори.

 Кристалоидните разтвори циркулират в кръвното русло 1-2 часа. 
След това преминават в интерстициалното пространство, където NaCl 
се задържа, а глюкозата се метаболизира в клетката (3, 18, 21). Излиш-
ното количество на течности в интерстициалния сектор е причина за 
шока. При инфузия на голяма количество 5% разтвор на глюкоза има 
реална опасност от развитието на оток на мозъка. 

 Колоидни разтвори – това са белтъчни и синтетични препарати 
на декстранова, желатинова и хидрооксиетилскорбялна основа. Фи-
зиологичният им ефект е основан на повишаването на КОН (колои-
до-осмотичното налягане) на вътресъдовата течност и задържането на 
част от водата в съдовото русло. Колоидите попадат в съдовото русло 
и продължително циркулират в него, възстановяват обема на циркули-
ращата кръв и осигуряват адекватна перфузия на различните тъкани. 
Продължителността на циркулацията на колоидните разтвори зависи 
от големината на молекулата и биохимичните им свойства. Излишното 
количество на колоиди в съдовото русло (хиперволемия) се наблюдава 
при неправилно назначена и провеждана инфузионна терапия (18,04, 
20, 14, 15, 16).

 Функционалните свойства на течностите употребявани в педиа-
трията ни дават възможност да ги обединим в 5 функционални групи:

 І. Кръв (или течности, пренасящи кислород)
 ІІ. Колоиди: 
    А. – естествени колоиди
       Б. – синтетични колоидни разтвори с:
    * високо молекулна  маса
    * средно молекулна маса
    * ниско молекулна маса
 ІІІ. Кристалоиди: 
    А – глюкоза – 5-10-20% разтвори
    Б – солеви разтвори (изотонични)
 ІV. Разтвори със специално назначение
 V. Разтвори за парентерално хранене:
   А. белтъчни
   Б. масти
   В. въглехидрати
 Първа група – кръв, функционалните свойства на препаратите от 

тази група се определят от наличието на хемоглобина с чиито помощ 
се пренася кислорода до тъканите и се поддържа газообмена. В кри-
тични състояния преливането на кръв е показано при стойности на Hb 
(хемоглобина) под 100 г/л, а при новородените под 140 г/л. (22, 23, 24)

 Втора група – Колоиди – това е група включваща естествени и син-
тетични колоиди, имащи принципиални различия.

 А. Естествени колоиди – нативна плазма, 5-20% разтвор на албу-
мин. В 100 мл изотонична плазма се съдържа 7 г. белтък. Белтъците 
на плазмата прелети на болния  циркулират в съдовото русло от 4 до 
6 седмици след това се асимилират в клетките на организма. Дезин-
токсикационните свойства на плазмата са незначителни (изваждане на 
токсините от съдовото русло), но добре изразен е хемодинамичния й 
ефект.

 Показатели за преливане на плазма са дефицит на белтък (< 60г/л 
или 6 г%) и дефицит на циркулиращата кръв. Плазмата, която съдържа 
белтък, вода и соли, притежава високи колоидо-осмотични свойства. 
Тези й свойства зависят от количеството на албумина - 1г. албумин 
свързва 17 г. вода.

 Албуминът се явява относително нискомолекулярен колоид (мо-
лекулна маса около 69,00), 5% разтвор на албумина се използва за въз-
становяване на ОЦК. 10-20% разтвори на албумина са хипертонични 
и предизвикват трансудация на течностите от интерстициалното прос-
транство в съдовия сектор, способства дехидратацията. (22, 23, 24)

 Протеиновите разтвори съдържат 4,5% белтък, който 80% се със-
тои от албумин.Разтворите на протеина много често причиняват пиро-
генни реакции, затова не се препоръчват да се употребяват при новоро-
дените и кърмачетата. (22, 23) 

 Б. Синтетични колоиди – не съдържат белтък, но притежават онко-
тичен ефект. Задържат се в кръвното русло, те възстановяват обема на 
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циркулиращата кръв, нормализират хемодинамиката.
 Колоидни разтвори с ниско молекулна маса подобряват микроцир-

кулацията. Синтетичните колоидни разтвори адсорбират на своите мо-
лекули различните токсини, циркулиращи в кръвоносното русло. Бързо 
напускат кръвното русло и организма те притежават добри дезинток-
сикационни свойства  и затова е редно да бъдат използвани за това. 
Синтетичните колоидни разтвори са чужди за организма сложни ор-
ганични съединения почти не се променят и се извеждат от организма 
чрез бъбреците и червата. Много малка част от тях се метаболизират в 
черния дроб и се фиксират в ретикулоендотелнната система.

Продължителността на циркулацията на синтетичните колоиди в ор-
ганизма зависи от големината на молекулата им. (22, 23, 18, 7, 9) Това 
позволява синтетичните колоидни разтвори да бъдат разделени на три 
подгрупи: 

 Първа подгрупа – високомолекулна маса над 30,000 далтона. 
Декстран 6% разтвор намира се в кръвоносното русло в продължение 
на 24-48 часа отделя се в непроменен вид чрез бъбреците. Поради висо-
кото онкотично налягане, което създава при вливането му той извлича 
течности от тъканите и ги задържа в интравазалното пространство в 
продължение на шест часа. Впоследствие на този му ефект се възста-
новява ОЦК и се повишава артериалното налягане. За 24 часа се пре-
поръчва не повече от 30 мл/кг телесна маса, в това и за новородените. 
Дезинтоксикационните му свойства са неголеми. Нарушава се съсирва-
нето на кръвта, тъй като образува тънка мономолекулярна ципа около 
формените елементи на кръвта. (22, 25) 

 Втората подгрупа – средномолекулни колоидни синтетични раз-
твори с молекулна маса 20,000-40,000 далтона. Декстран 10% колои-
ден разтвор (Haemodex – 40) Желатинол – представлява 8% колоиден 
разтвор на частично хидролизирана желатин в 0,9% разтвор на NaCl с 
молекулна маса 20,000+/-5,000. Всички те се задържат в циркулацията 
от 12 до 18 часа, притежава хемодинамичен ефект по-добре изразен 
за  Haemodex – 40, възстановяват микроциркулацията, интоксикацията 
и при септични заболявания. Необходима е стимулация на диурезата. 
(25, 22, 23, 18)

 Трета подгрупа – нискомолекулни колоидни синтетични разтвори 
с молекулна маса по-малко от 20,000 далтона и продължителност на 
циркулацията 8-12 часа. Коригират ОЦК, подобряват микроциркула-
цията, предпазва микротромбообразуването на ниво капиляри и обра-
зуването на монетните стълбове. Основните им свойства са дезинток-
сикация – свързват токсините и чрез бъбреците и червата ги извеждат 
от организма. Разтворите са показани за употреба при жълтеница на 
новороденото, токсични форми на чревните инфекции, септични 
състояния, изгаряния, различни токсични увреждания на черния дроб 
и интоксикации. В трета група са кристалоидните разтвори 5-10 и 20% 
разтвори на глюкозата и солевите разтвори – Рингер, Хартман, Даороу, 
0,9% разтвор на NaCl и др. Молекулната им маса е 1,000 пъти по-малка 
от тази на колоидите. Много бързо напускат кръвното русло 1-2 часа 
след инфузирането им, преместват в интерстициалното пространство 
на клетките или се извеждат от организма чрез бъбреците при запазен 
бъбречен кръвоток. Разтворите на глюкозата покриват дефицитите от 
вода в клетката, където тя се метаболизира до вода, въглероден двуокис 
и голямо количество енергия. Инфузирането на глюкозни разтвори 5 
и 10% не се нуждата от инсулиново покритие, тъй като при децата се 
наблюдава хипогликемия особено при новородените.

