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УВОД.

Настоящият КОНСЕНСУС е подписан от водещите в България спе-
циалисти по Анестезиология и интензивно лечение и е предназначен 
за интензивно лечение на заболявания при човека, които могат да бъдат 
лекувани само в клиники/отделения за реанимация и интензивно лече-
ние от лекари придобили медицинска специалност по Анестезиология 
и интензивно лечение. 

Основната цел на този КОНСЕНСУС за „Бъбречнозаместителна те-
рапия” е да помогнем  пациентите с различни тежки и животозастар-
шаващи заболявания и състояния. Той е резултат на нашите теоретични 
знания и практичен опит свързани с високоспециализираната дейност 
екстракорпорална циркулаци. Той е част от лечебните методите, които 
прилагаме в нашата клинична специалност Анестезиология и интен-
зивно лечени.

Ние приемаме в консенсуса публикуваните Правила  от 2012 г.  – 
„The 2012 Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Clinical 
Practice Guideline for acute kidney injury (AKI)1 aims to assist practitioners 
caring for adults and children at risk for or with AKI.”

За разработването на консенсуса сме използвали опита  на проф. д-р 
Клаудио Ронко – ръководител Клиника по Нефрология и акутна диа-
лиза  от Университета във Виченца, Италия, и опита и препоръките 
на проф. Риналдо Беломо от Медицински Универсистет в Мелбърн, 
Австралия.. 

Надяваме се този първи КОНСЕНСУС на българските анестезиоло-
зи  да подпомогне обучението и знанията на специалистите по Анесте-
зиология и интензивно лечение във високоспециализираната дейност 
„Бъбречнозаместителна терапия”. 

Считаме, че приетите от нас правила в България ще помогнат бъл-
гарските граждани да получат реална интензивна медицинска помощ  
при редица тежки и опасни за живота им състояния, които лекари от 
други клинични специалности не могат да им предоставят без нашето 
професионално участие.

 Дейностите свързани с този национален консенсус ще подпомогнат 
държавата и обществените фондове в подобряване на здравето и ка-
чеството на живот на българските граждани.

Ето защо се надяваме, че този национален консенсус на водещите 
анестезиолози на България да бъде приет от ръководството на Минис-
терство на здравеопазването и включен като „процедура”  в Наредба № 
40, която могат да прилагат само лекари специалисти по Анестезиоло-
гия и интензивно лечение.

 Надяваме се Националната Здравно Осигурителна Каса да финан-
сира с публичните средства тази дейност в интерес на българските 
граждани.

Консенсусът е резултат нa приетите от нас научно-образователните,  
диагностично-терапевтични и национални стандарти създадени в:

1. Дружеството на анестезиолозите на България; 
2. Медицински Университет, София. Катедрата по Анестезиология 

и интензивно лечение. 

Този консенсус е oдобрен като високоспециализирана медицин-
ска дейност за анестезиолозите и специалистите по интензивно ле-
чение в България от:

1. Борда на Дружеството на анестезиолозите в България с Протокол 
№ ..../2014 г.

2. Катедрения съвет на Катедрата по Анестезиология и интензивно 
лечение при Медицински Факултет, София на 21.01.2014 г.

Февруари, 2014 г.

                                    Проф. д-р Николай Петров..........................
                                    Проф. д-р Силви Георгиев...........................
                                    Проф. д-р Пламен Кенаров..........................
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Високоспециализирана медицинска дейност по Анестезиология и 
интензивно лечение „Бъбречнозаместителна терапия” 

Лекарите,  които имат право да извършват „Бъбречнозаместителна 
терапия”/БЗТ/  са придобилите клинична специалност по Анестезио-
логия и интензивно лечение.

         Консенсусът изисква : 
 1. Необходими  теоретични знания и практични умения на специа-

листите по Анестезиология и интензивно лечение за различните мето-
ди на „Бъбречнозаместителна терапия” както и методите за екстракор-
порално кръвообръщение; 

 2. Формиране на професионален алгоритъм на поведение от спе-
циалистите по интензивно лечение за провеждане на тази високоспе-
циализирана дейност при различни заболявания и синдроми.

 Консенсусът  задължава провеждане на допълнително обуче-
ние по Бъбречнозаместителна терапия за специалистите анестезиолози :

- изучаване патогенезата при нарушения на хомеостазата при кри-
тични състояния (сепсис, перитонит, травми, екзогенни и ендогенни 
отравяния, изгаряния, полиорганна недостатъчност, ARDS и др.) и 
приложение на „Бъбречнозаместителна терапия”;

– изучаване патогенезата при нарушения на хомеостазата при кри-
тични състояния свързани със или по повод на хирургични интервен-
ции

Консенсусът налага изучаване на основните утвърдени методи за 
провеждане на „Бъбречнозаместителна терапия”: 

1. Основни познания на физичните и химичните явления: дифузия, 
осмоза, конвекция и обратна осмоза.

2. познания върху основните процедури свързани с бъбречнозамес-
тителната терапия: хемофилтрация, хемодиализа, хемодиафилтрация.

3. Изучаване на основните санитарно-хигиенни и епидемиологични 
правила за дезинфекция и стерилизации на машините и съораженията, 
както и сетовете за екстракорпорално кръвообръщение. Профилактика 
на предаваните по кръвен път инфекции;

4.Обучение по медицинска етика и деонтология свързани с екстра-
корпорално кръвообръщение и извънтелесно пречистване на кръвта.

Необходими задължителни условия, за практическо извършване 
на процедурата „Бъбречнозаместителна терапия”.

1. Да е придобил/а специалност по Анестезиология и интензивно 
лечение.

2. Да познава:
2.1.Основните  патогенетични  механизми на нарушения в хомеос-

тазата при различни заболявания свързани със сърдечно-съдовата сис-
тема, гастро-интестиналната система, ендокринната система, нервната 
система, ревматология, дерматология, пулмология, акушерство и гине-
кология, алергични, хематологични заболявания и др; 

2.2.Особеностите на Бъбречнозаместителна терапия” и екстракор-
поралното кръвообръщение при различни заболявания отнесени към  
възрастта на болните и индивидуализирани към конкретния пациент;

2.3.Основните законови и подзаконови нормативни документи ре-
гламентиращи тази дейност: 

а) информирано съгласие на пациента; 
б) санитарно-хигиенните изисквания за работа с кръв и кръвни про-

дукти; 
в) вирусно и бактериално заразяване чрез биопродуктите. 
3. Да умее: 
3.1. Да реализира екстракорпоралния контур на апарата за Бъбреч-

нозаместителна терапия” ;
      3.2. Да усвои особеностите при провеждане на Бъбречнозамес-

тителна терапия”
     3.3. Да усвои всички методи за поставяне на централни и пери-

ферни венозни катетри. 
4. Да притежава на базово ниво следните професионални умения:
 4.1. Осъществяване  на съдов достъп чрез поставяне на цен-

трални и периферни венозни  катетри;
 4.2. Да провежда  процедура по хемодиализа, хемофилтра-

ция и хемодиафилтрация.
 4.3. Да  умее да прелива кръв и кръвозаместители, донорска 

плазма и други биопрепарати;
 4.4. Да  умее и да има опит с интравенозно вливане (капково, 

болусно и струйно) на лекарства, кръв и заместители на кръвта.
5. Да е усвоил всички техники за съживяване при животозастрашя-

ващи състояния:
5.1.  Основна подръжка на живота: 
А. Осигуряване на свободно проходими дихателни пътища;
В. Осигуряване на адекватна белодробна вентилация;
С. Осигуряване на адекватна циркулация;
D. Работа с дефибрилатор и електростимулатор.
5.2.  Разширена основна подръжка на живота.
Задължителни основни научни познания, които специалистите по  

„АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ” прилагат при 
дейността Терапевтична афереза.

Раздел  Съдържание

1

Запознати са с общите методи на терапевтичната афереза
Вътрешна среда на човека и механизми на нейната 
регулацията. Хомеостаза. 
Механизми на нарушаване на хомеостазата.
Понятие и принципи на бъбречнозаместителната терапия. 
Хемодиализа, хемофилтрация, хемодиафилтрация.

2

ARDS – Респираторен Дистрес Синдром на Възрастните.
Етиология и патогенеза. Механизъм на поява и формиране на 
ОДН. Полиорганна недостаточност. Патогенеза и  развитие 
на вторична остра бъбречна недостатъчност /ОБН/.   Клиника 
и диагностика АРДС и асоциирана с него вторична остра 
бъбречна недостатъчност.. Лечение на  АРДС и ОБН. 
Принципи и методи на бъбречнозаместителната терапия  при  
АРДС. 
3. ОБН – Остра бъбречна недостатъчност. Етиология и 
патогенеза. Механизъм на поява и развитие на ОБН. Клиника 
и диагностика на ОБН. Видове ОБН. Терапевтично поведение 
при ОБН. Принципи и методи на бъбречнозаместителната 
терапия при лечение на ОБН.Биомаркери за диагностика и 
терапевтично поведение при развитието на ОБН. 
4. Кардиоренален синдром /КРС/ - Етиология, патогенеза, 
причини за появата и развитието на КРС. Клиника и 
диагностика на КРС. Лечение посредством приложение на 
бъбречнозаместителна терапия. 

5

Спешни състояния.
Състояния с критично нарушени витални функции 
и полиорганна недостаточност. Възможности на 
екстракорпоралната детоксикация и приложение на бъбречни 
депурационни техники. . 
Травматична болест. Синдром на Системния Инфламаторен 
Отговор(SIRS). Мастна емболия. Болест на изгарянето 
и измръзването.  Остри отравяния. Остри инфекции и 
сепсис. Особености на развитие на ОБН и приложение 
на бъбречнозаместителна терапия. Жлъчно-чернодробна 
и панкреатична хирургия – механична жълтеница и 
вирусен хепатит. Хеморагично-некротичен панкреатит. 
Перитонит. Хепато-ренален синдром. Уросепсис. Методи на 
бъбречнозаместителна терапия.

9

Организация на работа в екипа по  бъбречнозаместителна 
терaпия.

Документи, регламентиращи хигиенно-епидемиологичните 
правила за управление, устройство и контрол на 
регистрираното лечебно заведение по Закона на Лечебните 
заведения. 

Документи за взето Информирано съгласие от пациента или 
неговите родители/настойници.

Документи за проведения мониторен контрол на виталните 
функции по време на бъбречнозаместителната терпия.

Възможни усложнения по време на процедурата. Остра 
хиповолемия и колапсоидни състояния. Тромбоемболия 
и въздушна емболия. Антикоагулантни нарушения.  
Хипокалцемия. Хемолиза. 

Животоспасяваща помощ при възникване на усложнения 
по време на провежданата бъбречнозаместителна терпия.  
Церебро-Кардио-Пулмонална ресусцитация.         .

Апаратура и медикаменти при възтановяване на основните 
жизнени функции (сетове за пунктиране на магистралните 
вени, интубация и изкуствена вентилация на белите дробове).

Практическо запознаване с апаратурата и методите на 
бъбречнозаместителната терапия.

Особености на антикоагулантната стратегия. 
Анализ на грешките и възможните опасности при 
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Дефиниции на различните процедури по бъбречнозаместителна 
терапия.

 Процедура Дефиниция

1. хемодиализа - Хемодиализата е процедура, при която кръвта на 
болния се филтрира и „пречиства“ от отпадните азотсъдържащи веще-
ства, ненужната вода и соли. Чрез хемодиализата се регулира артери-
алното кръвно налягане и баланса на електролитите (калий, натрий, 
хлор, фосфор и калций).

2. хемофилтрация – при  хемофилтрацията,  кръвта на пациента 
преминава през мембрана, която по свойства наподобява свойствата 
на бъбречните гломерули. Филтрираната течност съдържа освен не-
нужните азотсъдържащи вещества , много соли и вода. Филтрираното 
количество се замества по венозен път с изотониен разтвор (разтвор 
с нормалната за организма концентрация на соли и електролити), на-
речен субституиращ / заместителен/. Хемофилтрацията натоварва по-
малко кръвообръщанието.

3. хемодиафилтрация – това е комбинирана процедура съчетаваща 
в различна степен диализа и филтрация, протичащи паралелно посред-
ством специални за целта мемрани.

Показания за провеждане на Бъбречнозаместителна терпия  :
(Свързани с kDIGO, 2012 г.) 

Определение:  БЗТ включват всички процедури по хемодиализа, 
хемофилтрация и/или хемодиафилтрация, приложени по отделно 
или заедно с цел осъществяване на екстракорпорална депурация 
на метаболитни, токсични и инфламаторни фактори, както и про-
тивоедемна терапия, при пациенти в нестабилно /критично/ със-
тояние, при които приложението на конвенционалните методи на 
депурация са невъзможни или рисковете от тях многократно пре-
вишават ползите. 

Дефиниция за ОБН:

1. Увеличаване на серумният креатини с над 26,5 nmol/l за пе-
риод до 48ч.

ИЛИ
2. Увеличение на серумния креатинин до 1.5 пъти над изходния /

преди развитието на ОБН/.
ИЛИ
3.Диуреза под 0,5мл/кг/ч. за 6 часа.

Стадиране на ОБН

1.  1,5-1,9 пъти увеличение на серумния креатини спрямо изходния 
и/или диуреза под 0,5мл/кг/ч. за период от 6-12ч.

2.  2.0-2,9 пъти увеличение на серумния креатини спрямо изходния 
и/или диуреза под 0,5 мл/кг/ч. за над 12 часа.

3.  3,0 пъти увеличение на серумния креатинин спрямо изходния или 
нива на серумен креатини над 350 nmol/l, или стартиране на бъбречно-
заместителна терапия  при пациенти под 18 год.възраст при  спад на 
GFR под 35мл/мин. при телесно повърхност от 1,73м2  и/или диуреза 
под 0,3 мл/кг/ч. за над 24 часа или пълна анурия.  

4.  Клиничнозначим периферен /тъканен/  и/или белодробен застой 
с/без влошаване на газообмена, с/без необходимост от изкуствена бе-
лодробна вентилация. 

5.  Уремична енцефалопатия,  уремичен перикардит,  уремична нев-
ропатия/миопатия.

6.  Тежка некорегируема медикаментозно диснатриемия  /серумен 
Na+ над 160 или под 115mmol/l/.  

7.  Тежка хипертермия
8.  Медикаментозни интоксикации подлежащи на диализна депура-

ция.

Употреба и приложение на Бъбречнозаместителните методи и 
техники:

1.  Спешно и неотложно стартиране на БЗТ при животозастраша-

ващи промени във флуидния, електролитния и алкално-киселинния 
баланс.

2.  Задължително проследяване тренда на лабораторните резултати 
за серумен креатинин  и кръвна урея по време на терапията.

3.  Прекратяване на терапията, когато тя не е необходима повече или 
когато рисковете от нейното продължаване многократно надхвърлят 
ползите.

4.  Не препоръчваме употреба на диуретици с цел възстановяване на 
бъбречната функция или с цел намаляване експозицията на бъбречно-
заместителната терапия като продължителност или честота. 

Приложение на антикоагулация в хода на Бъбречнозаместител-
ната терапия.

1. Ние препоръчваме употреба на антикоагулант по време на БЗТ 
при пациенти без риск от кървене, без нарушения в коагулационната 
система и/или без системна употреба на антикоагулант преди предсто-
ящата терапия. 

2. Препоръчваме употребата на цитратен антикоагулант с предим-
ство пред хепарин в хода на бъбречнозаместителната терапия.

3. При пациенти с риск за приложение на цитратен антикоагулант, 
препоръчваме употреба на нефракциониран или нискомолекулярен хе-
парин с предимство пред останалите антикоагуланти.

4. При пациенти с висок риск от кървене, които не са получавали 
антикоагуланти препоръчваме употребата на цитратен антикоагулант, 
при липса на контраиндикации или провеждане на процедурата без ре-
гионална антикоагулация на екстракорпоралния кръг при висок риск 
от кървене. 

форми на приложение на бъбречнозаместителна терапия в хода 
на ОБН:

1. При пациенти в нестабилно критично състояние, препоръчваме 
употребата на продължителна бъбречнозаместителна терапия.

2. При пациенти с ЧМТ или други случай на повишено вътречереп-
но налягане и/или генерализиран мозъчен едем, препоръчваме употре-
ба  на продължителна  бъбречнозаместителна терапия. 

 
Буферни разтвори, приложими за бъбречнозаместителна тера-

пия:
1. Ние препоръчваме приложението на бикарбонатен пред лактатен 

буфер както за диализатен  така и за субституиращ разтвор в хода на 
бъбречнозаместителна  терапия при пациенти с ОБН.

2. Ние препоръчваме приложението на бикарбонатен пред лактатен 
буфер както за диализатен  така и за субституиращ разтвор в хода на 
бъбречнозаместителна  терапия при пациенти с ОБН в състояние на 
циркулаторен шок.

3. Ние препоръчваме приложението на бикарбонатен пред лактатен 
буфер както за диализатен  така и за субституиращ разтвор в хода на 
бъбречнозаместителна  терапия при пациенти с ОБН и чернодробна 
дисфункция /недостатъчност/  и/или лактацидемия. 

Дозировка и приложение на БЗТ:
1. Дозата на БЗТ трябва да бъде изчислена и приложена преди всяко 

начало на всяка нова терапията дори и при един и същи пациент.
2. Дозата се адаптира за достигане на конкретните параметри на во-

дно-електролитното, алкално-киселинното и метаболитно състояние 
при всеки пациент. 

3. Препоръчваме достигане на ефективна доза на ултрафилтрация в 
хода на бъбречнозаместителната терапия от 25 до 35 мл/кг/ч.  

Цялостен мониторинг на пациентите по време на БЗТ се осъществя-
ва  съгласно раздел III. Буква „Б“, т.1 от медицински стандарт „Анесте-
зия и интензивно лечение“. 

Изисквано ниво на болнична компетентност и обем на дейностите 
по Анестезия и интензивно лечение“ за осъществяване на процедури 
по БЗТ – II(второ)  и  III(трето) ниво на компетентност съгласно  меди-
цински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“. 
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ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

МОНИТОРИРАНЕ НА ЕНТРОПИЯ ПРИ БУДНИ КРАНИОТОМИИ

Р. Танова, М. Абрашева, Р. Исакова, Ст. Джендов
ОАИЛ, Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски”- София

ENTROpY MONITORING DuRING AwAkE CRANIOTOMY

R. Tanova, M. Abrasheva, R. Isakova, St. Djendov
AICU, Department of Neurosurgery, University Hospital “St. Ivan Rilski”- Sofia

Резюме: 
 Цел: Спектралната ентропия е метод за мониториране дълбочина-

та на анестезия, който все още рядко се прилага при будни краниото-
мии. Целта на настоящото проучване е да се проследят промените в 
този показател и да се оцени значението му при провеждане на такъв 
тип интервенции. 

 Материал и методи: Обхванати са 47 будни краниотомии, извър-
шени върху 44 пациента с лезии в близост до функционално важни 
мозъчни зони. Прилагана е “asleep-awake-asleep” техника с инфузии 
на пропофол и фентанил. Проследени са двата параметъра на ентро-
пия- RE и SE и са сравнени техните стойности през отделните фази на 
интервенцията. Критерий за водене на анестезията са клинични при-
знаци, а не данните от ентропията.

 Резултати и заключение: Времето за интраоперативно събуждане 
в серията е 20 (10- 50) минути. Дозировките на анестетиците са, както 
следва: пропофол- 100- 220mcg/kg/min  в етапа преди функционално-
то тестуване и 20- 100mcg/kg/min след това, а съответните скорости 
за фентанила са 0,5- 3mcg/kg/h и 0,2- 1mcg/kg/h. Средните стойности 
на SE, поддържани през двете “asleep” фази преди и след интраопе-
ративното събуждане са съответно 40 и 48,5, а за RE- съответно 46 и 
58, като разликите са статистически значими. От друга страна измер-
ванията, отчетени в “awake” фазата не се различават съществено от 
изходните показания преди увода в анестезия- 87,5 vs 87 за SE и 97 vs 
96 за RE. Така получените резултати корелират добре с дозировките на 
анестетиците през отделните етапи на интервенциите. Следователно 
ентропията отразява адекватно промените в дълбочината на анестезия 
по време на извършване на будни краниотомии. Удачно е да се проу-
чат възможностите за евентуално оптимизиране на  използвания от нас 
режим (намаляване на потреблението на анестетици и времето за съ-
буждане) посредством разширяване значението на тази методика като 
критерий за управление на анестезията при будни краниотомии.  

 Ключови думи: будна краниотомия, дълбочина на анестезия, 
ентропия

Abstract:
 Aim: Spectral entropy is a method for monitoring the depth of 

anesthesia, which is still rarely used during awake craniotomy. The aim of 
the present study is to register the changes of this parameter and to evaluate 
its significance while performing such interventions. 

 Materials and methods: Fourty- seven awake craniotomies in 44 
patients with lesions near eloquent brain areas are included in the study. 
The anesthetic management consists of an “asleep-awake-asleep” technique 
provided by  propofol and fentanyl infusions. The two entropy indicators- 
RE and SE- are registered and their values in the different stages of the 
procedures are compared. A guide for the anesthetic management are 
clinical signs, and not entropy.

 Results and conclusion: The time for intraoperative awakening is 
20 (10- 50) minutes. The anesthetic dosages are as follows: propofol 100- 
220mcg/kg/min before the functional testing and 20- 100mcg/kg/min after 
that, and fentanyl 0,5- 3mcg/kg/h and 0,2- 1mcg/kg/h, respectively. The 
median entropy values, maintained during the two “asleep” phases of the 
procedure, are 40 and 48,5 for SE, and 46 and 58 for RE, the differences 
being statistically significant. On the other hand, the starting values of both 
SE and RE before induction are similar to those during the “awake” phase. 
These results correlate well with the different anesthetic dosages used in 
the different stages of the procedure. Hence, entropy adequately reflects 
the changes in the anesthetic depth during awake craniotomy. The possible 
options for optimizing our regimen (reducing the drug consumption and 
the time for intraoperative awakening) by including entropy as a guide for  
anesthesia management should be considered. 

 Key words: awake craniotomy, depth of anesthesia, entropy

 Увод: Спектралната ентропия е електроенцефалографски бази-
ран метод за мониториране дълбочината на анестезия, представляващ 
алтернатива на биспектралния индекс (BIS). Модулът за ентропия 
(Datex-Ohmeda S/5 Entropy module, Helsinki, Finland) генерира два от-
делни показателя- state entropy (SE) и response entropy (RE). Първият 
отчита ЕЕГ сигнала и е индикатор за хипнотичното състояние на па-
циента, а вторият включва още допълнителна информация за електро-
миографската активност на лицевите мускули и се счита, че би могъл 
да подпомогне оценката на аналгезията. Възможният  диапазон за SE 
е между 0 и 91, а за RE- между 0 и 100. За осигуряване на адекватна 
анестезия се препоръчват стойности на двата показателя между 40 и 60 
(1). Ентропията все още се използва рядко при извършване на будни 
краниотомии и точното й място в тази област предстои да бъде изясня-
вано.     

 Цел: Целта на настоящото проучване е да се проследят промените 
в стойностите на ентропията (SE и RE- entropy) през отделните фази на 

будните краниотомии и да се оцени нейното значение за мониториране 
дълбочината на анестезия при този тип оперативни интервенции. 

 Материал и методи: Настоящото проучване е с проспективен 
характер. В него са включени 47 случая на будни краниотомии, из-
вършени по повод различни лезии в близост до функционално важни 
мозъчни зони. Интервенциите са осъществени от 2009 до 2011 г. в 
Клиниката по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Иван Рилски” върху 
44 пациента- 25 жени и 19 мъже. В рамките на разглеждания пери-
од трима от болните са претърпели реоперация отново в условията на 
будност. От проучването са изключени един пациент, при който не е 
предприето интраоперативно събуждане, и други двама, при които по 
технически причини стойностите на ентропията не са регистрирани. 
Средната възраст на разглеждания контингент болни е 45,4± 14,3 г. (14- 
70). Демографските характеристики и разпределението по диагнози са 
представени в табл. 1. 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
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Брой 
случаи/ 

пациенти
Мъже: 
жени

Възраст 
(години)

bMI 
(kg/
m2)

Клас 
ASA

I:II:III
Диагнози

47/ 44 19: 25 45,4 
±14,3

26,6 
±5,8 24:22:1

Тумори- 43* Глиал-
ни - 42

Мета 
стази- 1

Нетуморна 
патология- 

4
АВМ 

- 1

Струк 
турни 

увреди- 
3

Табл.1 Демографски характеристики на пациентите. *- отразен е 
броят на извършените интервенции, при 3-ма болни е осъществена 
реоперация по повод глиални тумори; АВМ- артерио- венозна малфор-
мация 

 Прилаганият анестезиологичен протокол се състои от следните 
елементи:

Премедикация. Два часа преди увода в анестезия се приемат 4 mg 
ондансетрон p. os, а 30 минути преди увода се прилагат: мидазолам 1 
mg,  фамотидин 20 mg, метоклопрамид 10 mg, дексаметазон 4 mg i.v. и 
парацетамол 1 g в краткотрайна инфузия.

 Увод. Осъщестява се посредством пропофол 3 mg/kg т.т., прило-
жен за 2-3 минути. След загуба на палпебрален рефлекс и отпускане на 
долната челюст се поставя ларингеална маска тип Classic в съответния 
размер, подходящ за пациента. 

 Локална анестезия. Извършва се ипсилатерална блокада на нер-
вите, инервиращи скалпа, а също инфилтрация по хода на кожната ин-
цизия и в местата на поставяне на фиксатора на главата. Използва се 
0.25% разтвор на левобупиакаин (2mg/kg т.т.) и епинефрин 1:200 000.

 Поддържане на анестезията през отделните етапи на интервен-
цията.  

 А. Фаза “asleep-1”- до интраоперативното събуждане. Осъществя-
ва се посредством инфузия на пропофол със скорост до 220 mcg/kg/
min и фентанил- до 3mcg/kg/h. По преценка се добавя инхалационен 
анестетик- севофлуран в обемен процент, съответстващ на не повече 
от 0.6 MAC.

 Б. Фаза “awake”- интраоперативно събуждане и функионално те-
стуване. Инфузията на фентанил се спира след започване на костна-
та трепанация, а тази на пропофол- приблизително 20 минути преди 
предвиденото от хирурга начало на функционалното тестуване. Ларин-
геалната маска се отстранява при наличие на възстановена адекватна 
спонтанна вентилация, след което се осъществява картирането на мо-
зъчните функции.

 В. Фаза “asleep-2”- след приключване на функционалното тестува-
не. Анестезията се осъществява посредством възстановяване на инфу-
зиите на пропофол и фентанил със скорости съответно до 100 mcg/kg/
min и до 1 mcg/kg/h. Пациентите се оставят на спонтанна вентилация 
през лицева маска с подаване на кислород 4- 6l.min-1.

  Интраоперативен мониторинг. Осъществява се рутинно мони-
ториране на виталните функции - ЕКГ,  неинвазивно артериално на-
лягане, пулсова оксиметрия, телесна температура. Адекватността на 
вентилацията се оценява чрез капнометрия и капнография през първа-
та “asleep” фаза и чрез клинично наблюдение през останалата част от 
интервенцията. Дълбочината на анестезия се мониторира посредством 
отчитане на параметъра ентропия с неговите два компонента- RE и SE. 
Стойностите се регистрират на всеки 15 минути. За критерий, опреде-
лящ корекция в дозировките на медикаментите, служат промени в хе-
модинамичните показатели, както и евентуално наличие на движения, 
кашляне, напъване, гримаси от страна на пациента.  

 Статистическият анализ включва дескриптивна статистика и срав-
нение посредством Wilcoxon rank sum test с ниво на значимост p<0.05.

 Резултати: Средното време за интраоперативно събуждане е 20 
минути (10- 50 минути). Консумацията на анестетици за интервенция 
e, както следва: за пропофол средно 9mg/kg/h (5,1- 14,4 mg/kg/h) и за 
фентанил средно 0,7mcg/kg/h (0,4- 1,4mcg/kg/h).   За всеки пациент са 
отчетени изходните стойности на SE и RE преди увода в анестезия. 
Освен това са изчислени средните стойности на двата параметъра, 
поддържани през трите отделни фази на интервенцията- “asleep-1”, 
“awake” и “asleep-2”. Обобщените данни за цялата група са представе-
ни в табл. 3. 

преди увод фаза 
“asleep-1”

фаза 
“awake” 

фаза 
“asleep-2”

SE (средно) 87,5   
(74- 90)

40  
(16- 53)

87   
(72,5- 90)

48,5  
 (34- 66)

RE (средно) 97   
(81- 99)

46  
(17- 63)

96  
 (82- 99)

58   
(37- 76)

Табл. 2 Средни стойности на параметрите SE и RE през отделните 
фази на будните краниотомии

 При сравнение на средните стойности на SE по време на двете 
“asleep” фази се установи, че те са по- ниски в първата (40 vs 48,5), 
като разликата между тях е статистически значима (p< 0,001)- фиг.1. 

0
20
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80

100

SE-asleep1 SE-asleep2

Фиг.1 Стойности на SE през двете “asleep” фази

Идентични резултати бяха получени и за параметъра RE (46 vs 58)- 
фиг.2. Неговите средни стойности в “asleep1” бяха по- ниски от съот-
ветните в “asleep2” (p< 0,001).  

 

0
20
40
60
80

100
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Фиг.2 Стойности на RE през двете “asleep” фази 

По отношение на измерванията, отчетени във фазата на интраопе-
ративна будност, те не се различаваха съществено от изходните пока-
зания, т.е. от тези, регистрирани преди увода в анестезия. Това важи 
както за SE (p= 0,12), така и за RE (p= 0,75).

 Така получените резултати показват, че стойностите на SE, респек-
тивно RE, са сходни, когато пациентите са будни- преди интервенцията 
и по време на интраоперативното функционално тестуване. В същото 
време разликите между SE/ RE през двете “asleep” фази корелират до-
бре с различията в съответните използвани анестезиологични режими. 
Във фаза “asleep1” се прилагат по- високи дози анестетици (пропофол 
100- 220 mcg/kg/min и фентанил 0,5- 3 mcg/kg/h), позволяващи меха-
нична вентилация през ларингеална маска. От друга страна по време 
на “asleep2” фазата инфузионните скорости са значително по- ниски- 
20- 100mcg/kg/min за пропофола и 0,2- 1mcg/kg/h за фентанила, което 
дава възможност пациентите да бъдат оставени да дишат спонтанно 
без манипулаци върху дихателните им пътища. Следователно може да 
се твърди, че ентропията отразява адекватно промените в дълбочината 
на анестезия през отделните етапи на будните краниотомии.

 Дискусия: Мониторирането на дълбочина на анестезия е описа-
но при различни неврохирургични интервенции. При това са устано-
вени добри корелации между SE, RE, BIS, клиничните скали за ниво 
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на седация и концентрациите на пропофол в мястото на ефекта при 
приложение на таргетно контролирани инфузии (2,3). Според обши-
рен анализ на базата данни Кохрейн, обхващащ проучвания в различни 
хирургични области, независимо от нееднородността на получените 
резултати като цяло се налага изводът, че използването на BIS за во-
дене на анестезия е свързано с намалено потребление на пропофол и 
инхалационни анестетици, както и с по- бързо възстановяване на съз-
нание и рефлекси (4). През 2012 г. британският Национален институт 
за подобряване на здравните грижи (National Institute for Health and 
Care Excellence- NICE) издава препоръки за иползването на средства за 
мониториране дълбочината на анестезия (BIS, Entropy, Narcotrend). В 
тях се подчертава, че тези средства не са задължителни, но са вариант 
на избор, който е особено удачен при пациенти с повишен риск от не-
желана интраоперативна будност или обратно- от достигане на прека-
лено дълбоки нива на анестезия, а също така в случаите на приложение 
на тотална интравенозна анестезия. Модулите Entropy и Narcotrend са 
по- рядко употребявани, но се приемат за еквивалентни на BIS като 
клинична ефективност и също могат да се свържат с намаление на кон-
сумацията на анестетици и времето за възстановяване след анестезия 
(5). При извършване на будни краниотомии мониторинг на дълбочина 
на анестезия не се прилага рутинно и публикациите, разглеждащи тази 
тематика, са относително малобройни. По- голямата част от проуч-
ванията са базирани на проследяване на BIS. Първото съобщение за 
използване на спектрална ентропия при будна краниотомия датира от 
2007г. В него се отбелязва, че RE и SE съответстват във висока степен 
на реактивността на пациента и тази методика представлява добра ал-
тернатива на биспектралния индекс, още повече, че се влияе по- мал-
ко от приложението на електрокоагулация (6). Shen и сътр. използват 
само RE параметъра като показател за дълбочината на анестезия при 
будни интервенции. Те прилагат инфузии на пропофол или дексмеде-
томидин, които титрират така, че да го поддържат в диапазона между 
40 и 60 (7).     

 Според повечето автори при будните краниотомии също е налице 
добра корелация между клиничната оценка на дълбочината на анесте-
зия, данните от ЕЕГ- базираните скали и анестетичните концентрации 
в мястото на ефекта при използване на таргетно контролирани инфу-
зии (8, 9). За известно разминаване съобщават Ha и сътр., като техните 
резултати показват по- ниски от очакваните  стойности на BIS (10). 
Sinha и сътр. правят ретроспективен анализ на 42 будни интервенции 
и установяват, че когато се прилага BIS потреблението на анестети-
ци намалява сигнификантно, а също така се наблюдава тенденция към 
развитие на по- малък брой усложнения, особено на респираторна де-
пресия и прекомерна седация (11). Lobo и Beiras също отбелязват пре-
димствата на BIS и подчертават неговото вероятно значение за бързото 
интраоперативно събуждане, регистрирано в тяхната група- 218.13± 
91.41 секунди (9). В нашата серия времето за възстановяване на съз-
нанието беше значително по- дълго- средно 20 минути. Консумацията 
на пропофол, която регистрирахме, беше висока- средно 9mg/kg/h. При 
това трябва да се има предвид, че ние мониторирахме ентропия, без да 
я използваме като критерий за ръководене на анестезията. По такъв на-

чин установихме статистически значими разлики между параметрите 
SE и RE за двете “asleep” фази, които корелират добре с различията в 
прилаганите дози на анестетиците през тези фази.

 Заключение: Възоснова на данните от проучването ни може да се 
направи изводът, че ентропията отразява адекватно промените в дъл-
бочината на анестезия през отделните етапи на будните краниотомии. 
Удачно е да се проучат възможностите за евентуално оптимизиране на  
използвания от нас режим (намаляване на потреблението на анесте-
тици и времето за събуждане) посредством разширяване значението й 
като критерий за управление на анестезията при будни краниотомии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕИНВАЗИВНА ВЕНТИЛАЦИЯ СЛЕД ПЛАНОВА ЕКСТУБАЦИЯ 
ПРИ КАРДИО хИРУРГИЧНИ ПАЦИЕНТИ: ЧЕСТОТА НА РЕИНТУБАЦИЯТА
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на нарушения на външното дишане без ендотрахеална интубация. Не 
е установено в каква степен НИВ е ефективна при пациенти след сър-
дечни операции с клиника на дихателна недостатъчност след планова 
екстубация, и доколко може да се избегне реинтубация при тях.

Цел: да се изследва ефективността на НИВ при дихателна недос-
татъчност след екстубация при пациенти след сърдечни операции и 
нуждата от реинтубация.

Метод: проучването е ретроспективно при пациентите нуждаещи се 
от НИВ в ранния еледекстубационен период след сърдечни операции 
за времето 2011-2013г. Изследвани са продължителност на непосред-
ствената следоперативна МВ до момента на плановата екстубация, 
време до започване на НИВ и нейната продължителност, извършването 
на реинтубация, престой в интензивното отделение, смъртност, както 
и показателите на газообмена преди и след сеансите НИВ. В деня на 
извършване на НИВ е изчислявана величината на сумарната органна 
морбидност по системата SOFA. За НИВ са използвани конвенционал-
ни апарати за механична вентилация в режим или еквивалент на бифаз-
но позитивно налягане с интерфейс full face лицева маска.

Резултати:  изследвани са 29 пациенти, 0.7% от оперираните за този 
период. МВ след операцията е 2 дни (от 10 часа до 8 дни), а продължи-
телността на спонтанно дишане от екстубацията до приложението на 
неинвазивна вентилация е 4,7часа (1-12ч). Починали са 3-ма пациенти. 
Реинтубация е извършена при 7 пациента (25%). При тях МВ е по-про-
дължителна и болничния престой е по-висок. PaO2/FiO2 е по-високо 
при не-реинтубираните пациенти. При реинтубираните установихме 
слабо повишение на PaO2/FiO2.

Заключение: ранната необходимост от НИВ след екстубация, както 
и намалената поносимост с продължителност равна или под 1 час са 
предиктивни фактори за неуспех от НИВ.

Ключови думи: остра дихателна недостатъчност, сърдечна хи-
рургия, неинвазивна вентилация, постоперативен период, реинту-
бация.

Abstract
Objective: Noninvasive ventilation, NIV is useful in the cases of 

impaired external breathing and thus preventing endotracheal intubation. 
In what extent NIV is effective in patients after cardiac surgery and 
how far reintubation after planned extubation could be prevented is still 
undetermined.