 ІV. Разтвори със специално назначение – В тази група са включени 
разтвори на веществата със специално действие – разтвори на натриев 
бикарбонат, манитол и др. 

 V. Група – разтвори за парентерално хранене. Има 3 вида разтвори 
за парентерално хранене – въглехидратни разтвори, аминокиелинни 
разтвори, разтвори и мастни емулсии. Скоростта на инфузията за глю-
козата е 0,5 г/кг/час, за левулозата до 3г/кг/ден. Глюкозата има ниска 
енергетична стойност 1г/3,4ккал. Аминокиселинните разтвори – кон-
центрацията им варира от 3% до 10%. Само 3% разтвори могат да се 
прилагат по периферна вена. Дозировката им за възрастни е до 2г/кг/
ден и до 0,1 г/кг/час, за деца до 2,5 г/кг/ден и до 0,1 г/кг/час. Фарма-
цефтичната промишленост предлага и модифицирани за употреба при 
различниет заболявания. 

 Мастните емулсии се прилагат в концентрация 10 и 20% разтвори 
и са богати на незаменими мастни киселини. Дозировката за възрастни 
2,0 г/кг/ден или 0,15 г/кг/час за деца до 3,0 г/кг/ден или до 0,15 г/кг/час.

 Всяка  една инфузионно-трансфузионна терапия преследва след-
ните цели:

1. Предпазване дехидратацита на организма чрез провеждане на 
инфузионно-трансфузионна терапия.

2. Коригиране на нарушената хемодинамика при шока.
3. Корекция на дехидратацията.
4. Възстановяване на отделните нарушения на хомеостазата – ане-

мии, хипопротеинемии, хипоалбуминемии.
5. Дезинтоксикация и форсиране на диурезата при състояния пре-

дизвикани от бактериални и вирусни токсини, продукти на на-
рушена обмяна, при отравяне с екзогенни токсини.

6. Да се проведе парентералното хранене.
7. През първата седмица от живота на новороденото инфузион-

ната терапия се прилага предимно за лечение на различните 
стресови ситуации, които се съпровождат с нарушения в бело-
дробния газообмен, хемодинамиката и тъканния метаболизъм.

 Методи на инфузионната терапия – подкожната инфузия е възмож-
на само при въвеждането на неголеми количества кристалоидни раз-
твори. Методът е малко ефективен при дехидратация. Въвеждането per 
rectum е рядко и могат са се въвеждат само изотонични кристалоидни 
разтвори. Някои разтвори дразнят лигавицата на чревника и причиня-
ват диария. Вътрекостния начин на въвеждане е изключително рядко 
приложим поради опасността от инфекция и сложността за фиксация 
на системата за вливане при децата.

 Най-широко се използват венозните вливания – периферни и цен-
трални вени. При продължително и повторна необходимост от провеж-
дането на инфузионна терапия е целесъобразно катетеризацията на 
една централните вени. При високи венозни вливания е необходимо да 
се спазват условията за строга стерилност. (7, 11, 12)

 В повечето случаи при дехидратация І-ва степен, ако е съхранен 
пасажа на червата, инфузионната терапия не е показана. Препоръчва 
се провеждането на орална рехидратация като се използва разтвора на 
NaCl – 3,5г; NaHCO3 – 2,5г; КCl – 1,5 г; глюкоза – 20 г; вода до 1 л. При 
децата по-големи от 5 години, глюкозата може да бъде заменена с 40,0г 
захар. Оралната рехидратация се провежда на фона на нормалното хра-
нене. )22, 23, 24, 21, 7, 8)

 При дехидратация ІІ и ІІІ степен е необходимо провеждането на 
инфузионната терапия дори и при запазен чревен масаж. 

 За поддържането на основните обменни процеси, детето трябва да 
получава достатъчно количество течности. (22,23,24,21,7,8) При на-
личие на симптомите на дехидратация (виж табл. №3) общия обем на 
течностите (V) е равен на V=N+D+C. Където N са денонощните нужди; 
D – дефицита установен по клиничната оценка на дехидратацията и 
C – продължаващите загуби, които се отчитат по обема на повърнатите 
материи, застойното съдържимо на стомаха по назогастричната сонда, 
обема на дефикациите. V=N+D+C

          За новородените нормалната потребност от течности е предста-
вена в таблица №4       
       

Таблица №4
Дневните нужди от течности при новородените (в денонощния)

Възраст в 
денонощия

Обем течности 
в мл/кг

Възраст в 
денонощия

Обем 
течности в 

мл/кг
1 30-40 6 100-110
2 50-60 7 110-120
3 65-75 8-14 120-140

4 80-90 по възрастни 
от 14 140-160

5 95-100

Забележка –Данните са по: 8, 10, 7, 22, 23, 13.
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Таблица № 5
Дневните нужди от течности при дехидратация мл/кг в денонощия

Степен на Възраст в години

дехидратация Новородени До 1 годи. 1-5 год. 6-10 год.

І-ва 190-230 130-170 100-125 75-100

ІІра 230-300 175-200 130-170 110

ІІІ-та 300-450 220 175 130

Забележка: Данните са по 22, 23, 16, 7.

 Използвайки таблица № 5 може да се определи общия обем от 
течности при децата в различните възрастови групи в зависимост от 
степента на дехидратация. След определянето обема на течности за 
венозно вливане се определя процентното съотношение между крис-
талоиди – колоиди. При ІІ-ра степен дехидратация това съотношение 
е 2:1. При трета степен това съотношение е 1:1 или 2:1. Двете части 
от кристалоидните разтвори са разделят една част на 155 разтвор на 
глюкоза и една част разтвор на Рингер или Дароу.

 При ІІ-ра и ІІІ-та степен на дехидратация, когато е изявена клинич-
ната картина на шок се препоръчва инфузионната терапия да започне 
с корекция на ОЦК. Веднага от началото на инфузионната терапия да 
започне със струйно вливане на колоиди лии плазма по необходимост 
Er маса в дозировка 25 мл/кг телесна маса. Към показателите за ефек-
тивността на терапията се отнасят следните симптоми – стабилизация 
на хемодинамиката, поява на периферен пулс, възстановяване на диу-
резата.

 По-нататък инфузионната терапия за 24 часа се поддържа с влива-
не на колоидни и кристалоидни разтвори в съотношение 1:2.

 При правилно проведената инфузионна терапия се отчита подо-
бряване състоянието на детето, повишаване на телесната маса с 5-7% 
за първото денонощия. Ако детето не наддава на тегло то може да се 
счита, че обема от течности не  е достатъчен. Новородените и децата 
понасят добре инфузионната терапия при равномерно инфузиране на 
течности, скоростта на въвеждането на разтвори не трябва да превиша-
ва повече от 10 капки в минута.

 Форсираното въвеждане на течности се съпровожда с картината на 
претоварване – артериална хипертония с тенденция към брадикардия, 
влажни хрипове в белия дроб и повишаване на ЦВН (центрано венозно 
налягане).

ИЗВОДИ:

1. Децата добре понасят инфузионно-трансфузионна терапия при 
равномерно разпределение на определения обем на течности-
те.

2. Форсирането и необоснованото въвеждане на течности се съ-
провожда с появата на симптомите за претоварване на малкия 
кръг на кръвообращението.

3. За контрол на усложненията хиперхидратация и хипохидрата-
цията е необходимо точна клинична  и лабораторна оценка на 
показателите.

4. Провеждането на инфузионно-трансфузионна терапия изисква 
определена поготовка на лекарските и сестринските екипи, 
провеждащи тази терапия.
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ОБЗОРИ

БОЛкА.  ЧАСТ I
хРОНИЧНА БОЛкА СЛЕД ОпЕРАцИЯ НА ГЪРДАТА пОРАДИ 

ОНкОЛОГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ. 
ЗНАЧЕНИЕ НА пСИхОЛОГИЧЕСкОТО СЪСТОЯНИЕ И пОДГОТОВкА 

ЗА СЛЕДОпЕРАТИВНОТО НИВО НА БОЛкА пРИ пАцИЕНТИ, 
пОДЛЕЖАщИ НА РАДИкАЛНО хИРуРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ.

ОБЗОР пО ТЕмАТА.

Д-р В. Гаврилов, 
СБАЛ по онкология ( СБАЛО ЕАД) гр. София, адрес: ул. Пловдивско поле 6.

Всеки ден ставаме свидетели на нови научни открития и постиже-
ния в областта на медицината. В резултат на това през последните ня-
колко десетилетия средната продължителност на живота непрекъснато 
нараства: от 48 години през 1955, на 65 години през 1995 (1). Експерти 
от Световната Здравна Организация смятат, че ако тази тенденция се 
запази, то през 2025г. средната продължителност на живота би била 
около 73 години (1).

С увеличаването на възрастта, структурата на смъртността се про-
меня. През 1955г. 40% от всички смъртни случаи са били при деца под 
5 години, 10%  при тези между 5 и 19г, 28% при възрастните между 20 
и 64г, и 21% при тези над 65г. През 1995г, 21% от смъртните случаи са 
били при деца под 5 годишна възраст, 7% при тези между 5 и 19г, 29% 
между 20 и 64 и 43% при тези над 65г. През 2025г, се очаква че само 8% 
от смъртните случаи ще са при деца под 5г, 7% при тези между 5 и 19г, 
29% при групата 20-64г и 43% при тази над 65г (1).

Демографските изменения са причина за промени и в структурата 
на заболеваемостта. Честотата на онкологичните заболявания нараства 
(2) и през 1997 от общо 52.2 милиона смъртни случаи, 6.2 милиона 
се дължат на малигнен процес (1) (туморните заболявания, не без 
основание смятани за чумата на 21 век (3,4), се превръщат в третата по 
значимост причина за смърт след инфекциозните и сърдечно-съдовите 
(1)). Също така е важно да се отбележи, че според епидемиологич-
ните данни в Дания злокачествените заболявания преобладават 
предимно при по-възрастните хора (55 - 85 години) (5).

Една от водещите причини за смърт при онкологичните заболява-
ния е рака на гърдата.Той е най-често срещаното малигнено заболява-
не при жените в САЩ и причина за  385,000 смъртни случаи годиш-
но като това го нарежда на пето място след рака на белия дроб – 1.1 
милиона; на стомаха – 765,000; на колона и ректума – 525,000; и на 
черния дроб – 505,000 (1). Честотата на рака на гърдата достига пик 
от 142 на 100,000 жени през 1999г, след което започва да намалява 
до 2004г. Смята се, че понижението се дължи на спад в използването 
на хормоно-заместителна терапия след публикация през 2002г., 
съобщаваща за увеличен риск от рак на гърдата и заболявания на 
коронарните артерии при използването на естрогени и прогестерон в 
периода след менопаузата (6). От 2005 до 2009 честотата на рака на 
гърдата се задържа на едно постоянно ниво от около 124.3 на 100,000 
жени (7). Данните сочат, че средната възраст на диагностициране в 
този времеви диапазон е била 61г. (8)  като в 0.0% диагнозата е поста-
вена под 20 годишна възраст; 1.8% от случаите са верифицирани във 
възрастта между 20 и 34; 9.9% между 35 и 44; 22.5% между 45 и 54; 
24.8% между 55 и 64; 20.2% между 65 и 74; 15.1% между 75 и 84; и 
5.7% в диапазона над 85 години)(9). Като цяло, въпреки че честотата на 
рака на гърдата се е повишила значително през последните 30 години, 
смъртността се е понижила, най-вече поради по-ранното диагности-
циране и по-доброто лечение (както използваните оперативни техни-
ки, така и неоперативните такива като адювантната химиотерапия и 
лечението с тамоксифен (10)). Интересен е фактът обаче, че ракът на 
гърдата все още намалява очакваната продължителност на живота с 

поне 10 години. За сравнение – ракът на простатата я понижава само 
с една година (1).