Aim: to analyze the effectiveness of  NIV by respiratory failure in 
extubated patients after cardiac surgery and evaluate the need of reintubation.

Methods: this is a retrospective study conducted in patients treated 
with NIV in the early postextubational period after cardiac surgery for the 
period-2011- 2013. The following parameters are examined: Duration of 
mechanical ventilation, MV by the moment of planned extubation, time 
of initiation of NIV, as well as its duration, rate of reintubation, ICU stay, 
mortality and indexes of gas exchange before and after the procedure of 
NIV. In the day of NIV application the cumulative morbidity was presented 
by the SOFA score. Respirators in a mode of biphasal possitive pressure 
with an interface of “full face”mask are used for NIV.

Results: 29 patients are included in the study, that represents 0,7% of 
the operated patients for that period. The duration of  MV after cardiac 
surgery is 2 days (from 9 hours to 8 days) and the duration of  breathing 
from extubation until the use of NIV was applied is 4,7 hours (1-12hours). 
3 patients died. Reintubation is performed by 7 patients  (25%). In this 
patients MV is longer, as well as hospital stay. Pa02/FiO2 is higher in non-
reintubated patients. In the reintubated patients negligible improvement in 
the Pa02/Fi02 ratio was noted.

Conclusion: probably the early use of NIV after extubation, as well as 
reduced tolerance to the procedure (equal to or below 1 hour) are predictive 
factors for unsuccess of NIV.

key words: acute respiratory failure, cardiac surgery, noninvasive 
ventilation, postoperative period, reintubation.

Обосновка

Понастоящем сърдечните операции, с използване на извънтелесно 
кръвообръщение протичат с ниско ниво на смъртност и обща пери-
оперативна морбидност. Постоперативните белодробни дисфункций 
заемат основна част от тази морбидност в следоперативния период. 
Повечето пациенти имат достатъчен белодробен резерв и толерират 
добре тази дисфункция, като успяват да подържат добра оксигенаци-
ята и вентилация [1-3]. При някои пациенти, особено тези с анамнеза 
за респираторни заболявания или предшестащ кардиогенен белодро-
бен едем, дихателната функция може да бъде сериозно нарушена [4]. 
Това влошаване представлява сериозен проблем, свързан с по-дълъг 
болничен престой, по-висока смъртност, белодробни и извънбелодроб-
ни усложнения [5]. Като се изключат случаите на нехерметичност на 
делия дроб (пневмоторакс) и плевралните колекции, в ранния постопе-
ративен период оксигенацията често е увредена поради настъпии вен-
тилацинно-перфузионни нарушения и изразен интрапулмонален шънт. 
Това може да се дължи на предшестващата обща анестезия, срединна-
та стернотомия, присъствието на дренажни тръби, кардиопулмоналния 
байпас, трансфузията на кръвни продукти, дисфункция на диафрагма-
та и съпътстващите заболявания, особено ХОББ и наднорменото тегло 
[1,2]. Корекцията хипоксията при тези състояния, от един момент ната-
тък може да се извършва само чрез заместване на външното дишане с 
механична вентилация [6,7].

Неивазивната, с избягване на ендотрахеалната интубация вентила-
ция, НИВ вече е широко разпространена. Недвусмислени са данните 
за ефективност на НИВ при пациенти с ХОББ, остър кардиогенен оток 

и при такива с понижен имунитет. НИВ се използва за лечение на ди-
хателна недостатъчност след екстубация в различни сфери на хирур-
гичната практика, където е необходимо повишаване на функционал-
ния капацитет на белия дроб. Някои автори съобщават за намаляване 
честотата на реинтубациите [8-11]. В каква степен, обаче тази тактика 
е ефективна и позволява избягване на интубация и механична венти-
лация при тежка хипоксия в ранния период след екстубация на кардио 
хирургични пациенти е въпрос недостатъчно представен в литература-
та [12-14]. Като имахме предвид горното, организирахме и проведохме 
проучване като си поставихме следната цел:

Да се изследва приложимостта и ефективността на неинвазивната 
вентилация при лечението на дихателна недостатъчност след екстуба-
ция при пациенти след сърдечни операции с използване на извън те-
лесно кръвообръщение.

Методи

Проведохме ретроспективно проучване на пациентите при които 
са извършени сърдечни оперирации в болница „Света Екатерина“ за 
периода 2011-2013г. чрез оценка на електронно регистрираната меди-
цинска документация. Идентифицирани са всички възрастни пациен-
ти, при които е извършвана НИВ при хипоксия след екстубация във 
визирания инервал. Изследвани са демографски данни, вид операция, 
продължителност на непосредствената следоперативна механична 
вентилация до момента на плановата екстубация, време до започване 
на НИВ и нейната продължителност, извършването на реинтубация, 
престой в интензивното отделение, смъртност. Изследвани са показа-
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телите на газообмена преди и след сеансите НИВ. В деня на извършване 
на НИВ е изчислявана величината на сумарната органна морбидност по 
системата SOFA [15].

Пациентите след сърдечни операции напускат операционната зала 
интубирани. След покриване на общоприетите критерии за възстановя-
ване на външното дишане и провеждане на успешен класически „Т“ тест 
са екстубирани. Последното е извършено при спазени изисканията за 
възстановени витални функции и стабилност на хемодинамиката.

Критериите за приложение на неинвазивна вентилация след ексту-
бация, включват следното: хипоксемия, сатурация на хемоглобина в 
артериалната кръв, SaO2<90% или парциално налягане на кислорода 
в артериалната кръв, PaO2<80mmHg при кислород в газовата смес на 
спонтанно дишане над 50%.

Критериите за реинтубация включват следното: сърдечен арест, рес-
пираторен арест, нарушение в съзнанието с неритмично дишане, тежка 
нетолерантност към неинвазивната вентилация, хемодинамична неста-
билност (систолно артериално налягане под 70mmHg, въпреки адек-
ватното обемно заместване и употреба на вазоконстриктори), сърдечна 
честота под 50/мин, лиса на ефект върху хипоксемията- SaO2 под 90%, 
въпреки повишаването на концентрацията на кислорода в дихателната 
смес, хиперкапния, липса на подобрение в механиката на дишането или 
невъзможност за очистване на секретите от дихателните пътища. Реше-
нието за реинтубация е взимано от лекуващия лекар. 

Неинвазивната вентилация се прекратява при наличието на всяко 
едно от следните условия: изчезване  клиничните белези на увеличена 
дихателна работа и мускулна умора, намаляване на дихателната честота 
или подобряване на газообмена, намален толеранс от пациента.

За неинвазивната вентилация са използвани конвенционалните апа-
рати в интензивното отделение в начален режим бифазно позитивно 
налягане с долно ниво 4-6 смH2O, горно 15-18 смH2O и 10-15 смH2O 
позитивно инспираторно налягане. При пациенти с персистираща  хи-
поксемична дихателна недостатъчност, SaO2<90%  долното ниво на 
подкрепа се повишава стъпаловидно с 2 см воден стълб. Използва се 
най-ниското възможно ниво на FiO2 за поддържане на сатурация над 
95%. Лекарския и сестринските екипи имат над 5 години опит с мето-
диката НИВ. Използвания интерфейс е лицева маска, по модела full face 
mask, като процедурата е започвана при липса на утечки и настройка на 
подходящ тригер. Процедурата се счита за успешна, ако в последствие 
не се налага интубация и приложение на механична вентилация и за не-
успешна ако се налага рентубация и механична вентилация. Изследват 
се кръвно-газови анализи преди започването на НИВ, по време на про-
веждането и след това.

Качествените променливи са отразени като честота или проценти, а 
количествените като средно и стандартно отклонение. Иследван е вида 
на разпределение според теста на Kolmogorov-Smirnov. При липса на 
нормално разпределение величините са оценявани като медиана. Срав-
няването на продължителни и количествени променливи е извършено с 
помоща на t теста на Student и χ2. Логистичен регресионен мултивари-
ационен модел е приложен за откриване на предиктивните фактори за 
реинтубация. Стойности на р<0.05 са приети за статистически значими.

Резултати

За годините 2011-2013 сърдечно оперираните пациенти в болницата 
са 4251. Всички са приемани след операцията в реанимационното от-
деление като 29 от тях, (0.7%) са лекувани с неинвазивна вентилация 
поради остра хипоксична дихателна недостатъчност след плановата сле-
доперативна екстубация. Демографските данни, особеностите на хирур-
гичните операции, и свързаните с НИВ характеристики са представени 
на Таблица 1. Средната продължителност на първоначалната механична 
вентилация от края на операцията до екстубация при тези пациенти е 2 
дни (от 10 часа до 8 дни), а продължителността на спонтанно дишане от 
екстубацията до приложението на неинвазивна вентилация е 4,7часа (1-
12). Починали са 3-ма пациенти на 10-ти, 16-ти и 34-ти ден. Реинтубация 
е извършена при 7 пациента (25%). Не установихме връзка между SOFA 
скор и необходимостта от реинтубация. При реинтубираните пациенти, 
продължителността на конвенционалната вентилация е по-продължи-
телна, болничния престой е значително по-висок. Стойностите на PaO2/
FiO2 са статистически значимо по-високи след процедурата НИВ при 
пациентите, при които не се е наложила реинтубация. При пациентите, 
нуждаещи се от реинтубация установихме слабо повишение на PaO2/
FiO2. При тях общия престой в реанимация е статистически значимо 
по-дълъг 20,6 дни спрямо 8,4  p=0.0023.

В мултивариационния регресионен анализ продължителността на 
спонтанно дишане след екстубация до започването на НИВ под 4 часа и 
продължителността на НИВ равна или под 1 час са предиктивни факто-
ри за неуспех от неинвазивната вентилация.
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PaO2 
/FiO2 
преди 
НИВ

PaO2 
/FiO2 
след 
НИВ

м 74 АКБх3 1 4 3 не 1 4 10 66 98
м 57 МКП 0,46 8 2 не 1 4 8 68 213

ж 56 РА 
АоАсц 2 2 3 не 1 5 17 84 177

ж 68 АКБХ3 
+АКП 1 2 4 не 1 6 10 65 198

ж 67 АКБх3 0,5 3 5 не 1 3 18 85 212

м 62 АКБХ3 
+АКП 3 4 0,5 да 4 1 15 8 86 75

ж 75 ТЕктБА 1 8 2 не 1 5 16 131 166

ж 67 АКБх2 
+МКП 0,75 12 2 не 1 45 18 96 166

м 70 АКБх1 0,58 4 3 не 1 1 14 83 130
м 64 АКП 0,92 6 4 не 1 7 9 94 146
ж 63 АКБХ4 4 4 13 да 2 1 6 16 78 70
м 71 АКБх1 1 8 2 не 1 3 13 84 89
м 54 АКБх3 0,92 10 1 не 1 18 13 105 161
ж 75 АКБх4 1 2 1 да 6 1 6 13 99 136
м 73 МКП 6 3 2 не 1 32 6 83 86
ж 61 АКБх3 1 2 2 не 1 3 9 89 118

ж 71 АКБх2 
+РезЛК 0,87 4 3 не 1 8 13 78 104

м 76 АКП 
+МКП 0,75 6 3 не 1 7 9 65 189

м 54 АКБХ1 1,5 1 2 да 13 1 26 16 69 136
м 62 АКБХ2 1 5 1 не 1 7 11 104 145

м 64 АКП 
+МКП 7 3 0,4 да 2 EL 10 14 81 345

м 67 АКБХ3 3 1 0,5 да 8 EL 34 16 74 175
ж 71 АКБХ3 1 4 1 не 1 3 13 90 183

м 61 РА 
АоАсц 1 6 2 не 1 7 8 99 216

м 50 АКБХ3 2 6 1 не 1 7 14 67 169
м 46 АКБХ3 0,54 9 2 не 1 5 17 69 78
м 53 АКП 0,42 6 3 не 1 4 9 154 223

м 64
АКП 
+Пл 
Акар

6 2 2 да 11 1 21 15 89 156

м 70 АКБХ3 
+АКП 8 3 2 не EL 16 14 97 240

Таблица 1: Демографски, оперативни и перипроцедурни данни за 
пациентите третирани с НИВ. АКБ-аорто коронарен бай-пас, МКП-
митрално клапно протезиране, РААоАсц-резекция на аневризма на ас-
цендентната аорта, АКП-аортно клапно протезиране, ТЕктБА-тромб 
ектомия на белодробната артерия, ПезЛК-резекция на лявата камера, 
ПлАкар-пластика на артерия каротис

Обсъждане

Основните заключения от настоящото проучване са, че реинтуба-
ция е била нужна при около 25% от сърдечно оперираните пациенти, 
при които е прилагана НИВ за лечение на остро възникнала хипоксич-
на дихателна недостатъчност след екстубация, като предразполагащи 
фактори за това са ранното развитие на дихателна недостатъчност след 
екстубацията, под 4 часа и караткотрайната й продължителност, рав-
на или под 1 час. Честотата на неуспех от неинвазивната вентилация 
варира и зависи от множество фактори, като например опит на меди-
цинските кадри, популацията от пациенти, тежестта на заболяването 
и времето, в което е приложена неинвазивната вентилация-преди или 
след резгръщането на дихателна недостатъчност [7, 16]. Неинвазивната 
вентилация  се оказва  особено полезна за пациенти с ХОББ или кари-
огенен белодробен едем, при които се наблюдава ниска честота на ре-
интубации-15% за повечето случаи. Наблюдава се голяма вариабилност 
в честотата на дихателна недостатъчност след екстубация, с данни за 



12 Год. XLIII, кн.1/2014

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

неуспех от неинвазивната вентилация, вариращи от 10-72% [6,17]. В 
едно проучване при кардиохирургични пациенти след плановата опе-
рация нито един от 83-мата пациента, третирани с неинвазивна вети-
лация не се е нуждаел от реинтубаця [18]. Сърдечно-съдовия статус на 
пациенти след сърдечни операции е по-малко стабилен и допълнитено 
се влошава след кардиопулмоналния байпас поради нарушенията във 
вентилационно-перфузионните нарушения и увеличеното количество 
извънсъдова вода в белия дроб. Продължителността на първоначална-
та механична вентиация е по-голяма в подгрупата от пациенти, при 
които след това неинвазивната вентилация е последвана от интубация. 
Продължителната постоперативна механична вентилация се асоциира  
с по-висока честота на остра дихателна недостатъчност при сърдеч-
но-оперирани пациенти и съпътстващи отклонения в другите витални 
органи [3]. Ние използвахме сборуваната система SOFA за оценка на 
общата морбидност, като не установихме разлика в скора при ринту-
бираните и тези, при които НИВ е била успешна. Като имаме предвид 
мултифакторната същност на системата считаме, че установеното по-
скоро е израз на недостатъчен брой на случаите, отколкото на липса на 
разлика в морбидността [15].

Времето на приложение на неинвазивна вентилация е определящо 
за клиничния ефект. Някои клинични проучвания показват, че прило-
жението на неинвазивна вентилация след развитието на дихатена не-
остатъчност не водят до намаление в  честотата на реинтубациите и 
смъртността. Keenan и съавт. проучват хетерогенна група от пациен-
ти, несърдечно оперирани, които развиват дихателна недостатъчност 
под 48 часа след екстубацията и не откриват статистически значима 
разлика в честотата на реиинтубациите, болничната смъртност, про-
дължителността на механичната ветилация и болничния престой меж-
ду пациенти, при които е прилагана НИВ, спрямо тези, при които се 
прилага конвенционална тактика (кислород, агресивна физиотерапия 
и фармакотерапия), [14]. В едно голямо мултицентрово проучване на 
Esteban и съавт. е установена честота на реинтубациите от 48% при 
пациенти, третирани с неинвазивна вентилация спрямо тези пациен-
ти, получаващи стандартно лечение. Авторите установяват по-висока 
смъртност сред реинтубираните пациенти, но правят заключение, ре-
зултатите са по-добри ако НИВ се приложи непосредствено след ексту-
бацията, преди появата на клиника на дихателна недостатъчност [13]. 
В проучването си Nava и съавт. върху пациенти с висок риск от диха-
телна недостатъчност след екстубация установяват по-ниска честота 
на реинтубации (8,3% спрямо 24,4%, p=0,02) и по-ниска смъртност 
за групата от пациенти, лекувана с неинвазивна вентилация, веднага 
след екстубация, спрямо тези, лекувани със стандартна терапия [19]. 
Хиперкапнеичните пациенти и тези с хронична дихателна недостатъч-
ност имат особена полза от приложението на неинвазивна вентилация 
веднага след екстубация. Въпреки че, НИВ е по-малко ефективна за 
пациенти, които се нуждаят по-рано от нея, въз основа на резултатите 
от нашето проучване, това не означава, че по-ранното и приложение 
след екстубация не е правилно. Това по-скоро означава, че в първите 24 
часа след екстубацията персистират причините или предразполагащи-
те фактори за дихателната недостатъчност. Проучванията показват, че 
профилактичната употреба на НИВ, в модел назално  продължително 
позитивно налягане подобряват оксигенацията при сърдечно опери-
рани пациенти в по-голяма степен, в сравнение с конвенционалната 
кислородна терапия и намаляват случаите с пневмония, реинтубация и 
обратен прием в реанимация [12,17]. В неотдавнашно проучване при-
ложението на неинвазивна вентилация при сърдечно-оперирани паци-
енти, развиващи хипоксемична дихателна недостатъчност, подобрява 
оксигенацията и намалява броя на белодробни инфекции, в сравнение 
с пациенти с остра дихателна недостатъчност, нуждаещи се от неза-
бавна интубация [7].

Ограниченията на настоящото проучване включват  неговия ретрос-
пективен характер, липса на контролна група, отклонения в събиране-
то на информация от базата данни: например данни за функционалното 
изследване на външното дишане. Вероятно някои от пациентите, при 
които е отбелязан неуспех от НИВ може би е трябвало да бъдат реин-
тубирани по-рано.

Липсата на рандомизирани проучвания върху практиката на НИВ 
при сърдечно оперирани пациенти означава, че не може да се направи 
заключение за ефективността й за избягване реинтубацията при тази 
специфична популация болни. Идентифицирането на пациенти, разви-
ващи дихателна недостатъчност рано след екстубация до 24-тия час, 

които трябва да бъдат реинтубирани незабавно, поради голямата ве-
роятност за неуспех от неинвазивната вентилация е въпрос на бъдещи 
проучвания.
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ТРЯБВА ЛИ ДА ИЗМЕРВАМЕ СТОЙНОСТИТЕ НА ТРОПОНИНА ПРИ ПАЦИЕНТИ 
СЪС СУБАРАхНОИДАЛНА хЕМОРАГИЯ?

Белитова М., Д. Карадимов
КАИЛ, УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ,  София

DO wE REALLY NEED TO MEASuRE CARDIAC TROpONIN VALuES IN pATIENTS 
wITH SubARRACHNOID HAEMORRHAGE?

belitova M, D. karadimov
Department of Anesthesiology and ICU, 

University Hospital “Queen Giovanna”- Sofia

Теоретични основи:  
При пациенти със субарахноидална хеморагия (САХ) се наблюдава 

повишен риск от сърдечни и белодробни усложнения. Повишението на 
концентрацията на Troponin I (cTnI) е достоверен маркер за налична 
миокардна увреда.

Цел: Да се проучи значението на повишените тропонинови нива, за 
поява на сърдечни или белодробни усложнения и изхода за пациенти 
със САХ.

Методи: Нивата на Troponin I (cTnI) са измерени при пациенти 
със САХ, хоспитализирани до 24-я час от хеморагията. Чрез уни- и 
мултивариативен регресионен анализ е установено прогностичното 
значение на повишените тропонинови нива над 0,25mg/l, по 
отношение на установени прогностични критерии (клинично 
състояние при приемането, възраст, количество на кръвта в 
събарахноидалнотопространство) – за възникване на белодробен 
едем, абнормалитети в газообмена, нарушения в сърдечния ритъм, 
неадекватна сърдечна функция и изход за пациента.

Резултати: абнормно повишени тропонинови нива бяха установени 
при 35 от 68 пациенти. Като независими прогностични фактори за 
поява на сърдечни или белодробни усложнения, както и за развитие 
на лош изход за пациента, бяха определени повишените тропонинови 
нива и тежкото клинично състояние на пациента (95% confidence 
interval (CI), 0.57 - 0.83), като след разширяване на модела и с WFNF 
скалата и възрастта на пациента, се отчете повишение на интервала на 
конфиденциалност от 0,70 на 0.83 (95% CI, 0.72 - 0.93).

Заключение: повишените стойности на тропонина е мощен 
предиктор за поява на сърдечни и белодробни усложнения при 
пациенти със САХ, но няма допълнителна предиктивна стойност по 
отношение изхода за пациента.

Ключови думи: тропонин, сърдечни и белодробни усложнения, 
САХ.

background: 
Patients with aneurysmal subarachnoid haemorrhage (SAH) are at risk of 

cardiac and pulmonary complications. Troponin I (cTnI), a reliable marker 
of myocardial injury, is frequently raised after SAH. 

Aim: To investigate the additional value of (cTnI) in predicting cardiac or 
pulmonary complications and outcome in patients with SAH.

Methods: Admission cTnI was measured in a prospective series 
of patients admitted within 24 hours of SAH. Using univariate and 
multivariate logistic regression analyze the additional prognostic value of 
raised cTnI (above 0.25mg/l) was investigated compared with established 
prognosticators (clinical condition on admission, age, and amount of blood 
on computed tomography) for predicting the occurrence of pulmonary 
oedema, pulmonary gas exchange abnormalities, rhythm disturbances, 
inadequate cardiac performance and poor outcome. 

Results: Abnormal cTnI concentrations were found on admission in 45 
of 68 patients. Abnormal cTnI concentrations and poor clinical condition 
independently predicted cardiac or pulmonary complications. After 
extending the model with World Federation of Neurological Surgeons scale 
and age in addition to abnormal cTnI, the AUC-ROC improved from 0.70 
(95% confidence interval (CI), 0.57 to 0.83) to 0.83 (95% CI, 0.72 to 0.93). 
Abnormal cTnI also independently predicted poor outcome. The additional 
prognostic value of cTnI for poor outcome is limited. 

Conclusions: cTnI measurement is a powerful predictor for the 
occurrence of pulmonary and cardiac complications, but does not carry 
additional prognostic value for clinical outcome in patients with aneurysmal 
SAH. 

key words: cardiac Troponin, SAH, patient’s outcome

Въведение 
Субарахноидалната хеморагия (САХ) е тежко и драматично 

състояние, а терапевтичното поведение, все още е предизвикателство 
за анестезиолози и неврохирурзи, предвид високия тотален морталитет 
(50% all-cause mortality)1,5,14. Към настоящия момент, установените 
независими предиктори на морталитета са18: нивото на съзнание при 
презентирането на пациента (оценено по скалата на Hunt&Hess), 
напредналата възраст и количеството на кръвта в субарахноидалните 
пространства (оценено по четиристепенната скала на Fischer). 
Тежките усложнения на САХ са интра- и екстракраниални5,15. 
Към интракраниалните се числят: повторното кървене (re-
bleeding), вазоспазмът и последващата го мозъчна исхемия и късен 
неврологичен дефицит, резистентната на терапия интракраниална 
хипертензия и хидроцефалията. Към екстракраниалните се числят19: 
сърдечносъдовите, белодробните и електролитните усложнения. 
Клиничната картина на сърдечносъдовите и белодробни усложнения 
е изключително разнообразна, но независимо от това, в над 30% от 
пациентите със САХ, още при презентирането им, се наблюдават и 
повишение на стойностите на сърдечния тропонин (cTn I) 2,3,12. cTn 
I, е регулаторен протеин, високоспецифичен за сърдечния мускул 
и е достоверен маркер за миокардна увреда, водеща до левостранна 
сърдечна недостатъчност. Повишените стойности на тропонина са 
предиктор на лоша проогноза при пациенти с нестабилна ангина 
пекторис, а така също  и при пациенти със септичен шок2,3,7,12. 
Независимо от наличната директна връзка между САХ и повишението 
на стойностите на тропонина при пациенти със САХ, не е установено, 
дали ранното позитивиране на cTn I до 24-я час след хеморагията, е 
независим предиктивен фактор за поява на вторични кардиопулмонални 
усложнения. Това определи и Целта на настоящето проучване: да 
установим дали повишените нива на тропонина до 24 час от САХ, 
са независим предиктивен фактор за поява на сърдечносъдови и 
белодробни усложнения.

Материали и Методи 
Поучването е проспективно, кохортно, като включва 68 пациенти 

със САХ, хоспитализирани до 24-я час от САХ, с типична клинична 
картина и СТ – данни за САХ. Ангиографски при всички се доказа 
САХ, при наличие на мозъчна аневризма или AVM.

Тежестта на общото състояние на пациентите след САХ бе оценено 
по скалата на Hunt&Hess, а тежестта на самата САХ, бе оценена 
по скалата на Fischer. От проучването не изключихме пациентите 
с предшестваща сърдечносъдова/белодробна патология. Всички 
случаи бяха проследени 14 дни от датата на постъпването, като 
наред със стандартния мониторинг, получиха лечение съгласно 
протокол: седация, инфузия на Nimodipine i.v., водносолеви разтвори 
за поддържане на нормоволемия, антиконвулсанти, дехидратационна 
терапия, кислородолечение и при необходимост – изкуствена 
белодробна вентилация. 

Серумното ниво на cTnI бе измерено при приемането на 
пациентите, като кръвните проби се взимаха до 24 час от САХ. 
Съгласно стандартизираната методика на имуноанализ в Централна 
Лаборатория на УМБАЛ “Ц. Йоанна”, нивото на тропонина при здрави 
доброволци е норма < 0,01ng/dl. За патология приехме стойност на 
cTnI>0,25ng/dl. Други серийни измервания на тропониновите нива при 
изследваните пациенти не бяха извършени. Поради рутинния характер 
на всички методи на изследване, както и на всички измервания, вкл. 
тропониновите нива, информирано съгласие от пациентите не беше 
взимано. 

Освен непрекъснатият мониторен контрол при пациентите на ИБВ, 
при всички пациенти проведохме електрокардиография първоначално 
и всеки 2 ден след това; като за патология приехме: наличие на аритмия, 
независимо от вида; наличие на ST депресия/елевация >0,1mV в AVL, 
AVR, AVF и/или > 0,2mV в V1-6; наличие на  патологична морфология 
на T-вълната на ЕКГ записа – най-малко в 2 отвеждания. При всички 
пациенти, при които не се поддържаше средно артериално налягане 
>65mmHg, се проведе ехокардиография с оценка на левокамерната 
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функция и фракцията на изтласкване на лявата камера. 
При всички пациенти се извършиха серийни Ro-gr. pulmonum 

et cordis първоначално и на всеки 2 ден след това. Оценката на 
състоянието на белия дроб, се извърши съгласно следната скала, като 
при наличие на степени 2 и 3, приехме за белодробен оток:

0- нормален белодробен паренхим
1-усилен белодробен рисунък двустранно, лекостепенна 

перихилерна алвеоларна консолидация
2-изразена алвеоларна консолидация в подлежащите части на белия 

дроб, налична просветляемост на паренхима, клинично и повишение 
на транспулмоналния шънт

3- дифузна билатерална белодробна консолидация и липса на 
просветляемост в паренхима, клинично наличие на тежки нарушения 
в газообмена: PaO2/FiO2<200mmHg.

Статистическа обработка
Основните демографски данни на пациентите, тежестта на 

САХ, вторичните усложнения, обработихме с параметричен 
и непараметричен анализ, определихме средните стойности, 
стандартните отклонения и вариациите (mean, SD; p<0,01).

Честотата на поява на сърдечните и белодробни усложнения 
отнесохме към абнормните тропонинови нива, както и към утвърдените 
предиктори (тежест на общото състояние по скалата на Hunt&Hess, 
възраст, техест на САХ по скалата на Fischer),  чрез логистично-
регресионен модел на уни- и мултивариативен статистически анализ. 
Използвахме програмата SPSS Chicago Illinois, 16, като определихме 
OR и интервала на конфиденциалност (CI). Силата на отделните 
дискриминанти определихме чрез изчисление на площта под 
дискриминантата (AUC-area under the curve), която отнесохме към 
кривата на съответния оператор (ROC-receiver operator curve), като при 
AUC 0,50 – е налице липса на предикция, а при AUC 1,00 – е налице 
пълна предикция.

Резултати
Повишени серумни нива на тропонина в интервал 0,89 – 72,1ng/dl, 

в първите 24 часа от САХ, установихме при 35 (52%) от изследваните 
пациенти (Табл. 1). 

Характеристика N (%)
Брой пациенти
Възраст >50г.

68
17(25%)

Мъже/Жени 53(72%) / 15 (28)
Тежка SAH H&H≥3 32(47%)

cTnI (med) ng/dl 31,4 (0,89 – 72,1)
Повишен cTnI 35(52%)

Сърдечни и белодробни усложнения
Ритъмни нарушения

Белодробен едем
Нарастване на шънта
Миокардна исхемия

Нужда от катехоламини

39(57%)
25(37%)
19(28%)
25(37%)
40(59%)
17(25%)

Табл. 1. Клинична характеристика на пациентите.

Сърдечни и белодробни усложнения: като цяло за кохортата, 
сърдечни и белодробни усложнения, бяха наблюдавани при 10 от 33 
пациенти без патологични стойности на тропонина и при 29 от 35 
пациенти с повишение на тропонина. Клинични белези на миокардна 
исхемия на ЕКГ (наличие на ST-депресия или инверсия на Т-вълните, 
най-малко в две отвеждания, бяха наблюдавани при 40 пациенти (59%, 
Фиг. 1.), като само при 18 от тях, се измериха и повишени тропонинови 
нива, докато при останалите 22 – тропонина не надвиши границата, 
определена от нас като патологична. 

Белодробен едем (Фиг. 2.) се наблюдава при 19 пациенти, от 
които при 16 - тропонина беше абнормен. Нарушение в газообмена 
се отчете при 25 пациенти, като при 20 от които, тропонина беше 
повишен. Аритмии бяха регистрирани при 11 пациенти, при 9 от 
които тропонина беше повишен. Неадекватна левокамерна функция 
и понижение на фракцията на изтласкване – наблюдавахме при 17 
пациенти, при 13 от които тропонина беше абнормен. При нито 
един от тези пациенти, не беше наблюдаван белодробен инфилтрат 
на серийните рентгенографии. При 49 пациенти, наблюдавахме 
манифестиране на общоприетите критерии за SIRS, като само при 
6 от тях, изолирахме коагулазонегативни стафилококи. Само при 
двама пациенти, наблюдавахме белодробен едем с консолидация на 
паренхима в резултат на пневмония и тези пациенти, бяха изключени 
от проучването. 

При нито един от пациентите с повишени стойности на тропонина, 
не се регестрира до края на проследяването поява на миокарден 
инфаркт, но при 23 пациенти, промените в ЕКГ записа се задържаха и 
след 14 ден от САХ. 

   
фиг.1. ЕКГ на пациент със САХ. 
  

  
фиг. 2. Фаза 2 на белодробен оток на пациент със САХ, клинично 

съчетаващ се с нарастване на транспулмоналния шънт; системна и 
белодробна хипертензия.

Унивариативният анализ (Табл. 2.) показва, че повишението на 
стойностите на тропонина, тежест на САХ >3 по Hunt&Hess, интензитет 
на хеморагията по Fischer и възраст >55г. са предиктори за поява на 
кардиопулмонални вторични усложнения.  Не успяхме да докажем 
пряка връзка между по-изразените повишения на тропониновото ниво 
и вероятността от поява на усложнения. 

Вариабилни OR (95% CI)
cTroponin I >0,25mg/dl 12,1 (3,1-44) 

Hunt&Hess>3 4,7 (1,9-9,6)

Възраст >55г. 3,3 (1,7-8,7)

Тежест на САх по fischer 3,2 (2,01-9,4)

Табл. 2. Унивариативен анализ на предикторите за поава на карди-
опулмонални усложнения.

Мултивариативният анализ (Табл. 3.) на базовите оператори (тежест 
на хеморагията по Hunt&Hess, интензитет на хеморагията по Fischer, 
възраст>55г.), в разширен модел с нивата на тропонина, показва, 
че за появата на вторични усложнения, повишението на нивото на 
тропонина в първите 24 часа след САХ е независим предиктор за поява 
на вторични кардиопулмонални усложнения. AUC нараства от 0,70 на 
0,83, при CI от 0,57 – 0,81, на 0,72 – 0,93. 

  

Показатели Базови характеристики Базови х-ки и cTnI

ОR (95%CI) OR (95%CI)

Hunt&Hess>3 3,3 (1,2 – 9,1) -

Възраст>50г.  3,0 (0,98 – 9,2) 4,1 (1,1 – 15,8)

Абнормен cTnI - 14,1 (3,9 – 51,7)
     AuC/ROC 0,70 (0,57 – 0,81) 0,83 (0,72 – 0,93)

Табл. 3. Мултивариативен анализ на предикторите на поява на 
кардиопулмонални усложнения.

При 7 от пациентите в изследваната кохорта се отбеляза латален 
изход до 72-я  час от САХ. При 6 от тях, тежестта на хеморагията бе 
от ≥4 степен по Hunt&Hess, а плътността на хематома бе от 4 степен 
по Fischer. Само при един от тях, отбелязахме наличие на повишени 
тропонинови нива, които не бяха от най-високите измерени в кохортата 
(18,5 ng/dl). 

Дискусия 
Повишените тропонинови нива са независим предиктор за 

поява на сърдечни и белодробни усложнения, при пациенти след 
САХ. В изследваната от нас кохорта от 68 пациенти, наблюдавахме 
висока честота и разнообразие в клиничните прояви на вторичните 
усложнения, като при всички, абнормният тропонин беше свързан с 
появата им. Най-често срещаните от тях по литературни данни са:

Сърдечносъдови усложнения6,17,21:
•	 Изразена системна хипертензия (с честота 87-100%), 
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съпътствана от субендокардни лезии поради нарастване на налягането, 
упражнявано върху миокардната стена
•	 ECG промени (многообразни и неспецифични с честота 

25-100%): канъонни Т вълни, удължаване на Q-T интервала, ST – Т 
промени, нарушена реполаризация15,17,21 (Фиг.1)
•	 камерни аритмии, камерни екстрасистоли (с честота до 80%); 

различна продължителност на сърдечните интервали в рамките на 
един ЕКГ запис, забавена прогресия на R-зъбеца21,22.
•	 Синдром на тежка левокамернакамерна дисфункция (с честота 

18-45%), което се означава с понятието „reversible neurogenic-stunned 
myocardium”4,7, 8,22 и се съпровожда от камерна систолна дисфункция, 
понижение на ФИ<40% и прояви на кардиогенен шок.
•	 В 18-32% от случаите, независимо от разнообразието в 

клиничната картина на сърдечносъдовите усложнения и степента на 
проявата им, се позитивира и МВ-фракцията на креатинкиназата, а в 
22-47% се повишава и серумното ниво на тропонина (Тс I)2,3,12.

Белодробни усложнения10,16,17,18:
Белодробна вазоконстрикция
• Нарушено разпределение на вентилацията и перфузията
• Нарастване на венозното смесване10,20

• Неврогенен белодробен оток
Вероятната причината за появата на описаните кардиопулмонални 

усложнения е абнормното симпатиково разтоварване, тригерирано 
от САХ, с освобождаване на катехоламини в миокарда, експулсия 
на калций и некроза на кардиомиоцитите9,11,13,16. това логично 
обяснява от една страна защо се повишават тропониновите нива, 
а от друга, подрежда пъзела на клиничната картина при пациенти 
със САХ: генерализираната вазоконстрикция, чрез алфа- и 
бета- рецепторите, води до системна хипертензия, белодробна 
вазоконстрикция, белодробен едем, нарушения в газообмена на белия 
дроб, кардиотоксичност и левокамерна дисфункция с резултантна 
хипотензия, хипоперфузия на мозъка и лоша проогноза за пациента. 
Всички описани усложнения, бяха наблюдавани от нас в изследваните 
пациенти, със съизмерима честота. За отблязване е факта, че повишени 
нива на тропонина, независимо от честотата на вторичните усложнения 
или тежестта на хеморагията имахме при 52% от пациентите, което 
е по-ниско отколкото е съобщаваното в литературата1,2,3 (68%, 74%, 
76%). Вероятната причина за това е, че ние приехме методологично, 
като патологично повишени стойности на тропонина над 0,25 ng/dl. В 
останалите проучвания, за патологични се приемат всички стойности 
на серумния тропонин, доловими в съответната лаборатория, т.к.се 
смята, че долна граница на тропонина, изобщо не съществува в 
нормално състояние. Освен това е доказана липсата на дозозависим 
ефект между степента на сърдечната увреда и количеството либериран 
тропонин в плазмата. Методиката за определяне на тропонина обаче в 
нашата лаборатория, се отличава с висока грешка, при стойности под 
0,25ng/dl, което ни накара да приемем тази стойност като лимит. 