Хирургичните и нехирургичните методи, и класификациите (11) из-
ползвани при лечението на рака на гърдата също се усъвършенстват. 
През 1882г. Американският хирург Уилям Халстед извършва уникална 
за времето си агресивна оперативна интервенция, която и до днес носи 
неговото име – радикална мастектомия по Халстед. Чрез нея той постига 
5 годишна преживяемост от 40%(12). Почти 100г по-късно 5 годишната 
преживяемост е вече над 70% (13),а в последните няколко години тя е 
над 90% (14|). Планът на лечение все повече се индивидуализира спря-
мо характерните особености на конкретния пациент (15). Извършените 
оперативни интервенции варират от лумпектомия (локална ексцизия 
на туморната маса на широка основа, обикновено с последваща 
лъчетерапия със или без втори разрез за лимфна дисекция);парциална/
сегментна мастектомия, или още позната под името квадрантектомия 
(в сравнение с лумпектомията се отстранява по-голяма част от гърдата 
(16)); семпла или още тотална мастектомия (отстранява се цялата 
гърда, но без извършване на лимфна дисекция – обикновено при ин-
ситу, микроинвазивен или стадий 1А карцином); модифицирана ра-
дикална мастектомия  (отстранява се цялата гърда заедно с лимфна 
дисекция като гръдните мускули не се пипат; едномоментно или на 
по-късен етап може да се направи реконструкция ( включително и т. 
нар. Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous flap (TRAM)) и да се 
поставят импланти важни за самовъзприятието и самочувствието на 
пациентите (17,18,19,10,21,22)) ; радикална мастектомия (отстраняват 
се и мускулите под гърдата). Все повече пациенти получават агресивно 
противотуморно лечение, запазвайки голяма част от своята жлезиста 
гръдна тъкан (23).  Органо-съхраняващите операции обаче не са ви-
наги подходящи (според протокол на NSABP, те са еквивалентни на 
мастектомията при жени с тумор локализиран в гърдата и с размери 
под 5см (24,25) и именно тук е мястото да споменем огромната отго-
ворност на хирурга за определяне на поведението при всяка конкретна 
ситуация (26,27). Дали ще се използват терапевтични подходи за 
локален контрол на процеса (28) – оперативен и лъчетерапия, и/или 
химиотерепия (адювантна и/или неоадювантна) и хормонална терапия 
за системен контрол, е от изключителна важност за крайния изход от 
заболяването.

Въпреки забележителния напредък в областта на лечението на рака 
на гърдата, все още има много какво да се желае. Това важи особено 
за следоперативните усложнения, едно от които е развитието на 
хронична болка. За да можем да разберем значимостта на проблема и 
влиянието, което той оказва върху физиката и психиката на пациентите 
и потенциалните възможности за превенцията и лечението му, трябва 
да се запознаем по-подробно с анатомичните и физиологичните 
процеси стоящи зад него и промените свързани с развитието му, тоест 
да разберем какво е това болка и какъв е нейния ефект върху човешкия 
организъм, особено когато продължи повече от обичайния период 
необходим за заздравяване на оперативния разрез.

Какво всъщност представлява болката? Според Омир това са стре-
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ли изпратени от боговете; според Аристотел тя е душевен гняв; Пла-
тон твърди, че болката и удоволствието произлизат от тялото. Според 
съвременните и най-нови схващания  «болката е петият витален 
белег» (Американска общност по болката – 1995 година) и заедно 
с другите 4 - температура, кръвно налягане, сърдечна и дихателна 
честота, трябва да бъде непрекъснато проследяван (29, 30,31 ). 
Международната асоциация за изследване на болката (The International 
Association for the Study of Pain) я дефинира като „неприятно сетив-
но и/или емоционално изживяване, свързано с действително или въз-
можно увреждане на тъканите, или неприятно състояние, описвано с 
термините на това увреждане“(32). Това определение обединява в себе 
си основните качества на болката: неприятен усет, негативни емоции 
и защитно поведение независимо от това дали съществува реална 
увреда. Още по-важното е, че то я охарактеризира не само като сети-
вен, но и като емоционален феномен.

Болката е толкова важна за човешкия организъм, колкото е 
сложна и системата за възприемането й. Тя се състои от 4 основни 
анатомични компонента като крайните нервни окончания са първият 
от тях. Те имат клетъчно тяло разположено в дорзалните ганглии, т. 
нар. паравертебрални ганглии и периферен израстък, завършващ като 
свободно нервно окончание, което се нарича ноцицептор. То възпри-
ема болезнения стимул и процесът се означава като ноцицепция. Ин-
формацията се провежда към клетъчното тяло , оттам през централен 
израстък (аксон), който през задните коренчета отива в задния рог 
на гръбначния мозък. Там прави синаптична връзка със следващия 
компонент от системата за болка: възходящите ноцицептивни пътища. 
Те провеждат информацията от задния рог на гръбначния мозък до 
таламуса , хипоталамуса, лимбичната система, церебелума, базалните 
ганглии, голямо-мозъчната кора.Тези центрове всъщност са третия 
компонент на системата за болка. Четвъртият се формира от низходящи 
пътища, свързани с обработка и контрол на предаваните по цялата 
система данни (33,34).

Всеки от нас е изпитвал болка и всеки знае, че най- честите болезнени 
стимули са химичното, механичното и топлинното въздействие върху 
тъканите (33,34). Периферните нервни окончания възприемащи тези 
стимули, са много и различни типове. Все пак са класифицирани 
по наличието или липсата на миелинизация съответно на А-делта и 
С-влакна. А-делта влакната са по-дебели и по тях болката се провежда 
по-бързо, и поради това тя се нарича първична (бърза). Почти 90% 
от ноцицепторите обаче са С влакна. Те предават информацията по-
бавно и съответно болката е вторична (бавна). Локализацията на 
болевото дразнене е относително по- точна при първичната болка 
и твърде приблизителна и неясна при вторичната . Трансферът на 
информацията от първичните аференти към невроните в задния рог на 
гръбначния мозък се осъществява в синапса. Участие в процеса взимат 
множество трансмитери и невромодулатори. Те могат да се разделят на 
възбуждащи и подтискащи. Най- важният възбуден невромодулатор е 
аминокиселината глутамат. Ендогенните опиоиди - енкефалин и В-ен-
дорфин пък са най-мощните инхибитори на синаптичното предаване.

Задният рог на гръбначния мозък е много важен район не само за 
обработка на ноцицептивната информация, но и за нейното модулиране. 
До този извод достигат Melzack  и  Wall още през 1960г. когато публикуват 
своята теория за Gate- контролът (35) . Тя описва механизмите, чрез кои-
то различните фактори повлияват перцепцията на болката. Три фактора 
определят отварянето и затварянето на вратата (gatе) и така модулират 
усещането за болка. Това са : степента на активност в ноцицептивните 
влакна, степента на активност в другите аферентни нерви и 
десцендиращият контрол (от супраспиналните центрове). Като пример 
може да се посочи, че активността във влакната с голям диаметър 
(А-бета) води до подтискане на предаването - затваря портата, докато 
активността в малките влакна (А делта и С) улеснява предаването - 
отваря портата. Модулирането е различно при различните хора и зависи 
от миналия опит, културата, психиката, психологията и моментното 
състояние на индивида.