Вторичните кардиопулмонални усложнения, при пациенти след САХ 
са преходни и реверзибилни, поради което в малка степен определят 
проогнозата за пациента по отношение изхода от заболяването. В това 
отношение, не бихме могли да търсим и значение на тропониновите нива 
за изхода на пациента. В този смисъл, вторичните кардиопулмонални 
усложнения се явяват като епифеномен, който е преходен и изследване 
серийно на тропонина – не би следвало да се налага. Дали това е така 
при пациенти с предшестваща компрометирана кардиопулмонална, 
функция или при такива с клиника на левокамерна недостатъчност, 
или при такива с първични усложнения след САХ от страна на ЦНС – 
е обект на други проучвания.

Изводи 
Повишените нива на тропонина, са мощен и независим предиктор за 

поява на вторични сърдечносъдови и белодробни усложнения.
В интензивното лечение на пациенти с тежки САХ, абнормните 

тропонинови нива биха могли да се използват като маркер 
за идентификация на пациентите, нуждаещи се от разширен 
хемодинамичен мониторинг, прецизна обемнозаместваща терапия и 
инотропна поддръжка.
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ОЦЕНКА НА СИМПАТИКОВА АКТИВНОСТ ПРИ БРЕМЕННИ С ПРЕЕКЛАМПСИЯ
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КАИЛ, СБАЛАГ”Майчин дом”, София

EVALuATION Of SYMpATHETIC ACTIVITY IN pREGNANT wOMEN wITH 
pREECLAMpSIA

G. Ognyanova, I. Smilov, S. Georgiev
Department of Anesthesiology and Intensive care, University hospital, Sofia

Резюме: 
Повишената симпатикова активност при бременните с прееклампсия 

е доказана микроневрографски. Валидиран маркер за симпатиков 
тонус е активността на слюнчената ɑ-амилаза. В настоящото 
проучване оценката на симпатиковия тонус на бременните се извършва 
чрез използване на неинвазивния маркер активност на слюнчена 
ɑ-амилаза.  Оценката на съдовия тонус ще допринесе за изясняването 
на физиологичните и патофизиологичните промени при бременните с 
прееклампсия и ще позволи изграждането на оптимален алгоритъм на 
поведение към тази рискова категория бременни. 

Ключови думи: симпатикова активност,неинвазивен маркер, 
активност на слюнчена ɑ-амилаза, прееклампсия

Summary: Increased sympathetic activity in pregnant women with 
preeclampsia was demonstrated with microelectrods. Validated marker of 
sympathetic tone is the activity of salivary α-amylase. In this study, the as-
sessment of the sympathetic tone of pregnancy was performed by using a 
non-invasive marker  as  salivary α-amylase. Evaluation of vascular tone 
will help to clarify the physiological and pathophysiological   changes in 
pregnant women with preeclampsia and allow construction of an optimal 
algorithm to conduct this risk category pregnant. 

key words: sympathetic activity, non-invasive marker, salivary 
α-amylase, preeclampsia

Въведение
Артериалното налягане се регулира чрез съдовия тонус от 

симпатикуса и  субстанции, произвеждани от ендотела [3]. Пови-
шеният тонус на симпатикуса при бременните с прееклампсия е 
доказан микроневрографски [7]. Валидиран маркер за симпати-
ков тонус е активността на слюнчената ɑ-амилаза. Guglielminotti и 
съавтори изследват слюнчена алфа-амилаза при бременни жени като 
използват колориметричен метод [5]. Френските изследователи 
оценяват биологичната и аналитичната вариабилност на активността 
на слюнчената алфа-амилаза при здрави доброволци и доказват, 
че активност на слюнчената алфа-амилаза над 65 % т.е 1,3 пъти 
повишаване може да се счита за сигнификантно. Освен това 
установяват сигнификантно повишаване на активността на слюнчената 
алфа-амилаза при бременни в условия на периоперативен стрес.

Цел и задачи на проучването
В настоящото проучване си поставихме за цел да изследваме 

симпатиковия тонус при бременни с прееклампсия чрез неинвазивния 
маркер активност на слюнчената α-амилаза. 

Поставихме си и следните задачи: 1. Да се оцени периоперативния 
стрес при оперативно родоразрешение чрез използване на 
неинвазивния маркер слюнчена алфа-амилаза; 2. Да се сравни 
симпатиковия тонус на бременни с прееклампсия със симпатиковия 
тонус на бременни без прееклампсия преди спинална анестезия за 
оперативно родоразрешение като се използва маркера активност на 
слюнчената алфа-амилаза. 

Клиничен материал
Настоящото проучване е проспективно и е проведено в СБАЛАГ 

”Майчин дом” София за периода от септември 2008 до ноември 2012 
година. В проучването са включени 100 бременни жени, които са клас 
I-III по ASA (American Society of Anesthesiologists), при които е осъ-
ществено оперативно родоразрешение чрез планово Цезарово сечение. 
Пациентите са включени в проучването въз основа на наличието на 
критерии за включване и липсата на критерии за излючване.

Критерии за включване са: информирано съгласие на пациента; опе-
ративно родоразрешение със спинална анестезия; липса на критерии 
за изключване.

 Критерии за изключване са: несъгласие на пациента, прием на  
бета-адренергични блокери като Пропранолол или бета-адренергични 
агонисти; оперативно родоразрешение с обща или епидурална 
анестезия; жени с тежка прееклампсия.

Групи пациенти
Според наличието или липсата на данни за прееклампсия са 

обособени две групи пациенти, всяка от които е съставена от 50 
бременни жени (n= 50):

•	 Група I – бременни с прееклампсия.
•	 Група II – контролна група от бременни без прееклампсия

Демографските данни на пациентите са представени в таблица 1.
 

Табл. 1. Характеристика на пациентките по възраст, тегло и ръст
                                                                                

  Показател
Група

Брой 
пациенти 

Възраст (г) 
X±SD

Тегло (кг)
X±SD

Ръст (см)
X±SD

Група I 50 30.9 ± 5.82  80.4 ± 13.74 164.33 ± 5.05

Група II 50 30,86±4,99 77,74±9,02 165,12±5,59

Легенда:
Х – средна стойност на съответния показател
SD – стандартно отклонение
Клинични методи: анамнеза и анестезиологична консултация на 

бременните.
Лабораторни методи: предоперативни изследвания и определяне 

активност на слюнчена алфа-амилаза. 
При всички пациенти са извършени стандартни изследвания на кръв 

и урина. От кръвните показатели са изследвани пълна кръвна картина, 
коагулационен статус и биохимия, включваща общ белтък, албумин, 
креатинин и кръвна захар. Изследвани са обикновена урина  и 24-ова 
урина за белтъчна загуба [1,4]. Изследванията се извършват в лабора-
торията на СБАЛАГ „Майчин дом”.

Метод за събиране на слюнка 
За да се избегне възможността от попадането в слюнката на вещества, 

които да повлияят имуноанализа, участниците в изследването са 
задължени  да не пушат, ядат, пият алкохол и/или вода и да не си мият 
зъбите поне три часа преди даването на пробите. Участниците трябва 
да не приемат адренергични медикаменти. Устата се изплаква с вода за 
премахване на остатъци от храна преди вземане на пробата, без водата да 
се поглъща. Изчаква се 10 минути и пробата се дава в седящо положение.  
Събира се цялата нестимулирана слюнка за период от две минути, от-
читани с хронометър като се използва т.нар. „капеща” пасивна техника. 
Флаконите, в които се събира слюнката са полипропиленови. Те трябва 
да се затварят плътно и да издържат на ниски температури, тъй като 
пробите се замразяват, колкото е възможно по-бързо след вземането 
им. След събирането на пробите е важно да се съхраняват на студено, 
за да се предотврати развитието на бактерии. Пробите могат да се съх-
раняват на температура -20 °C или по-ниска за дълго време. 

От всеки пациент се вземат по две проби слюнка. Първата проба се 
взема сутринта в деня на оперативната интервенция между 8 часа и 13 
часа, когато пациентката е в болничната стая. Втората проба се взема 
в операционната зала, след неинвазивно измерване на систолното и 
диастолното артериално налягане. 

Принцип на теста за определяне на активност на слюнчена    алфа-
амилаза

Методът използва хромогенен субстрат, 2-хлоро-p-нитрофенол 
свързан с малтотриоза (Salimetrics, State College, PA 16803 USA). При 
ензимна реакция на алфа-амилазата с този субстрат се променя 2-хло-
ро-p-нитрофенол, което може да се измери спектрофотометрично на 
405 nm. Определянето на активността на ензима се извършва в лабора-
торията на МБАЛ „Александровска”.
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Метод на анестезия
Премедикация
Всички пациенти са премедикирани с Quamatel 20 mg и Degan 10 mg  

20 минути преди анестезия.
При постъпването им в операционната зала се канюлира периферен 

венозен съд (v. basilica или  v. cephalica ) на дясната ръка с абокат № 
16 G.

Спинална анестезия 
Осъществява се в ляво странично положение на пациента на 

операционната маса. Мястото на пункцията е на ниво L2-L3 или L3-L4. 
Извършва се с локален анестетик Marcaine heavy 0,5 %  в дози от 2,0 
мл  до 2,5 мл  и опиат Morphine и/или Fentanyl, съответно в дози за 
Morphine 0,1 мг до 0,15 мг, а за Fentanyl 15 mcg. Спиналната анестезия 
се реализира със спинална игла Spinocan № 25 G [2,3]. Нивото на се-
тивен блок е Th5.

Инструментални (мониторни) методи
Проследени са следните хемодинамични показатели: неинвазивно 

измерване на систолично (АН-с), диастолично (АН-д) и средно 
артериално налягане (АН-ср), пулсово налягане (АН-п), сърдечна 
честота (СЧ), мониторна ЕКГ, кислородна сатурация (SpO2), двойно 
произведение (ДП) и диуреза чрез поставен уретрален катетър. Чрез 
пулсова оксиметрия се мониторират пулсова честота и кислородна 
сатурация. Използваният монитор е Datex-Ohmeda.

Данните от проучването са обработени със статистическия пакет на 
компютърната програма ”SPSS”13.

Резултати
Установи се статистически значима разлика (p<0,05) в стойностите 

на ензима в болничната стая и в операционната зала, както за 
бременните без прееклампсия, така и за бременните с прееклампсия. 

Средните стойности на α-амилазата в болничната стая при 
бременните с прееклампсия са по-големи от тези на бременните без 
прееклампсия. Средните стойности на α-амилазата в операционната 
зала при бременните с прееклампсия също са по-големи от тези на 
бременните без прееклампсия [фиг.1].

    
 

Фиг.1.Средни стойности на α-амилаза по групи
Ние установихме, че средната стойност на α-амилазата на 

група I от 114,07 U/ml в болничната стая нараства на 254,81 U/ml в 
операционната зала. Със 123,38% се повишава средната стойност 
на ензима в операционната зала, в сравнение със стойностите на 
амилазата в болничната стая. За група II средната стойност на ензима 
нараства от 66,49 U/ml до 146,31 U/ml т.е със 120,05% нараства стой-
ността на  α-амилазата от болничната стая в операционната зала.

Освен това се установи корелационна зависимост между слюнчена 
алфа-амилаза в болничната стая и систолното артериално налягане при 
бременни [фиг.2]. 
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Фиг.2. Корелационна зависимост между слюнчена алфа-амилаза в 

болничната стая и систолно артериално налягане при бременни

Корелационната зависимост е положителна, което показва, че с 
увеличаване на артериалното налягане активността на  слюнчената 
α-амилаза също нараства.

Обсъждане
Повишената симпатикова активност при прееклампсия, доказана от 

Schobel и съавтори чрез използване на микроелектродна техника, ние 
установихме чрез използване на активността на слюнчената α-амилаза. 
Бременните с прееклампсия имат повишени стойности на ензима 
както в болничната стая, така и в операционната зала, в сравнение с 
бременните без прееклампсия. 

Доказано е, че слюнчената  α-амилаза се повишава при много 
стресови дейности. Периоперативния стрес при Цезаровото 
сечение Guglielminotti и сътрудници установяват чрез определяне 
активността на α-амилазата в слюнката при бременни жени, които 
раждат оперативно чрез планово Цезарово сечение. Те установяват, 
че стойностите на α-амилазата в операционната зала са с +220% по-
големи от стойностите на α-амилазата в болничната стая.

В настоящото проучване установихме, че при бременни, 
включително и при тези с прееклампсия, стойностите на  α-амилазата 
в слюнката са повишени в операционната зала, в сравнение със 
стойностите на ензима в болничната стая в деня на операцията. 

За всички измерени стойности на α-амилазата при пациентите без 
прееклампсия се намира нарастване на максималната стойност на 
ензима от болничната стая в операционната зала  204,53 %, като средно 
е 125,53 ± 42,32%.

За всички измерени стойности на α-амилазата при пациентите с 
прееклампсия установихме максимално нарастване от болничната стая 
в операционната зала  228,78%,  като средното е 123,61 ± 46,03%.

Тази разлика в стойностите на α-амилазата, установени от нас и от 
френските изследователи може да се обясни с използваните различни 
тестове за изследване и с популационни различия.

Определянето на активност на ензима α-амилаза в слюнката изисква 
спазването на редица методологични съображения. Трябва да се има 
предвид, че активността на ензима показва дневни колебания. Сутрин 
стойностите на активността са най-ниски, а вечер са най-високи. 
Възрастта, пола, тютюнопушенето, приема на алкохол,  приема на 
адренергични медикаменти, храненето и физическата активност също 
оказват влияние върху реалността на измерванията. 

 Използваната методика за измерване на активност на α-амилазата 
в слюнката не позволява получаване на резултати в реално време. 
Съществуват преносими монитори за измерване на активност на 
ензима, които позволяват това да стане почти веднага (за минута 
и половина време) и то до леглото на  пациента. Използвайки 
такъв монитор Orbach-Zinger и колеги установяват, че по-високата  
предоперативна тревожност е свързана с по-голямо понижение на 
систолното артериално налягане след спинална анестезия за Цезарово 
сечение [6]. Те са твърде скъпи, което ограничава тяхното приложение 
в практиката.

B настоящото проучване, използвайки методиката на т.нар. пасивно 
отделяне и колориметричния анализ, ние намираме силно изразена 
линейна зависимост между систолично и диастолично артериални 
кръвни налягания  от една страна и слюнчена α-амилаза от друга.

Оценката на съдовия тонус чрез използването на неинвазивен 
маркер като слюнчената α-амилаза ще допринесе за изясняването на 
физиологичните и патофизиологичните промени при бременните с 
прееклампсия и ще позволи изграждането на оптимален алгоритъм на 
поведение към тази рискова категория бременни. 
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРхУ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА КЕТАМИН КАТО ПРЕЕМПТИВ В 
КОЛОРЕКТАЛНАТА хИРУРГИЯ

М. П. Атанасова, Й. Борисов
Клиника по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ „Александровска”- София

STuDY ON uSE Of kETAMINE AS pREEMpTIVE IN COLORECTAL SuRGERY

M. P. Atanasova, Y. Borisov
Clinic for Anesthesiology and Intensive Care, University Hospital “Alexandrovska”- Sofia

Резюме: 
Счита се че Кетаминът, приложен преди хирургично индуцирана 

травма, предизвиква преемптив аналгезия. Използването на Кетамин 
интраоперативно за следоперативно обезболяване в колоректалната 
хирургия обаче, има противоречив характер. 

Цел: 
Авторите проучиха хипотезата, дали преемптив използването на 

NMDA рецепторния антагонист Кетамин в доза 0,4 mg/kg приложен 
прединцизионно, намалява следоперативната болка при пациенти с 
колоректални хирургически интервенции.

Материал и Методи: Проследени бяха 30 пациенти, постъпили за 
планова оперативна интервенция на дебелото черво, които разделихме 
в 2 групи по 15: група Р – получили плацебо i.v. преди инцизията и 
група К – получили еквивалентно количество 0,4 mg/kg Кетамин 
прединцизионно. Следоперативната аналгезия се извърши с 10 mg 
Морфин s.c. и 4 ml Метамизол i.m., като всички пациенти бяха обезбо-
лени 30 min преди краят на оперативната интервенция. Обезболяването 
беше повторено 8 часа след извеждане от операционната зала. 
Изследвани бяха ниво на болката чрез визуално-аналогова скала (VAS) 
при постъпването в интензивно отделение, на 6-тия и на 12-тия час 
следоперативно. Отчетени бяха: необходимостта от допълнително 
обезболяване, както и общата консумация на Морфин за 24 часа.

Резултати: 
Не се установиха значими различия между група Р и група К по 

отношение на измереното ниво на болка чрез VAS, отчетено на първия, 
6-тия и 12-тия час следоперативно. Общата консумация на Морфин 
в рамките на 24 часа, както и необходимостта от допълнително 
обезболяване при двете групи пациенти бяха съпоставими.

Заключение: 
Еднократна доза от 0,4 mg/kg Кетамин, приложена прединцизионно, 

не притежава преемптив аналгетичен ефект при пациенти в 
колоректалната хирургия. Необходими са допълнителни изследвания 
върху дозата и режима на приложение на Кетамина за тези цели.

Ключови думи: кетамин, преемптив, постоперативна болка, 
колоректална хирургия

Summary: 
Ketamine may produce preemptive analgesia when administered before 

surgically induced trauma. But the use of intraoperative Ketamine for 
postoperative pain prevention after colorectal surgery is controversial.

Objective: 
The authors tested the hypothesis that the preemptive administration of 

NMDA receptor antagonist Ketamine - 0,4 mg/kg, applied before incision 
decrease postoperative pain in patients with colorectal surgery.

Material and methods: 
30 patients, undergoing elective colorectal surgery were enrolled in the 

study. Patients were allocated into two groups each of 15 patients: P group - 
received intravenous placebo before the incision, and K group - received an 
equal volume of 0,4 mg/kg Ketamine before incision. All patients received 
10 mg Morphine s.c. and 4 ml Metamizole i.m. 30 minutes before the end of 
the operation. Postoperative analgesic regiment was repeated 8 hours after 
the operation. Postoperative pain scores were obtained on a visual analog 
scale (VAS) at the admission on Intensive Care, 6 and 12 hours postop-
eratively. Additional postoperative analgesia and total 24 hours Morphine 
consumption was evaluated too. 

Results: 
There were no significant differences between groups P and K with re-

spect to pain scores obtained on a visual analog scale at the first, 6-th and 
12-th hour postoperatively. Total 24 hours Morphine consumption and the 
need of additional analgesia in two groups were comparable.

Conclusion: 
We conclude that a single dose of 0,4 mg/kg Ketamine received before 

incision fails to produce preemptive analgesic effects in colorectal surgery. 
Further studies are needed to obtain the dose and mode of administration of 
ketamine for these purposes.

key words: ketamine, preemptive, postoperative pain, colorectal 
surgery

Идентифицирането на NMDA рецепторите и изучаването на 
ролята им в болковата перцепция, индуцираха интерес към Кетамина 
като адювант в процеса на мултимодалното третиране на болката. 
Проучванията в посока на използване на Кетамина като преемптив се 
базират на следните принципи (8, 9): 
 1. Кетаминът редуцира директната и проведена соматична 
болка в резултат на увреждането, посредством NMDA рецепторна 
зависимост. 
 2. Кетаминът намалява както периферната, така и 
централната висцерална NMDA и не-NMDA рецептор-зависима 
ноцицепция, и улеснява инхибиращите болката системи чрез 
моноаминергичен механизъм. 
 3. Кетаминът упражнява директен ефект върху зони 
от мозъка, свързани с болковата перцепция, болковата памет и 
инхибиращите болката функции.

Клиничната полза от интраоперативното приложение на NMDA 
рецепторния антагонист Кетамин, се дискутира в различни проучвания 
по отношение на повлияване на следоперативната болка. Резултатите 
от анализираните изледванията показват, както значително намаляване 
на следоперативните нужди от обезболяване при използване на 
Кетамин за преемптив аналгезия, така и отхвърляне на подобни 
свойства и предимства на Кетамина (1, 2, 3, 5, 6, 7, 10). Еднократна доза от Ке-
тамин, приложена i.v. прединцизионно се счита, че не е достатъчна за 
намаляване на следоперативната болка (7). Изследвания, в които дозата 
на Кетамина е твърде малка – 0,15 mg/kg i.v. доказват, че при тези 
ниски дози, не би могло да бъде проявен преемптив ефект (1, 10). През 
1999 г. Schmid et al. публикуват обзор, в който разглеждат прилагането 
на Кетамин за повлияване на следоперативната болка. Авторите правят 
извод, че Кетаминът е подходящ за използване като аналгетик за 
следоперативно обезболяване при хирургически пациенти. Авторите 
не успяват да оценят количествено проявения аналгетичен ефект, 
както и страничните ефекти на Кетамина, използван за тези цели 

(4). Аналгетичният ефект на Кетамина е установен и докладван при 
плазмена концентрация 100-200 ng/ml (11).

Представяме проучване, в което изследвахме възможността за 
използване на еднократна доза Кетамин, приложена преди кожната 
инцизия, с цел повлияване на следоперативната болка и намаляване 
на тоталната 24 часова опиоидна консумация при коремни операции.

ЦЕЛ: 
Целта на изследването беше да установим дали преемптив 

използването на NMDA рецепторния антагонист Кетамин в доза 0,4 
mg/kg, приложен прединцизионно намалява следоперативната болка 
при пациенти с колоректални хирургически интервенции.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: 
Проследени бяха 30 пациенти клас по ASA І-ІІІ, постъпили за 

планова оперативна интервенция на дебелото черво, които разделихме 
в 2 групи по 15: група Р – получили плацебо i.v. преди инцизията и 
група К – получили еквивалентно количество 0,4 mg/kg Кетамин 
прединцизионно. Критерии за изключване бяха: възраст на пациентите 
под 18 г. и над 80 г., ASA > ІІІ, хронично приложение на аналгетици, 
психични разстройства и анамнеза за хронична употреба на алкохол, 
контраиндикации за прилагане на някой от компонентите на 
балансираната анестезия и/или на следоперативното обезболяване.

Двете групи пациенти бяха подложени на оперативна 
интервенция под обща анестезия, която беше стандартизирана. 
Приложена беше интравенозна премедикация, осъществена след 
поставяне на периферна венозна линия и включване на водносолеви 
разтвори. И двете групи пациенти бяха премедикирани със следните 
медикаменти: фентанил в доза 1,5 mcg/kg и дормикум 0,015 mg/kg. 
Уводът в анестезия беше осъществен с пропофол 2-2,5 mg/kg, по-
следван от деполяризиращ мускулен релаксант листенон 1 mg/kg и 
ендотрахеална интубация. Поддържането на анестезията беше със 
смес от 50% О2:50% въздух и инхалационен анестетик севофлуран, 
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в концентрация максимум Fi Sev. 2%, опиоиден аналгетик фентанил, 
приложен фракционирано и недеполяризиращ мускулен релаксант 
ардуан 0,06 – 0,08 mg/kg. Следоперативната аналгезия се извърши 
с 10 mg Морфин s.c. и 4 ml Метамизол i.m., като всички пациенти 
бяха обезболени 30 min преди края на оперативната интервенция. 
Дозата от 10 mg Морфин s.c. и 2 ml Метамизол i.m. беше повторена 8 
часа след извеждане от операционната зала. Изследвани бяха ниво 
на болката чрез визуално-аналогова скала - VAS при постъпването 
в интензивно отделение, на 6-тия и на 12-тия час следоперативно. 
Отчетени бяха също така, необходимостта от допълнително 
обезболяване, както и общата консумация на Морфин за 24 часа.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ: 
В двете проследени групи са включени по 8 пациенти от мъжки 

пол и по 7 пациенти от женски пол. Средната възраст на контингента 
в група Р е 70 години, а в кетаминовата група – 67 години. Средната 
телесна маса в първата група е 82 килограма, като във втората група 
средната телесна маса е 75 килограма. Демографските характеристики 
на пациентите в двете изследвани групи са без значими разлики и са 
представени на Таблица 1. В двете проследени групи се установява 
разлика в средната продължителност на оперативната интервенция: в 
кетаминовата група тя е 82 минути по-голяма. 

Това проучване не успява да демонстрира подобряване на 
следоперативната аналгезия и намаляване на следоперативните нужди 
от обезболяване чрез преинцизионно прилагане на еднократна доза от 
0,4 mg/kg Кетамин, използван като преемптив.

На първия час след постъпване на оперираните пациенти в 
Интензивно отделение, всеки от тях беше изследван за степента 
на следоперативна болка чрез визуално-аналогова скала (VAS). 
Пациентите бяха изследвани за степента на следоперативна болка 
чрез VAS също и на 6-тия, и на 12-тия час следоперативно. Средните 
стойности на оценките на следоперативната болка чрез VAS в плацебо 
групата са както следва: 0,33 – 4,7 – 1,3, а средните стойности на 
оценките на следоперативната болка чрез VAS в кетаминовата група 
са: 0,2 – 4,5 – 1,2 (Таблица 2). Полученият резултат показва липса на 
значима разлика в средните стойности на следоперативната болка, 
измерена на първия, 6-тия и 12-тия час след края на операцията при 
пациентите в двете групи, получили едно и също следоперативно 
обезболяване. 

Нещо повече, не се установяват значителни различия в броя на 
пациентите, участвали в проучването, при които се е наложило 
допълнително обезболяване – разлика от един пациент, което изразено 
в проценти е както следва: при 33% от пациентите в плацебо група 
се е наложило допълнително обезболяване, спрямо 27% от пациентите 
в кетаминовата група. А общата консумация на морфин за 24 часа в 
двете групи, изразена като средно изчислени милиграма на пациент в 
плацебо и кетаминовата група е 23 и 22 mg съответно (Таблица 2).

ТАБЛИЦА 1. Демографски характеристики

Показател Група Р–плацебо Група К-кетаминова
Пол м/ж 8/7 8/7

Възраст г. (ср.) 60-80 (70) 51-75 (67)
Тел. маса кг (ср.) 57-101 (82) 50-86 (75)

Продължителност 
на оперативната 

интервенция 
(ср. мин.)

230 312

Не се установиха значими различия между група Р и група К 
по отношение на измереното ниво на болка чрез VAS, отчетено на 
първия, 6-тия и 12-тия час следоперативно. Общата консумация 
на Морфин в рамките на 24 часа, както и необходимостта от 
допълнително обезболяване при двете групи пациенти бяха 
съпоставими. Еднократното прединцизионно прилагане на 
доза от 0,4 mg/kg Кетамин, вероятно не е достатъчно да окаже 
влияние върху следоперативното обезболяване, имайки предвид 
продължителния процес на хирургичната травма. 

ТАБЛИЦА 2. Следоперативна болка - оценка чрез VAS и обезболяване

  Група
VAS за болка
1час/6 час/12 
час (средно)

Допълнително 
обезболяване
(брой пациенти/%)

Обща консумация 
на морфин за 24 
часа
(ср. mg на 
пациент)

Р–плацебо 0,33/4,7/1,3 5/33 23
К-кетаминова 0,2/4,5/1,2 4/27 22

Установено беше намаляване на общото количество фентанил, 

приложен за интраоперативно обезболяване, съобразно 
продължителността на оперативната интервенция. Общата 
консумация на фентанил, изразена като средно изчислени милилитри на 
час при плацебо групата е 1,6, докато в кетаминовата група е 1,2 средно 
изчислени милилитри на час при разлика в средната продължителност 
на оперативната интервенция от 82 минути (Таблица 3). Този резултат 
няма отношение към целите на представеното изследване, но 
представлява интерес и като изходно твърдение, може да послужи 
за бъдещи проучвания.

ТАБЛИЦА 3. Количество фентанил, приложен интраоперативно

Група
Време на 
оперативна 
интервенция 
(ср. мин)

Обща консумация на фентанил
(ср. ml на час)

Р–плацебо 230 1,6
К-кетаминова 312 1,2

Представеното изследването не успява да докаже наличие на 
преемптив ефект при прилагане на Кетамин - еднократна доза от 0,4 
mg/kg преди кожната инцизия при колоректални хирургични 
интервенции. Този режим на дозиране вероятно притежава 
краткотраен ефект, което резултира върху липсата на влияние по 
отношение на тоталното количество приложен Морфин 24 часа 
следоперативно. Получените резултати са близки до резултатите, 
докладвани от Heinke и Grimm (6), както и тези - от Adam et al (1).

ИЗВОДИ: 
Ролята на Кетамина като компонент на периоперативната 

аналгезия остава неуточнена. Еднократна доза от 0,4 mg/kg 
Кетамин, приложена прединцизионно, не притежава преемптив 
аналгетичен ефект при пациенти в колоректалната хирургия. 
Необходими са допълнителни изследвания върху дозата и 
режима на приложение на Кетамина за тези цели. Остава открит 
въпросът за мястото и практическата полза от разработване на 
интраоперативен протокол за ефективна болкова превенция с 
Кетамин при коремни оперативни интервенции.
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Абстракт
Въведение: Сърдечната трансплантация е средство на избор 

при терминална сърдечна недостатъчност. Проследяването на 
трансплантираните пациенти включва комплекс от клинични, 
инструментални и лабораторни показатели за проява на сърдечна 
(СН) недостатъчност, дисфункция и отхвърляне на алографта. 
Ендомиокардната биопсия (ЕМБ) е референтен диагностичен метод. 
Въпреки това различни не инвазивни методи се прилагат, които могат 
да бъдат предиктори на СН, дисфункцията и отхвърляне на алографта.

N-терминална част на В-типа на натриуретичния пептид [N-terminal 
pro-brain natriuretic peptide ( NT pro-BNP)] се използва, като допълните-
лен показател при диагностициране и стадиране на СН и за откриване 
на леки форми на сърдечна дисфункция. Диагнистичната стойност на 
NT pro-BNP при сърдечно транспалнтирани пациенти не е обстойно 
проучен, както и неговото увеличение, като прогностичен маркер за 
СН, дисфункция  и отхвърляне на алографта.

Цел: Ретроспективно проучване за приложимостта на NT pro-BNP 
при пациенти след сърдечна трансплантация за оценка на сърдечната 
недостатъчност (СН), дисфункция на алографта и степентта на отхвър-
ляне. 

Материали и методи: 
Проучването включва 20 сърдечно трансплантирани пациенти на 

възраст от 21 до 67 г. (средно 39.5), 17 мъже и 3 жени. Пациентите са 
проследявани за прояви на сърдечна недостатъчност и дисфункция на 
алографта, като при всички е извършено изследване на NT pro-BNP с 
имуноелектрохемилуминисцентен метод (ЕСLIA) на анализатор Elec-
sys (Roche Diagnostics) минимум четирикратно за период от 2 години. 

Резултати: 
NT pro-BNP се покачва при пациентите с асимптоматична и 

симптоматична дисфункция на алографта с прояви на СН. В ран-
ния следоперативен период стойностите варират от 8000 до над 
35000 pg/ml. Паценти с концентрация над 20000 pg/ml и задържане на 
стойностите през целия наблюдаван период (минимум 7 дни) са били с 
неблагоприятен изход от лечението, независимо от другите клинични 
и параклинични показатели.

При пациенти с добра функция на алографта и без данни за СН  
средните стойности са били 464 pg/ml (от 52 до 4087 pg/ml).

Заключение: 
Проследяването на  NT pro-BNP при сърдечно трансплантирани 

пациенти може да служи за маркер, както за прояви на СН, така и за 
дисфункция на алографта. Необходими са по-мащабни проучвания 
за определяне на корелацията със степента на отхвърляне на 
трансплантанта, прагови стойности, специфичност и чувствителност.

Abstract
Intoduction: Heart transplantation is the main treatment for patients with 

end- stage heart failure (HF). Patients monitored for cardiac rejection and 
manifestations of heart failure with different clinical and instrumental meth-
ods. Endomyocardial biopsy (EMB) is the reference diagnostic method for 
allograft rejection. Nevertheless different non-invasive methods are applied 
to monitoring post- transplantation patients for symptoms of heart failure, 
and allograft dysfunction, which can be predictors of cardiac rejection.

N-terminal pro-brain natriuretic peptide ( NT pro-BNP) is useful in risk 
stratification of patients with congestive heart failure and detection of mild 
forms of cardiac dysfunction.

The diagnostic value of NT proBNP in patients after heart transplanta-
tion has not been studied extensively, and as a prognostic marker for HF, 
dysfunction and allograft rejection.

Aim: 
Perioperative monitoring of NT pro-BNP measured in plasma in 

patients after cardiac transplantation to evaluate of heart failure, allograft 
dysfunction and rejection.

Materials and methods: 
These retrospective study included 20 patients after heart transplantation 

aged 21 to 67 (mean 39.5 years), 17 men and 3 women. Patients were 
followed up for symptoms of heart failure, allograft dysfunction and 
rejection. NT pro-BNP was measured with electrochemiluminescence 
immunoassay ( ECLIA ).

Results: 
The NT pro-BNP increased in patients with asymptomatic and symptom-

atic ventricular dysfunction. In the early postoperative period values   range 
from 8000 to over 35000 pg/ml. At a value of NT pro-BNP than 20000 pg/
ml patients had unfavorable outcome of treatment independently of other 
clinical and laboratory parameters. Patients with good allograft function and 
no evidence of left ventricular dysfunction the mean value of  NT pro-BNP  
was 464 pg/ml (from 52 to 4087 pg/ml).

Conclusion: 
In patients after heart transplantation NT pro-BNP can be used as a 

marker for heart failure and detection of allograft dysfunction. The larger 
studies are required to determinate cutt- off, sensitivity and specificity of the 
test for the allograft rejection.

key words: NT pro-BNP, left ventricular dysfunction, heart failure, 
heart transplantation, allograft dysfunction.
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Въведение:

Сърдечната трансплантация е средство на избор в крайната 
фаза на сърдечната недостатъчност (СН) след изчерпване на въз-
можностите на медикаментозното и хирургичното лечение. В 
много центрове едногодишната преживяемост се приближава 
към 90%, а 10-годишната е над 50%. В следтрансплантационния 
период оценката на алографта се основава на редица клинични, 
лабораторни и инструментални тестове. Последните включват 
ехокардиография, дясна и лява сърдечна катетеризация, но 
златен стандарт е ендомиокардната биопсия (ЕМБ). Появата на 
сърдечна недостатъчност е алармиращ симптом за оценката на 
функцията на алографта, което налага изключване отхвърляне на 
трансплантата.

Човешките кардиомиоцити продуцират и секретират двойка 
пептидни хормони, наречени сърдечни натриуретични хормони, 
които са ANP – Atrial Natriuretic Peptide и BNP – B-type Natriuretic 
Peptide. ANP се секретира главно от атриалните кардиомиоцити, 
докато BNP се секретира предимно от левия вентрикул, а също и от 
дясната сърдечна половина като отговор на сърдечни заболявания. 
Биологично активните ANP и BNP са директен индекс за хормоналния 
сърдечен натриуретичен статус, докато NT пропептидите имат 
клинично значение за проследяване на пациенти с хронични сърдечни 
заболявания.

Левокамерната дисфункция може да се появи като част 
от коронарно сърдечно заболяване, артериалнa хипертония, 
клапна болест и първично миокардно заболяване. Ако ляво-
камерната дисфункция остане неразпозната и се развие, има 
висока вероятност от смърт, напр. поради внезапна сърдечна 
смърт. хроничната сърдечна недостатъчност е клиничен 
синдром, причинен от нарушение на помпената сърдечна 
функция. В зависимост от симптомите, тежестта на сърдечната 
недостатъчност е класифицирана на степени (класификация 
на Сърдечна Асоциация в Ню Йорк [NYHA] I-IV). Когато 
пациентите се групират в съответствие с NYHA класификация 
за СН, NT-proBNP нивата се повишават с нарастване на групата и 
отразяват сериозността на сърдечното нарушение (14). Високата 
чувствителност на NT-probNp позволява и откриването на леки 
форми на сърдечна дисфункция при безсимптомни пациенти, 
със структурно сърдечно заболяване, както и при пациенти след 
сърдечна хирургия и аортно-коронарен бай пас (4,7-12). NT –
pro BNP не е обстойно проучен в сърдечната хирургия относно 
прогностичното  значение  на неговото увеличение при прояви 
на СН и дисфункция на алографта при пациенти след сърдечна 
трансплантация. Проследяването на пациентите след сърдечна 
трансплантация включва оценка на помпената функция 
на алографта за левокамерна дисфункция, най - често чрез 
ехокардиография, както и други клинични симптоми. От значение 
е проследяване с ендомиокардна биопсия (ЕМБ) и определяне 
степентта на отхвърляне съобразно класификацията на Interna-
tional Society for Heart and Lang Transplantation (ISHLT), 2004 което 
вквючва три степени представени на Tаблица 1.

Таблица 1: Степени на отхвърляне на трансплантираното сърце 
съобразно класификацията на ISHLT, 2004.

Степен Находка

Няма отхвърляне 0

Лека степен 1
Интерстициални и/или 
периваскуларни инфилтрати в 
единично увреден миоцит

Умерена степен 2 Два или повече инфилтрата 
заедно с миоцитна увреда

Тежка степен 3
Дифузни инфилтрати с 
мултифокални миоцитни увреди ± 
едем ± хеморагия ± васкулит

Цел: Целта на настоящото ретроспективно проучване е да се 
проучи приложимостта на NT –pro BNP при  сърдечно-транспланти-
рани пациенти със и без прояви на сърдечна недостатъчност (СН), 
дисфункция и отхвърляне на алографта. 