Задният рог на гр. мозък е много важен район не само за обработка на 
ноцицептивната информация, но и за нейното проектиране към главния 
мозък. Две от най- важните проекционни системи са спиноталамичния 

и спинобулбарните пътища. Tractus spinothalamicus  притежава 
две части: една по-нова във филогенетично отношение към която 
се отнасят А-делта влакната, отговорна за разграничаването на 
локализацията, интензитета и продължителността на стимула, тоест 
дискриминативните аспекти на болката и една по-стара част  към която 
се отнасят С-влакната. По-старата заедно с парамедиалната възходяща 
система активира ретикуларните и лимбичните структури, което води до 
силен мотивационно обусловен отблъскващ  и неприятен афект, който 
кара организма да предприеме действие срещу болката. За организма е 
много важно да може да променя ноцицептивното предаване тоест да 
го подтиска или улеснява. Както вече стана ясно това се осъществява 
главно на ниво на гръбначен мозък от низходящите ноцицептивни 
пътища. Ростралната вентромедиална медула осъществява действието 
си чрез отделяне на 5-HT (серотонин). В зависимост от активирания 
подтип на съответния рецептор в гр. мозък 5-HT може да осъществи 
както анти-ноцицептивни, така и про-ноцицептивни ефекти. На това 
ниво опиоидната система чрез трите класа рецептори - ню, делта и 
капа, осъществява инхибиторен ефект. В гръбначния мозък се намира и 
първичният рецептор за норепинефрин - алфа-адренергичния рецептор. 
Алфа-2 адренергичните рецепторни агонисти, какъвто е клонидинът, 
имат аналгетично действие. В крайна сметка информацията достига 
до главния мозък, където коровите области са критични за нейната 
интеграция, за генерирането на усещане за болка и отговор, бил той 
моторен, автономен, психологичен или познавателен. Усетеният 
интензитет е зависим от множество фактори, включително природата 
на болката, нивото на възбуда и емоционалния статус.

След като вече придобихме представа за анатомията и физиологията 
стоящи в основата на феномена болка, сега е време да се запознаем 
с най-често използваните методи за класифицирането й (33). Това би 
ни помогнало за по-доброто осъзнаване на нейните патофизиологични 
механизми, което пък би ни улеснило изключително много при 
правилния избор на терапевтично поведение.

Според продължителността си болката може да се класифицира 
като остра и хронична. Острата е симптом на увреда или заболяване. 
Хроничната персистира над обичайния ход на един остър процес 
и обикновено продължава повече от 2- 6 месеца. Тя може да 
се раздели на хронична бенигнена (болката сама по себе си е 
болестта) и хронична ракова - дължи се на тъканна деструкция. 
  Според мехенизмите на възникване  болката се класифицира 
като: Ноцицептивна - болка с висок праг на възникване и със защитна 
функция за организма. Дължи се на директно актвиране на периферните 
нервни окончания само от достатъчно интензивни стимули като 
намалява при прекратяване на болезнения стимул. Възпалителна - 
болка с нисък праг на възникване, която по време на възстановителния 
процес има защитна функция, но при хронифициране тази функция се 
губи - например при хроничен артрит. Невропатична - болка с нисък 
праг на възникване и без защитна функция. Дисфункционална - такава 
е болката при фибромиалгия. Тя също няма защитен характер.

Според това къде се намират свободните нервни окончания, 
ноцицептивната болка пък се разделя на соматична и висцерална 
(34). При соматичната те са в кожата и дълбоките мускулно-скелетни 
тъкани. Тази болка е добре локализирана. Такава е болката при костни 
метастази, в областта на оперативния разрез или при скелетно-мускулно 
възпаление. Висцералната болка често се среща при онкологично 
болните пациенти. Тя е резултат от инфилтрация, компресия или 
разпъване на вътрешните органи. Такава е болката при чернодробни 
метастази, панкреатит, миокарден инфаркт. Описва се като дълбока, 
недобре локализирана и често се съпътства от вегетативни прояви като 
гадене,повръщане и изпотяване. Висцералната болка често се отразява 
върху повърхностни кожни области и се нарича отразена болка 
(такава е например болката в рамото при дразнене на диафрагмата). 
Невропатичната болка е в резултат на увреда на периферната или 
ЦНС след операция, химиотерапия, поради лекарствено предизвикана 
невропатия или неврит. Може да ирадиира по дерматомите и често се 
описва като жестока и силна, стрелкаща. Такава е болката при херпес 
зостер, диабетна невропатия, тригеминална невралгия. Обикновено не 
се, или слабо се повлиява от опиоиди.
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В основата на различните типове болка стоят различни механизми. 
По същество това са термини, които трансформират усещанията на 
пациента в научна информация и ни помагат да класифицираме типа 
болка при конкретния пациент, което пък ни помага при избора на 
правилно лечение. Основните механизми са (33):

1. Периферна сенситизация - намален е прага и е увеличена силата 
на отговор на нервните окончания, така че те вече могат да се 
активират от нормално неболезнени стимули, а болезнените 
предизвикват много по-силен отговор. Този механизъм е 
свързан най-вече с възпалителната болка, но на практика 
всички форми на тъканна увреда могат да го предизвикат.

2. Централна сенситизация - дължи се на улеснено синаптично 
предаване в гръбначния мозък. Тя има 3 прояви на клетъчно 
ниво: намаляване на прага на възбуждане; усилване на 
отговора на заднороговите неврони и разширяване на размера 
на рецептивните им полета. Този механизъм участва при 
възпалителната, невропатичната и дисфункционалната болка.

3. Ектопична възбудимост -  налице е след нервна 
увреда, когато сетивните влакна започват да 
генерират акционни потенциали в отсъствие на 
всякаква стимулация.

4. При периферна нервна увреда низходящите инхибиторни 
пътища се подтискат, а процесът се нарича дезинхибиция.

5. Медиаторите отделени при периферното възпаление индуцират 
синтезата на субстанции в неврони, които преди това не са ги 
синтезирали. Това е механизмът на фенотипно превключване.

6. При нервна увреда се формират нови синаптични връзки и се 
активира микроглията, а процесът се нарича структурна реор-
ганизация.

7. Нараняването на периферните нерви води до освобождаване на 
разтворими фактори, които могат да активират сами по себе си 
ноцицепторите - процес наречен имунна активация.