Материали и методи: 

Това ретроспективнопроучване включва 20 сърдечно 
трансплантирани пациенти на възраст от 21 до 67 г. (средно 
39.5), 17 мъже и 3 жени за период от 3 години (от 2010 до 2013 г.). 
Пациентите са проследявани за прояви на сърдечна недостатъчност, 
съобразно критериите на NYHA, дисфункция на алографта и степен 

на отхвърляне. При всички е извършено изследване на NT pro-BNP с 
имуноелектрохемилуминисцентен метод ЕСLIA) на анализатор Elec-
sys (Roche Diagnostics). Пациентите са разделени в три групи: I-ва гру-
па 7 пациента  са проследени в ранния следоперативен период  до 30 
следоперативен ден (след ОД), II-ра група 12 пациента от които 5 от  
I-ва група след 30 следоперативен ден и 7 след транспалнтация от 1 до 
5 години без прояви на СН и дисфункция на алографта (ДА) и III-та 
група 5-ма пациенти след транспалнтацията от 1 до 5 години с прояви 
на СН и дисфункция на алографта. 

Всички данни са представени като средна стойност, стандартно 
отклонение (SD) и вариационен коефициент (CV), използвайки едно-
факторен дисперсионен анализ (ANOVA). 

Резултати:
 
В ранния следтрансплантационен период до 10-ти следопера-

тивен ден, стойностите на NT pro-BNP са средно 8326.7 pg/ml, като 
тогава е извършена и първата биопсия със степен на отхвърляне от 1А 
до 3В по (класификация). Трима от пациентите в I-ва група развиха IV 
клас СН по NYHA със степен на отхвърляне 3А-3В, като стойностите 
на NT pro-BNP достигнаха над 35000 pg/ml. При един от тях стойно-
стите на NT pro-BNP останаха трайно високи над 20000 pg/ml до 30-
ти следоперативен ден, независимо от включването на допълнителна 
имуносупресивна терапия с летален изход (Фигура 1). При втория 
пациент, след промяна на имуносупресивната терапия и овладяване 
симптомите на СН от IV-ти на II-ри функционален клас по NYHA, 
стойностите на NT pro-BNP спаднаха от 28081 pg/ml до 971 pg/ml. Сте-
пентта на отхвърляне при контолната биопсия показа спадане от 3В 
на 2А. При  третия пациент стойностите на NT pro-BNP се задържаха 
трайно над 3000 pg/ml със степен на отхвърляне 3А и СН от III-IV-
ти функционален клас по NYHA с летален изход. При останалите 
пациенти от I-ва група стойностите на NT pro-BNP варираха от 8000 
до 230 pg/ml, средно 836 pg/ml със степен на отхвърляне от 2А до 
3А и СН от I до III -ти функционален клас по NYHA. Наблюдава се 
статистическа значима разлика в средните стойности на NT pro-BNP 
(р>0.05) между пациентите от I-ва група, развили СН IV клас и степен 
на отхвърляне до 3В и тези със СН от I до III -ти функционален клас и 
степен на отхвърляне до 3А (Таблица 2).
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Фигура 1: Трима от пациентите в I-ва група със СН от IV клас по 
NYHA със степен на отхвърляне 3А-3В

При пациентите от II-ра група без СН и ДА, средните стойности на 
на NT pro-BNP са 464 pg/ml, които се различават значимо (р>0.05) от 
тези при пациентите от III-та група със СН и ДА, където те са средно 
1316 pg/ml. Степентта на отхвърляне във II-ра група варира от 0 до 2А 
и СН от I-ви до II -ри функционален клас по NYHA, докато при паци-
ентите от III-та група степентта на отхвърляне е от 3А до 3В със СН от 
III-IV-ти функционален клас (Таблица 1, Фигура 2).
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Фигура 2: Средни стойности на NT pro-BNP при групите



22 Год. XLIII, кн.1/2014

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Таблица 2: Средни стойности на NT pro-BNP при групите

Групи

NT pro-
bNp pg/

ml (средна 
стойност) SD4 CV5

Степен 
на 

отхвър-
ляне

Клас 
NYHA6

I-ва  до 10-ти след 
ОД1 8326.7 9906 1.19

1А-3B II-IV

I-ва до 30-ти след 
ОД 6742 12092 1.79

1А- 3A I-III

I-ва със СН2 и 
ДА3 12842* 11833 0.92

3A-3B III-IV

I-ва без СН и ДА 836* 639 0.76 1A-3A I-II

II-ра без СН и ДА 464.3** 508 1.09 1A-2A I-II

III-та със СН и 
ДА 1316.6** 1055 0.8

3A-3B III-IV

1ОД-оперативен ден; 2СН-сърдечна недостатъчност; 3ДА-
дисфункция на алографта; 4SD-стандартно отклонение; 5CV-
коефициент на вариация; 6NYHA-New York Heart Association; * и ** 
статистическа значима разлика- р > 0.05.

Дискусия:
Относителната част на пациентите, подлагани на сърдечна 

хирургия, нараства прогресивно, а резултатите стават все по-добри 
с усъвършенстването на хирургичните техники, оборудването 
за екстракорпорална циркулация  и реанимационните грижи, 
полагани в специализираните отделения. Все пак някои по-
неблагоприятни състояния като остър коронарен синдром (ОКС), 
аритмии, застойна сърдечна недостатъчност (ЗСН) продължават 
да бъдат водещи по отношение периоперативната смъртност при 
възрастните пациенти, претърпели сърдечна хирургия. Това е 
свързано със структурни и функционални възрастово-обусловени 
промени на миокарда и съдовите структури, които обуславят 
много висок хирургичен риск. По тази причина ранната диагноза 
и разумната преценка на риска са ключови за адекватната  
постоперативна грижа спрямо високорисковите пациенти.  

Предишни проучвания посочват, че повишаването на 
серумните маркери за миокардна исхемия и дисфункция след 
сърдечна хирургия могат да подпомогнат ранно откриване на 
неблагоприятно постоперативно развитие(14). Настоящите 
стандартни биохимични изследвания включват сърдечните 
изоформи на тропонин – cTNT или cTNI. Значително нарастване 
на тези две изоформи се наблюдава почти след всички сърдечно-
съдови манипулации и е признак за миокардна некроза (1-3,5-6). 
Повишените постоперативни нива на сърдечните тропонини се 
наблюдават при пациенти, изискващи продължителен престой в 
реанимация, и се свързват с по-висок риск от смърт (18).

Мозъчният натрийуретичен пептид (bNp) е сърдечен 
неврохормон, освобождаван основно от камерния миокард 
в отговор на увеличено напрежение на стената, увеличено 
следнатоварване (14,19).  BNP и N – терминалната част на неговия 
прохормон – NT –proBNP, напоследък се използват като диагнос-
тични и прогностични биомаркери при ЗСН и АКС (15-17,20-21). 
Обратно, ролята на периоперативния NT –probNp, остава неясна. 
Скорошни проучвания подкрепят тезата за тяхното предиктивно 
значение по отношение на постоперативни усложнения и смърт. 
Все пак съществуват наблюдения, че възрастта, полът и бъбречна 
недостатъчност могат да повлияят концентрациите на bNp в 
кръвта. По-възрастните индивиди и жените имат два до три пъти 
по-високи стойности на bNp или NT –probNp в сравнение с по-
млади хора и мъже. 

NT –proBNP не е обстойно проучен в сърдечната хирургия и про-
гностичното  значение  на неговото увеличение при възрастни ( 
трансплантирани болни ) пациенти не е докрай изяснено. 

В нашето проучване стойности на NT –proBNP в ранния 
постоперативен период над 4000 pg/ml се свързват с дисфункция на 
алографта и развитие на СН до IV функционален клас по NYHA и 
висока степен на отхвърляне на трансплантанта до 3В по ISHLT. 
Трайното покачване над 20000 pg/ml на NT –proBNP се свързва с 
неблагоприятен изход от лечението. При пациентите в късния 
посттранслантационен период наблюдавахме, че стойности до 
500  pg/ml не се свързват с риск от развитието на висок клас СН, 
дисфункция на алографта и висока степен на отхвърляне (до 2А).

Така намерените средни стойности на NT –proBNP са по-
високи от средните цитирани в литературата за СН или сърдечна 
дисфункция, като резултат на други сърдечни заболявания. 
Това може да бъде обяснено със спецификата на сърдечната 
трансплантация (исхемично време, големина на алографта, 
придружаващи заболявания на реципиента в резултат на 
кардиомиопатията и др.) Въпреки това считаме, че проследяването 
на NT –proBNP при пациенти след сърдечна трансплантация, може 
да служи за маркер за дисфункция на алографта. По-високите 
нива на NT –proBNP могат да се дължат и на по-висока степен 
на отхвърляне, което да е индикатор за повторна биопсия и 
промяна на имуносупресивната терапия. Необходими са по-големи 
проучвания за определяне на прагови стойности и корелацията 
между NT –proBNP и степента на отхвърляне.
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СИСТЕМНИТЕ АНАЛГЕТИЦИ В ЛЕЧЕНИЕТО 
НА ОСТРАТА ПОСТОПЕРАТИВНА БОЛКА

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

SYSTEMIC ANALGESICS IN THE TREATMENT Of ACuTE pOSTOpERATIVE pAIN  

G. Ognyanova, I. Smilov, S. Georgiev
 Department of Anesthesiology and Intensive care, 

University hospital, Sofia

Резюме: 
Неефективно лекуваната болка в постоперативния период е една от 

най-важните причини за постоперативната заболеваемост и смъртност. 
Мултимодалният подход при лечението на постоперативната болка 
е въведен в клиничната практика преди повече от 15 години. Той 
включва ранно раздвижване, ранно възстановяване на приема през 
устата, ранно натоварване и кратка продължителност на болничния 
престой. По-малък скор за болка (pain score) в постоперативния период 
се постига с медикаменти и използването на регионални анестетични 
техники. Опиоидните аналгетици са едни от най-широко използваните 
медикаменти за лечение на постоперативната болка. PCA е метод на 
обезболяване, който осигурява ефективно лечение на болката и се 
отличава с голямо удовлетворение от страна на пациента. Трамадол, 
НСПВС, Метамизол и помощните аналгетични средства също се 
използват за купиране на болката след операция.

Ключови думи: постоперативна болка, мултимодален подход, 
системни аналгетици, контролирано от пациента обезболяване

Summary: 
Insufficiently treated pain is one of the most important causes of postop-

erative morbidity and mortality. Multimodal approach has been applied in 
clinical practice for last 15 years. It contains early mobilization, early oral 
intake, early discharge and short duration of hospital stay. Lower pain scores 
were obtained with systemic analgesics and utilization regional anesthetic 
techniques. Opioid analgesics are one of the mainstay of postoperative pain 
treatment. PCA provides a superior analgesia and good patient satisfaction. 
Tramadol, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, Metamizol and analgesic 
adjuvant also be used for pain management. 

key words: postoperative pain, multimodal approach, systemic 
analgesics, patient-control analgesia

Една от най-важните причини за постоперативната заболеваемост и 
смъртност е неефективно лекуваната болка. Постоперативната болка 
може да доведе до тревожност, нарушения на съня, нарушения на 
умствената дейност и социалните връзки [12,34,35]. Освен това може 
да предизвика повишаване на сърдечната честота и артериалното на-
лягане, потиска имунните функции, намалява виталния капацитет и 
алвеоларната вентилация, повишава риска от опасни усложнения (ми-
окардна исхемия, дълбока венозна тромбоза, белодробен емболизъм, 
хипоксия, пневмония и инсулт). В допълнение, неконтролираната бол-
ка е свързана с гастроинтестинални нарушения като гадене, повръщане 
и илеус.

Освен психологичните и физиологичните ефекти неконтролираната 
остра болка може да удължи болничния престой и да увеличи 
хоспитализациите   [20]. В ретроспективно проучване, непланирания 
прием в болница в  рамките на 30 дни след операция е оценен на 38% 
[14]. Освен това пролонгираното лечение на  острата болка води до 
централна и периферна сензитизация и може острата болка да стане 
хронична, чието лечение е трудно. 

Всички посочени по-горе проблеми, които предизвиква острата 
постоперативна болка, могат да бъдат избегнати чрез ефективно 
лечение на болката.

„Изпреварваща” аналгезия (preemptive analgesia)
Централната сензитизация и свръхвъзбудимост се развиват след 

хирургичната инцизия и усилват постоперативната болка. Някои 
краткосрочни (намаляване на постоперативната болка и бързо 
възстановяване)  и дългосрочни (развитие на хронична болка) ползи 
могат да се получат в периода на възстановяване ако се предотврати 
развитието на централната сензитизация. Изпреварващата или 
т.нар.преемптив аналгезия е фармакологична стратегия, основана 
на приложението на медикаменти за болка преди хирургична 
интервенция. Преемптив аналгезията е антиноцицептивно лечение и 
изпреварва развитието на постоперативна болка чрез възпрепятстване 
на аферентните болкови импулси. Целта е да предпази или намали 
всякакъв спомен за болка и съответно нуждата от обезболяване 
[27,7,6,10].

Мултимодален  подход
Мултимодалният подход е въведен в клиничната практика 

преди повече от 15 години. Той включва ранно раздвижване, ранно 
възстановяване на приема през устата, ранно натоварване и кратка 
продължителност на болничния престой. По-ниска степен на болка 
(pain score) в постоперативния период се постига с медикаменти и из-
ползването на регионални анестетични техники. Епидуралната анесте-

зия и аналгезия се приема като допълнителен фактор в мултимодалния 
подход, тъй като осигурява отлично обезболяване  и редица други 
ползи.

Методи на лечение на острата постоперативна болка
Има много варианти за лечение на постоперативната болка. Тази 

варианти включват системните аналгетици (опиоиди, неопиоиди) и 
регионалните обезболяващи техники (невроаксиални и периферни 
нервни блокове). Лекуващите лекари трябва да вземат под внимание 
предпочитанията на пациента при оценяването на индивидуалните 
рискове и ползи от всяко лечение, за да изберат най-доброто [17,36,21]. 

Системни аналгетични техники
Опиоиди
Опиоидните аналгетици са едни от най-широко използваните 

медикаменти за лечение на постоперативната болка. Те действат 
върху µ-рецепторите в централната и периферната нервна система. 
Теоретично важно предимство на опиоидите е липсата на т.нар. „таван 
ефект”. Употребата им се ограничава само от техните странични ефек-
ти като гадене, повръщане, седация и респираторна депресия. Могат 
да се прилагат по различни начини: подкожно, вътрекожно, трансму-
козно, интрамускулно, венозно, орално, интратекално, епидурално 
и вътреставно. Дозите на опиоидите, серумната им концентрация и 
повлияването на постоперативната болка са различни при различните 
индивиди. Например, оралното приложение на опиоиди не се препо-
ръчва при лечение на умерена и силна постоперативна болка, тъй като 
показва голяма вариабилност дори при серумни концентрации като при 
венозно и интрамускулно приложение. Парентералното приложение 
осигурява по-бърз и безопасен обезболяващ ефект непосредствено 
след операция. Продължителността на парентерално приложение 
може да се удължи при пациенти, които не толерират оралния прием 
в постоперативния период. Преминаването от парентерално към 
орално приложение на опиоиди се осъществява при възстановяване 
на приема през устата. Оралните опиоиди с постоянно освобождаване 
може би осигуряват по-добро обезболяване в сравнение с тези, 
които се вземат при нужда. Въпреки че, формите на трансдермален 
фентанил с пасивно освобождаване не се използват рутинно при 
лечение на остра постоперативна болка, нова версия на контролирано 
от пациента обезболяване с трансдермален фентанил се прилага при 
хоспитализирани болни [39]. 

Български колектив от учени изследва компютърно-контролирани 
инфузии на ремифентанил и суфентанил за постоперативно 
обезболяване след гинекологични операции. Те установяват, че и двата 
опиоида осигуряват ефективно обезболяване като компютърно-
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контролираните инфузии имат предимство пред продължителните 
инфузии, защото дават възможност за стъпаловидно увеличение на 
таргетната концентрация с малки дози и по този начин се избягва 
рязкото повишаване на плазмената концентрация. Не са наблюдавани 
промени в хемодинамиката и епизоди на респираторна депресия 
и хиповентилация, като седацията на пациентките в двете групи 
(с ремифентанил и със суфентанил) отговаря на 3-та и 4-та степен 
по скалата на Ramsay, което е удовлетворително за нуждите на 
непосредствения следоперативен период [5].

Задължително условие при смяна на медикамента (замяна на един 
опиат с друг) е да се назначи еквивалентната доза опиат [2].  

Йонофоретичен трансдермален фентанил
Въпреки че, ефективността и удовлетворението на пациентите 

при контролираната от пациента аналгезия (PCA) е доказанa, 
нейното приложение е свързано с необходимостта от движение на 
пациента с помпа, консумативи за нея и възможността за програмни 
грешки. Опиоидът, който най-широко се използва при интравенозна 
контролирана от пациента аналгезия е морфин. Характеристиките на 
фентанила (ниско молекулно тегло и голяма липидна разтворимост) 
го правят оптималния кандидат за йонофоретична трансдермална 
аналгезия. Фентанилът е 100 пъти по-силен от морфина и минава през 
централната нервна система 133 пъти по-лесно [25].  Фентанил ITS 
(ionotrofic transdermal system) е иновативна, неинвазивна, без игла, са-
мостоятелна, предварително програмирана система от лекарство, коя-
то чрез йонофоретичен метод освобождава трансдермално приложен 
фентанил чрез прилагане на електрическа енергия в определена област. 
Тази система гарантира контролирана аналгезия без флуктуации. 
Конвенционалният пластир с фентанил осигурява освобождаване на 
лекарството с постоянна скорост за 72 часа и се прилага при хронична 
болка. Фентанил ITC позволява дифузия на 40 µg фентанил в кръвната 
циркулация през здрава кожа за 10 минути по йонофоретичен метод. 
Йонофорезата е процес, при който чрез електрически ток се задвижват 
йонизирани молекули лекарство през кожата и попадат в системното 
кръвообръщение. Тази технология на приложение на обезболяващи 
средства е много ефективна и е равна по ефективност на контролирано 
от пациента интравенозно обезболяване с морфин [11,26]. Фентанил 
ITC позволява намаляване на болката до приемливи нива след натовар-
ваща доза от опиоиди при остра постоперативна болка. 