Болката е световно значим проблем сред всички популации от 
населението. Тя е както най-честата причина пациентите да търсят 
помощ от лекар и да ползват системата на здравеопазване, така и най-
честия повод за самолечение (36). Основната й задача е да осигури 
безопасността на организма (37). Дори когато е всекидневно и чес-
то преживяване в болшинството от случаите също би могла да се 
обясни както лаически, така и професионално, като полезен сигнал 
насочващ към мястото на увреда (38). Тя възпрепядства всички 
други дейности и променя обичайното поведение. Обикновено 
интензитета й съответства добре на размера на увредата. Напри-
мер, изваждането на два  зъба боли два пъти повече от изваждането 
на един (39). Все пак има редица случаи, когато размера на увредата 
не отговаря добре на болковото изживяване (40). Например някои 
хора съобщават за болка, за която няма отъждествена лезия, както 
е при много от случаите при болка в гърба, главоболие и стенокар-
дия. Възможно е също така да има тъканна увреда без никаква 
болка. Например до 40% от пациентите с установена миокардна 
исхемия не съобщават за болка. Доказано е, че е възможно да 
усещаш болка в място далеч от увредата или да чувстваш болка 
в липсваща локализация – долен крайник след ампутация. Дори 
и при лабораторни условия, където може да контролираме силата 
на болковата стимулация, съществува голяма вариабилност в 
реакциите на отделните пациенти (41). Като извод можем да кажем, 
че понякога болката не е надежден показател за тъканна увреда и, че 
тъканната увреда не е надежден индикатор за болка. Има редица 
случаи, когато размерът на увредата и размерът на болката заедно 
не колерират добре с изживяването за изтощение и инвалидизация. 
Всеки, който се занимава рутинно с тези проблеми е наясно, че раз-
личните хора реагират различно на една и съща процедура, извършена 
при едни и същи обстоятелства, и че едни и същи хора могат да реа-
гират на една и съща процедура различно различните пъти, или при 
различни обстоятелства. Различните автори дават различна честота на 
болката при различните туморни локализации. При рак на гърдата тези 
честоти варират от 40 до 89%: Foley -52% (42), Daut и Cleeland (43) 
64% с метастатично заболяване и 40% с неметастатично, Simpson (44) 

50%, Portenoy и сътр. (45) 60%, Donnelly и сътр. (46) 89%, Larne и сътр. 
(47) 56%, Vainio и Auvinen (48) 78%, Higginson и Hearn (49) 76%, Chiu 
и сътр. (50) 70%, Lidstone и сътр. (51) 62%. Като цяло болката е налице 
при 60 до 80% от пациентите с напреднало онкологично заболяване 
(52,53).

Тези проценти са смущаващо високи и все пак в голям процент 
от случаите болката остава нелекувана или неадекватно лекувана 
(54,55,56). В резултат на това организации като Международната асо-
циация за изследване на болката, СЗО и други правителствени и не-
правителствени сдружения започват инициативи целящи повишаване 
на осведомеността и знанията както на здравните работници, така и 
на масовата публика върху проблема онкологична болка (55,57,58), с 
резултат забележително намаляване на използваните до тогава дози 
опиоиди (60,61,62). Днес е известно, че дори и след използване на 
5-6 пъти по-високи дози обезболяващи от трети ред, при 10 до 30% 
от пациентите все още не се постига адекватен контрол на болката 
(63,64,65,66). Също така се знае, че много от пациентите страдащи 
от онкологична болка имат както физически, така и психологически 
последствия от нея, като например тревожност и депресия (57), които 
сами по себе си повлияват интензитета на изживяваната от тях болка. 
Случаите на неправилно диагностициране и лечение са много и 
не случайно голяма част от жените се самолекуват с медикаменти, 
за които не е необходима рецепта или използват алтернативни 
методи за лечение (73,74,75).

Не трябва да се приема за даденост, че щом пациентът е лекуван в 
здравно заведение, то неговата болка е била и е под адекватен контрол 
(67). Необходими са повече инициативи както за практическо, така 
и за теоретично обучение на лекарите и сестрите по отношение на 
мониторирането и лечението на онкологичната болка, защото фактите 
сочат, че 20 до 50% от пациентите имат болка при диагностициране 
на заболяването, а когато процесът е напреднал – цели 75%(68,69). 
При авансиралите стадии на рака на гърдата този процент е средно 74 
(между 56% и 100%), като болката е средна или силна по интензитет 
при 40-50% от пациентите и много силна или унищожителна в 25-30% 
(69). В проучване върху над 2000 пациента с напреднало онкологич-
но заболяване изпитващи болка, при 1/3 тя е била на едно място; при 
1/3 в две локализации; при 1/3 в три или повече области (70). Освен 
това не цялата болка се е дължала на самото онкологично заболява-
не: 85% от нея е била директно свързана с онкологичния процес; 17% 
е била причинена от лечението; 9% е била свързана с кахексия; 9% 
се е дължала на съпътстващо заболяване. Голяма част от болката е 
била от ноцицептивен характер, а при 1/3 от пациентите е намесена и 
невропатична компонента (71,72).

Обикновено се приема, че нервната увреда е причина за повечето 
следоперативни невропатични болкови синдроми, но какво всъщност 
разбираме под нервна увреда? Ясно е, че тя е важен фактор в етиологията 
на невропатичната болка, но има ли пряка връзка между увредата на 
периферните нерви и хроничната следоперативна болка? Приема се, че 
увредата на интеркосталния нерв е важно условие за хронична болка 
след торакотомия. Richardson and colleagues (76) откриват широко 
разпространение на невралгия след торакотомия от 22% на 2рия месец 
и 14% на 12 тия месец. В Nottingham също изучават този проблем и 
установявават, че всички които имат ретракция на ребрата по време на 
торакотомия претърпяват увреда на интеркосталния нерв (77). Увредата 
възниква на няколко нива и може да се причини от раздалечаването на 
ребрата, директен натиск, исхемия и разтягане или опъване. Потвърде-
но е, че невропатичната болка е често срещана и причинява значителен 
морбидитет (78). Тя е свързана с по-силна, по-дълго продължаваща 
и причиняваща по-голямо влияние върху живота на пациентите 
хронична болка. Множество изследвания (79,80,81,82,83,84), също 
потвърждават, че хроничната болка след хирургия на гърда по повод 
злокачествено заболяване и след адювантна терапия е с характерис-
тики предимно на невропатично болково състояние, което вероят-
но е свързано с интраоперативната увреда на интеркостобрахиал-
ния нерв. Ето защо според много автори техниките със запазване 
на този нерв (85,86,87,88,89,90) са добър вариант за понижаване 
на риска от развитие на хронична невропатичта болка. В друго 
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проучване авторите провеждат неврофизиологични тестове върху 
нервите преди операцията и преди затварянето на гръдния кош, след 
което преглеждат пациентите 6 седмици и 3 месеца по-късно и не 
откриват връзка между измерената големина на нервна увреда по време 
на торакотомията и хроничната болка или променената сетивност при 
3 месечното проследяване (91). Това предполага по-сложна етиология 
на невропатичната болка след торакотомия, отколкото допускането, 
че тя се дължи само на увреда на интеркосталния нерв.Освен това и 
Carpenter (92) твърди, че приетото за главен рисков фактор за хронична 
болка, а именно увредата на интеркостобрахиалния нерв, по-скоро 
звучи «несериозно». Той демонстрира, че дори само при отстраняване 
на формацията, без аксиларна дисекция, се развива болков синдром 
характерен за след мастектомия (93), дори и след щателно пазене на 
интеркостобрахиалния нерв. В проспективно, рандомизирано, кон-
тролирано проучване Abdullah and colleagues (94) изучават ефекта 
от запазването или не на интеркостобрахиалния нерв при аксиларна 
дисекция. Те откриват, че не винаги е било възможно запазването на 
нерва. Въпреки, че е имало значителна разлика в нивото на болката, 
сковаността и променената сетивност при изписването, на 3тия месец 
не е имало значими различия между групите пациенти. Не е било 
изненада, че честотата на сензорния дефицит е била по-малка в групата 
със запазения нерв. Интересното е, че на третия месец симптомите са 
се влошили и при двете групи, особено в групата със запазения нерв. 
Други проучвания също подкрепят тези заключения (95,96).

В проучване върху 38 пациента с болка в ипсилатералната ръка 
след мастектомия, Vech and colleagues (97) откриват, че само при 
8 от тях това може да се припише на оперативната интервенция. 
Установяват се цели 8 други причини за болката. Интересното е, че 
проучванията показват по-голяма честота на скованост отколкото 
на болка след операция на гърдата с аксиларна дисекция: 70% съоб-
щават за скованост и 30 % за болка (98). Polinsky (99) съобщава, че 
81% от пациентите съобщават за скованост и само 22-32% за болка, 
в зависимост от вида хирургичната намеса. В проучване сравняващо 
психофизикалния преглед на пациенти с болка след мастектомия , с 
пациенти, подложени на подобен тип хирургия, но без болка, Gottrup 
и colleagues (100) откриват, че пациентите и в двете групи показват 
намалена чувствителност на топлинни стимули и на леко убождане в 
засегнатата страна. Прага за болка след натиск в засегнатата страна е 
бил понижен в групата с болки, но не и в тази без болки. Основното 
откритие е, че повтарящата се стимулация от леко убождане около 
цикатрикса в групата с болка води до повишаване на интензитета й - 
възбудна хипералгезия. Магнитута на евокираната болка колерира със 
спонтанния интензитет на болката. Авторите правят заключение, че 
това показва централна сенситизация.

Смущаващото е, че въпреки жестоките последствия за самия 
пациент, болката често се приема за обичайно следоперативно 
състояние (101,102,103,104,105,106,107) и не рядко се допуска да 
хронифицира.
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 Резюме

Анестезията за операция на родилка с псориазис, особено в услови-
ята на спешност, е предизвикателство за анестезиолога. Наличието на 
псориазисни плаки в лумбалната област затруднява технически невро-
аксиалната блокада, а според някои автори дори е противопоказание за 
този тип обезболяване. Осъществяването на ендотрахеална интубация 
при родилки е затруднено поради физиологичните особености на къс-
ните етапи от бременността, а наличието на псориазис допълнително 
усложнява интубацията. Необходим е комплексен подход към бремен-
ната с псориазис, за да се намали до минимум риска от периоперативни 
усложнения. Представяме случай на родилка с псориазис, поставена за 
спешно Цезарово сечение.

Abstract

Delivering anesthesia to a parturient with psoriasis is a challenge to 
the anesthesiologist especially in the emergency setting. The presence of 
psoriatic lesions in the lumbar region complicates technically neuraxial 
blockade and some authors even point this out as a contraindication for 
spinal or epidural anesthesia. Endotracheal intubation in a parturient is 
sometimes difficult due to physiological changes during late stages of 
pregnancy. Psoriasis additionally complicates intubation in pregnant women 
undergoing Cesarean section delivery. In order to minimize perioperative 
complications in the parturient with psoriasis a complex approach is 
mandatory. Here we present a case of a pregnant patient with psoriasis 
scheduled for an emergency Cesarean section delivery.  

Пустуларната форма на псориазис е рядка, но тежко проти-
чаща форма на псориазис. Характеризира се с надигнати плаки 
(пустули), изпълнени със стерилна гной и зачервена, болезнена 
кожа около тях. Наблюдава се по ръцете и краката, или плаките 
са разпръснати по различни части на тялото. Често бременност-
та изостря клиничното протичане на псориазис с поява на пус-
тули (1). Обширното засягане на кожата при тези болни се счита 
за относително противопоказание за невроаксиална блокада 
(2). Представяме случай на пациентка с псориазис, усложнен с 
появата на пустули, която бе поставена за Цезарово сечение в 
условия на относителна спешност по акушерски показания. 

Описание на случай

Пациентката е на 32 години, първа бременност с един жив плод. Бре-
менността протича нормално и е проследявана редовно. Пациентката 
страда от псориазис от детска възраст, имала е периоди на обостряне, 
следвани от продължителни ремисии. Заболяването е проследявано и 
лекувано от дерматолог в града, в който живее. От известно време тя 
се преместила в друго населено място и престанала да посещава своя 
дерматолог. През това време заболяването не се е обостряло. В тре-
тото тримесечие на бременността обаче, интензивнотта на обривите 
посепенно се увеличила и през последните 2 седмици преди термина 
се появили пустули, сърбеж и засегнатите участъци се увеличили по 
площ. Прегледана е от дерматолог и е започнато лечение с кортикосте-
роиди, довело до облекчаване на симптомите и намаляване на засегна-
тите участъци. След няколко дни пациентката спира лечението без да 
се консултира с лекар, поради опасения да се не увреди бебето. 

Родилката постъпва в болницата на 8-мия ден след очаквания тер-
мин. При акушеро-гинекологичния преглед не е обърнато внимание на 
дерматологичното заболяване, тъй като засегнатите участъци са пре-
димно в области, които на пръв поглед не се виждат. Поради акушер-
ски индикации е насрочено родоразрешаване чрез Цезарово сечение 
за следващия ден. На другата сутрин пацентката постъпва в анестези-
ологичното отделение и за първи път, откакто е бременна, е проведена 
консултация с анестезиолог. 

Установени са няколко значими проблема: 
1. Дерматологичното заболяване е в активна фаза и обхваща обшир-

ни области от тялото – ръцете от лактите до раменете, целия гръб от 
врата до сакрума, ингвиналните гънки, заднатата страна на бедрата, 
подбедриците и стъпалата. Лицето и шията не са засегнати. Някои от 
участъците са пустулозно променени, без наличие на видимо инфекти-
рани области. В района около гръбначния стълб на нива L1-L5 плаката 
е плътна, равна, без пустули и данни за инфекция. 

2. Пациентката съобщава за медикаментозна алергия, установена 
след тестуване по повод операция на корема преди 2 години. Резулта-
тите не са налични, но тя помни, че е „алергична към упойки”. След 
медикаментозна подготовка е проведена обща анестезия без услож-
нения. Сега не е провеждала предоперативна подготовка, защото не е 
очаквала, че ще я оперират.

3. Скорошен прием на храна. Въпреки, че била предупредена да не 
се храни преди операцията, пациентката е закусила обилно, защото 
„била много гладна“. 

Предоперативният анестезиологичен риск бе оценен на ІІ-ра степен 
по ASA, а класът по Mallampati за трудност при интубация бе ІІ-ІІІ. 
Всички рискове бяха обяснени на пациентката и бе взето нейното съ-
гласие за обща анестезия.

Проведена бе предоперативна подготовка с метоклопрамид, хиста-
минови блокери,  метилпреднизолон и инфузия на физиологичен раз-
твор. Реши се да се извърши обща анестезия след интубация в бърза 
последователност с крикоидно притискане. При ларингоскопията се 
визуализира само част от епиглотиса. Установи се наличие на плаки по 
лигавицата на устната кухина, кървящи при лек допир. Тъканите на но-
соглътката бяха значително оточни и раними. Римата на ларингса не се 
визуализира дори след прилагане на различни техники като подобрен 
Джаксън и модифицирано притискане на ларингса. Поради опасност 
от регургитация и аспирация на стомашно съдържимо, не бяха опита-
ни други прийоми като назална интубация на сляпо или поставяне на 
ларингеална маска. Фибро-бронхоскопска интубация не бе възможна 
по технически причини. Взе се решение пациентката да бъде събудена, 
като се положат грижи да се избегне регургитация. Осигури се внима-
телно обдишване с положително налягане и висок процент кислород от 
анестезиологичния апарат чрез маска до възстановяване на ефективно 
спонтанно дишане и протективни рефлекси. 

След като пациентката бе напълно събудена, случилото се й бе обяс-
нено и бе поискано съгласието й за спинална анестезия. След това, же-
ната бе поставена в странично положение и полето бе подготвено по 
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обичайните методи. Пункция се извърши на ниво L3-L4, което не беше 
обхванато от пустули, но имаше относително плътна псориазисна пла-
ка. Изпозвана бе синална игла 25 G тип Quincke, с която от първия опит 
бе локализирано спиналното пространство. Анестезията бе осъщест-
вена с marcain 0,5 % heavy и fentanyl. Постигнат бе добър моторен и 
сензорен блок, който позволи гладко протичане на Цезаровото сечение. 
Роди се нормално здраво бебе, без увреждания. 

Следоперативният период протече добре за майката и бебето и те 
бяха изписани на 6-тия ден без усложнения. При изписване от болни-
цата, псориазисните плаки видимо бяха намалели по интензивност, а 
пустулозните промени показваха признаци на заздравяване. Препоръ-
чано й бе консултация с дерматолог и й бяха дадени препоръки и дата 
за контролен преглед.

Обсъждане

Пустуларната форма на псориазис е ремитентно протичащо за-
боляване, което се проявява с полета от пустули, разпръснати върху 
участъци еритематозна кожа. Ако не са инфектирани, пустулите не са 
източник на инфекция (1). По време на бременност може да се наблю-
дава обостряне на болестта с прояви на агресивно протичащи систем-
ни форми (3). Травмирането на засегнатите кожни участъци усилва 
симптомите и усложнява клиничната картина. Препоръчително е, през 
обхванатите области да не се извършват инвазивни процедури и ма-
нипулации (4). Затова, някои автори считат за по-подходяща общата 
ендотрахеална (ЕТ) анестезия при пациентки с недобре лекуван псо-
риазис, на които се налага родоразрешаване с Цезарово сечение (2,5). 
Прилагането на ЕТ анестезия при родилки обаче, често е свързано с 
висок риск от усложнения поради значителната оточност на тъканите, 
която променя разположението на структурите в устата и носоглътката 
и ги прави лесно раними и обилно кървящи при допир (6). Boutonnet M 
et al установяват, че по време на бременност и в периода около ражда-
нето, степента на трудност на ЕТ интубация (оценена според класа по 
Mallampati) се увеличава значимо (7).

Освен по-висок риск от усложнения, свързани с ЕТ анестезия, при 
бременни с псориазис често се установява оток на дихателните пъти-
ща, носоглътката и лицето, както и плаки по лигавиците (1). Всичко 
това прави интубацията много по-трудна и травматична. Използването 
на невроаксиална блокада избягва манипулации в областта на диха-
телните пътища, с което значително намалява опасността от тежки и 
фатални усложнения (5). Нужна е ранна предоперативна подготовка 
на такива пациентки и комплексното им лечение от екип, включващ 
различни специалисти – дерматолог, акушер-гинеколог, анестезиолог. 
Доброто взаимодействие между тях е от решаващо значение за успеш-
ното лечение и благоприятния изход (5,8). Някои автори препоръчват 
една седмица преди очаквания термин да се проведе насочена терапия 
на кожата в лумбалния отдел, която включва ежедневна превръзка с 
мометазон крем, а в последния ден и хидрокортизон-крем (8). Това ле-
чение води до значимо намаляване на кожните лезии и създава подхо-
дящи условия за невроаксиална блокада. 

Ние нямахме възможност за подготовка на псириазисните лезии на 
нашата пациентка поради относителната спешност на оперативното 
родоразрешение. Тъй като целия гръб бе засегнат, на места с пустулоз-
ни промени, се взе решение да се извърши ЕТ анестезия. Въпреки че 
огледа показа ІІ-ІІІ клас по Mallampati, данните за нормално протекла 
предишна ЕТ анестезия подкрепиха избора на обща анестезия. Освен 
това, анамнезата за медикаментозна алергия наложи осигуряване на 
проходими дихателни пътища в случай на анафилактична реакция. На-
края, наличието на пълен стомах изисква сепариране на дихателния 
от храносмилателния път по време на операцията. Невъзможността за 

ЕТ интубация бе обусловена не само от силно намалената видимост 
поради оточност на тъканите, но и от лесната им ранимост с последва-
що кървене и обилно натичане на секрети. Бързата десатурация, често 
наблюдавана при родилки, не позволи по-продължителна ларингоско-
пия поради опасност от хипоксия на майката и плода. Ето защо се взе 
решение пациентката да бъде събудена и да се извърши невроаксиална 
блокада, въпреки относителните противопоказания. До пълното съ-
буждане на пациентката не се наблюдава повръщане, регургитация или 
анафилактична реакция. Спиналната анестезия бе извършена и проте-
че без усложниения. Проведени бяха контролни прегледи на 30-тия и 
90-тия ден след изписване от болницата, които не показаха отклонения 
от нормата. 

Опитът от нашия случай и данните, публикувани в медицинската 
литература, ни позволяват да препоръчаме следното поведение при ро-
дилки с псориазис: 1. Оптимален контрол на псориазисните плаки по 
време на бременността и с наближаване на термина – проследяване от 
дерматолог.

2. Внимателно наблюдение на хода на бременността от акушер-ги-
неколог.

3. С наближаване на термина, формиране на екип от специалисти, 
ангажирани с лечението на родилката с псориазис – включва дермато-
лог, акушер-гинеколог и анестезиолог. 

4. Невроаксиалната блокада – спинална или епидурална, е за пред-
почитане пред ЕТ анестезия, поради по-малкия риск от усложнения, 
особено когато  е проведен адекватен предоперативен контрол на псо-
риазисните плаки.

5. Осигуряване на условия за фибро-бронхоскопка интубация без 
подтискане на спонтанното дишане.
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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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