 Трамадол
Той е синтетичен аналог на кодеина. Неговият обезболяващ ефект 

е умерен. Трамадолът е единственото лекарство, действащо по два 
различни механизма. Един от неговите метаболити има слаб афинитет 
към мю-рецепторите без да повлиява делта- и капа-рецепторите. 
Вторият механизъм на действие на трамадола е да инхибира обратното 
захващане на норадреналин и серотонин. Страничните ефекти 
на опиоидите като респираторна депресия и седация по-рядко се 
наблюдават при трамадол. В едно проучване, сравняващо орален 
трамадол с орален напроксен при лечение на постоперативната болка 
след цезарово сечение, е установено че и двата медикамента имат сходен 
обезболяващ ефект, но майките предпочитат напроксен поради по-
малките странични ефекти [33]. Трамадол и тапентадол са одобрени от 
FDA. В доза 1-2 mg/kg интравенозен трамадол е алтернатива на интра-
венозен морфин  при пациенти претърпели тонзилектомия. Наличието 
на инжекционна форма, капки, капсули и свещички трамадол го правят 
много подходящ за постоперативно обезболяване. Трамадолът е най-
добрият аналгетик при лека и умерена постоперативна болка, тъй като 
намалява консумацията на опиоиди и има малко странични ефекти.    

Контролирана от пациента интравенозна аналгезия
Продължаващата постоперативна болка често се дължи на 

неадекватна аналгезия поради забавено приложение на аналгетичния 
медикамент, особено при интрамускулно приложение и необходимост 
от искане за обезболяване от страна на пациента. 

Големи промени се наблюдават в плазмената концентрация при 
приложение на опиоиди интрамускулно или в инфузия за лечение на 
постоперативна болка. От друга страна понякога се редуцират дозите 
поради притеснения от странични ефекти.  

Контролирана от пациента интравенозна аналгезия (PCA) е 
затворена система, в която пациентът активно контролира процеса 
на обезболяване. Методът се основава на инфузия на аналгетик от 
специална помпа, която може да бъде програмирана по различни 
начини и обезболяването се контролира от пациента чрез натискане 
на бутон. Помпата има таймер, който предотвратява прилагането на 
допълнителна доза преди програмирано определено време. По този 
начин се предотвратява прекомерната седация и респираторната 
депресия.

Екип от български изследователи проучва възможностите 
на постоперативно обезболяване с контролирана от пациента 
интравенозна аналгезия след абдоминална хистеректомия. Установява 
добро повлияване на болката (VAS < 3) и липса на странични ефекти 
като дълбока седация и респираторна депресия [4].

Недостатък на този метод на обезболяване е възможността за 
програмни грешки [29]. 

PCA е метод на обезболяване, който осигурява ефективно лечение 
на болката и се отличава с голямо удовлетворение от страна на паци-
ента. Препоръчваните опиоиди, дозите и програмите за помпите са 
посочени в таблица 1. 

Табл.1. Опиоиди и препоръчвани програми за интравенозна PCA

Болус
Заключващ

интервал (min)

Скорост на 

инфузията

Morphine (1mg/mL) 0.5-2.5 mg 5-10 0.01-0.03 mg/kg/h

Fentanyl (10 μg/mL) 10-20 μg 4-10 0.5-1 μg/kg/h

Alfentanyl (0.1 g/mL) 0.1-0.2 mg 5-8 -

Sufentanyl (0.002 mg/

mL)
2-5 μg 5-10 0-8 μg/kg/h

Meperidine (10 g/mL) 5-25 mg 5-10 10 mg/h

Tramadol (10 g/mL) 10-20 mg 5-10 10-20 mg/h

Нестероидни противовъзпалителни средства
Тези лекарствени средства се използват при мускулно-скелетна и 

хронична болка. Наличието на локален ефект и липсата на когнитивни 
нарушения са предимства на нестероидните противовъзпалителни 
средства. Последните са хетерогенна група медикаменти с различна 
химична структура, фармакологични и терапевтични ефекти. НПВС са 
периферно ефективни медикаменти тъй като имат обезболяващ ефект 
върху периферни региони. Тези средства имат различен аналгетичен, 
антипиретичен и противовъзпалителни ефекти, и не водят до 
пристрастяване и развитие на толеранс за разлика от опиоидите. Тази 
група лекарства се използва самостоятелно при лека до умерена болка 
или в комбинация с адюванти или опиоиди при тежка постоперативна 
болка. 

НСПВ действат като подтискат простагландиновата синтеза чрез 
инхибирането на ензима циклооксигеназа. Циклооксигеназата има две 
форми наречени циклооксигеназа 1(COX-1) и циклооксигеназа 2(COX-
2). Повечето от НСПВС инхибират COX-1и COX-2 изоформи по 
неселективен начин или имат малка степен на селективност към COX-
1. Тази група медикаменти подтиска синтезата на простагландини 
и тромбоксан, и намалява болката, температурата, тромбоцитната 
агрегация и възпалителната реакция [1,32]. 

Парацетамолът и другите антипиретици намаляват болката 
и температурата. Парацетамолът има температуропонижаващ 
и обезболяващ ефект и много слаб противовъзпалителен ефект. 
Интравенозната форма на парацетамола представлява разтвор 100 мл, 
съдържа 10мг/мл и се прилага за 15 мин.или повече. Неговият ефект 
започва след 5-20 мин., достига своя пик след 1-2 часа и продължава 
4-6 часа. Интравенозният парацетамол е прекурсор на ацетаминофен. 
Един грам интравенозен парацетамол се хидролизира до 0,5 г 
ацетаминофен и 15 мг/кг  ацетаминофен е еквивалентен на 30 мг/кг 
парацетамол. Препоръчваната доза е 15 мг/кг. 

Монотерапията с парацетамол не може да контролира умерена 
или силна постоперативна болка, въпреки че в комбинация с НСПВС 
намалява консумацията на опиоиди с 40-50% [16,37,13].

Някои нови противовъзпалителни медикаменти като nabumeton 
и meloxicam специфично инхибират ензима COX-2 и имат слаб 
улцерогенен ефект. 

Първичната цел на разработването на селективните COX-2 
инхибитори (коксиби) е да се намали риска от гастроинтестинално 
кървене. Коксибите също се включват в мултимодалния подход 
за лечение на постоперативната болка [41,30,43].  Приложението 
на един от представителите на коксибите - Parecoxib (Dynastat) за 
следоперативно обезболяване в гинекологията е оценено от български 
изследователи. При всички пациенти те наблюдават много добро 
ниво на обезболяване на фона на стабилна хемодинамика и липсващи 
странични ефекти [3]. 

Метамизол
Мненията за употребата на метамизол са противоречиви. В някои 
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страни той е изтеглен от пазара (поради странични ефекти, главно 
агранулоцитоза при продължителен прием), но в други широко се 
използва (Германия, Австрия, Русия). Според Световния център за 
лекарствен мониторинг (Uppsala Monitoring Centre, WHO Collaborating 
Centre for International Drug Monitoring) броят на нежеланите странични 
ефекти, регистрирани в периода 1978-2009  е  14 441 за метамизол и 
67 581  за парацетамол. Модерната мултимодална аналгезия трябва да 
се основава на добра комбинация от аналгетици. Метамизол и параце-
тамол могат да се използват за тези цел, но в най-ниската ефективна 
доза и възможно най-кратък срок.  

Аналгетични помощни средства
Дексмедетомидин
Той е високо селективен α2 адренергичен агонист. Дексмедетомидин 

има 8 пъти по-голям афинитет към рецепторите в сравнение с клонидин. 
Това изключително намалява аналгетичните и анестетичните 
нужди и увеличава ефекта на локалните анестетици като променя 
йонния транспорт и мембранния потенциал в locus ceruleus на pons. 
Той осигурява стабилна хемодинамика и намалява кислородните 
нужди. Намалява свързаната с оиоидите мускулна ригидност и 
постоперативната ригидност, въпреки че може да се наблюдава 
респираторна депресия. Обезболяващият ефект на дексмедетомидина 
при остра постоперативна болка  е доказан в проучвания [22,31].

Капсаицин: Произвежда се от лют пипер от рода Капсиум [23]. 
Той е неопиоид и действа периферно като агонист на валоидните ре-
цептори [TRVP-1]. Тези рецептори са наблюдавани при възпаление в 
окончанията на C-влакната [15]. 

Ванилоидните рецептори се активират от силни стимули и се 
освобождава субстанция P. Постоянното освобождаване на субстанция 
P в присъствие на капсаицин води до намаляване на болката чрез 
намаляване активността на C-влакната. Капсаицин не оказва 
значителен ефект върху А-делта и А-алфа влакната. Не повлиява 
сетивността за топлина и допир. 

Капсаицин се използва за лечение на постоперативна болка, 
артрити, мускулно-скелетна болка и невропатична болка. Капсаицин 
крем обикновено се комбинира с опиоиди и НСПВС и се прилага 
при болкови състояния като болки в кръста, много форми на артрит, 
мускулни спазми и разтягане на сухожилия. Много добър ефект има 
при постхерпес невралгия [42]. Най-важният страничен ефект на ка-
псаицин е тежкото изгаряне в областта на приложение и степента на 
изгарянето е пропорционална на лекарствената концентрация. 

Кетамин: NMDA-рецептор е глутаматов рецептор, характеризиращ 
се с N-метил D-аспартат афинитет. Възбуждането на NMDA рецепто-
рите в коренчетата на гръбначния мозък  играе важна роля в процеса 
на сензитизация [24]. Наскоро е установено, че NMDA рецепторите са 
разположени в периферията на немиелизирани аксони и играят роля в 
първичната ноцицепция в периферията в допълнение към тяхната роля 
в централната нервна система. 

Използване на кетамин за лечение на болка се съобщава в 
публикации от 1996 година [18]. В субанестетични дози кетаминът 
е некомпетитивен антагонист на NMDA рецепторите. По-голямата 
част от проучванията се фокусират върху употребата на кетамин 
като преемптив аналгетик [9] и по-малко са проучванията с него в 
постоперативния период [19]. 

Габапентин: Първоначално е антиепилептично средство и е 
структурен аналог на гама-аминомаслената киселина (GABA). Той се 
свързва с α2-β протеинова субединица на волтаж-зависимите калциеви 
канали, които са широко разпространени в централната и периферната 
нервна система. Това затруднява притока на калций и намалява 
освобождаването на невротрансмитери по пътя на болката [8]. Обезбо-
ляващият ефект на габапентин е  изследван в много проучвания. Като 
резултат е доказан неговият аналгетичен ефект при постоперативна 
болка [38].

Прегабалин: Прегабалин е липофилен аналог на GABA и има 
обезболяващ, антиконвулсивен, анксиолитичен ефекти и намалява 
консумацията на опиоиди. Използва се при различни степени 
на невропатична болка като пост-херпесна невралгия, диабетна 
невропатия, централна невропатична болка и фибромиалгия. 
Ефективността на прегабалин при остри състояния е доказана [28]. Въ-
преки че, неговия механизъм на действие е подобен на този на габапен-
тин, фармакологичният му профил е по-добър. Той намалява нуждата 
от опиоиди, предотвратява и намалява толеранса към тях, повишава 
качеството на аналгезията, намалява дихателната депресия и повлиява 
тревожността. Всички тези ефекти правят прегабалин изключително 
полезен при лечение на постоперативна болка. 

Тапентадол: Тапентадол действа както централно чрез инхибиране 

на норепинефрина, така и върху µ-рецепторите. Той има две различни 
форми. Първата е тапентадол с незабавно освобождаване, представля-
ва таблетки от 50,75 и 100 мг и осигурява обезболяване за 4-6 часа. 
Приема се, че тапентадол има еднаква аналгетична сила като тази на 
хидрокодон и оксикодон, и по сила на обезболяващия ефект е между 
морфин и трамадол [40]. 

Втората форма е тапентадол с удължено освобождаване. Действа 
в продължение на 12 часа, при пациенти над 18 години, при умерена 
и силна болка. Приема се два пъти дневно. Противопоказан е при 
пациенти с тежка бронхиална астма, паралитичен илеус и лекувани с 
МАО- инхибитори.

Всички горепосочени медикаменти могат да се използват 
самостоятелно или в подходяща комбинация. Това, разбира се, зависи 
от лекуващия лекар, индивидуалните особености на пациентите и 
моментното наличие на медикаменти в лечебното завадение.

Библиография:

1. Георгиева Е., Смилов И., Георгиев С. Селективни и неселективни 
циклооксигеназни инхибитори, сп. Анестезиология и интензивно 
лечение - 2003, бр. 2, 51 - 62.

2. Петрова Б., Гаврилова Н. Онкологичната болка в детската 
възраст, сп. Анестезиология и интензивно лечение – 2006, бр.1, 33-48.

3. Узунова Д., Георгиев С., Смилов И. Dynastat (Parecoxib sodium) 
– високоселективен COX 2 – инхибитор за постоперативно обезбо-
ляване в гинекологичната хирургия, сп. Анестезиология и интензивно 
лечение - 2004, бр. 1, 3 - 7.

4.  Файтонджиева Н., Георгиев С., Смилов И., Стефанова А. 
Контролирани от пациента интравенозна и епидурална аналгезии за 
постоперативно обезболяване след абдоминална хистеректомия, сп. 
Анестезиология и интензивно лечение - 2002, бр. 5, 33 - 40.

5. Файтонджиева Н., Георгиев С, Смилов И. Ремифентанил срещу 
Суфентанил – компютърно-контролирани инфузии за обезболяване в 
гинекологията, сп. Анестезиология и интензивно лечение – 2002, бр. 
2, 12 – 18. 

 6. Adam F, Maurice L, Oszustowicz T, Beal J, Meynader J (1999) 
Preoperative small dose ketamine has no pre-emptive effect in patients 
undergoing total mastectomy. Anesth Analg 89: 444-447. 

7. Aida S, Hiroshi B, Tomohiro Y, Kiichiro T, Satoru F, et al. (1999) 
The effectiveness of preemptive analgesia varies according to the type of 
surgery: A randomized double-blind study. Anaesth Analg 89: 711-716. 

8. Arikkath J, Campbell KP (2003) Auxillary subunits: Essential 
components of the voltage-gated calcium channel complex. Curr Opin 
Neurobiol 13: 298–307.

9.  Beyar, Bayar, Erden. Acute postoperative pain. J. Anesthe.Clinic 
Res.2011,4:2

10. Beyaz SG (2011) Preemptive analgesic effect of ketamine in children 
with lower abdominal surgery. Balkan Med J 28: 179-183.

11.Bonnet F, Eberhart L, Wennberg E, Dodds SJ, Van Bellinghen L, et 
al. (2009) Fentanyl HCl iontophoretic transdermal system versus morphine 
IV-PCA for postoperative pain management: survey of healthcare provider 
opinion. Curr Med Res Opin 25: 293-301. 

12. Breivik H (1998) Postoperative pain management: why is it difficult 
to show that it improves outcome? Eur J Anaesthesiol 15: 748-751. 

13. Capici F, Ingelmo PM, Davidson A, Sacchi CA, Milan B, et al. (2008) 
Randomized controlled trial of duration of analgesia following intravenous 
or rectal acetaminophen after adenotonsillectomy in children. Br J Anaesth 
100: 251-255. 

14. Coley KC, Williams BA, DaPos SV, Chen C, Smith RB (2002) 
Retrospective evaluation of unanticipated admissions and readmissions 
after same day surgery and associated costs. J Clin Anesth 14: 349-353. 

15. Cortright DN, Szallasi A (2009) TRP channels and pain. Curr Pharm 
Des 15: 42. Palazzo E, Luongo L, de Novellis V, Berrino L, Rossi F, et 
al. (2010) Moving towards supraspinal TRPV1 receptors for chronic pain 
relief. Mol Pain 6: 66. 

16. Dahl V, Raeder J.C (2000) Non-opioid postoperative analgesia. Acta 
Anaesthesiol Scand 44: 1191-1203. 

17. Diatchenko L, Nackley AG, Tchivileva IE, Shabalina SA, Maixner W 
(2007) Genetic architecture of human pain perception. Trends Genet 23: 
605-613. 

18. Fallon MT, Welsh J (1996) The role of ketamine in pain control. Eur 
J Pall Care 3: 143-146. 

19. FuES, Miguel R, Scharf J (1997) Preemptive ketamine decreases 
postoperative narcotic requirements in patients undergoing abdominal 
surgery. AnesthAnalg 84: 1086-1090. 

20.Gold BS, Kitz DS, Lecky JH, Neuhaus JM (1989) Unanticipated 
admission to the hospital following ambulatory surgery. JAMA 262: 3008-
3010. 

21. Govoni S, Regazzi M, Ranzani GN (2008) Pain and the 
pharmacogenetics at the fuzzy border between pain phsiopathology and 
pain treatment. Eur J pain 2: 5-12. 

22. Gurbet A, Basagan-Mogol E, Turker G, Ugun F, Kaya FN, el al. 



26 Год. XLIII, кн.1/2014

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

(2006) Intraoperative infusion of dexmedetomidine reduces perioperative 
analgesic requirements. Can J Anaesth 53: 646-652. 

 23. Jorge LL, Feres CC, Teles VE (2010) Topical preparations for pain 
relief: efficacy and patient adherence. J Pain Res 4: 11-24. 

24. Ma QP, Woolf CJ (1995) Noxious stimuli induce an N-methyl-D-
aspartate receptor-dependent hypersensitivity of the flexion withdrawal 
reflex to touch: implications for the treatment of mechanical allodynia. Pain 
61: 383-390. 

25. Mattia C, Coluzzi F (2007) Acute postoperative pain management: 
focus on iontophoretic transdermal fentanyl. Ther Clin Risk Manag 3: 19-
27. 

26. Mayes S, Ferrone M (2006) Fentanyl HCl patient-controlled 
iontophoretic transdermal system for the management of acute postoperative 
pain. Ann Pharmacother 40: 2178-2186. 

27. McQuay HJ (1992) Pre-emptive Analgesia. Br J Anaesth 69: 1-3. 
28. Moore RA, Straube S, Wiffen PJ, Derry S, McQuay HJ (2009) 

Pregabalin for acute and chronic pain in adults. Cochrane Database Syst 
Rev 3: CD007076

29. Park HS, Kim JH, Kim YJ, Kim DY (2011) Plasma Concentrations of 
Morphine during Postoperative Pain Control. Korean J Pain 24: 146-153. 

30. Parvizi J, Miller AG, Gandhi K (2011) Multimodal pain management 
after total joint arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 93: 1075-1084. 

31. Patel A, Davidson M, Tran MC, Quraishi H, Schoenberg C, et 
al. (2010) Dexmedetomidine infusion for analgesia and prevention of 
emergence agitation in children with obstructive sleep apnea syndrome 
undergoing tonsillectomy and adenoidectomy. Anesth Analg 111: 1004-
1010. 

32. Rao P, Knaus EE (2008) Evolution of nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs (NSAIDs): cyclooxygenase (COX) inhibition and beyond. J Pharm 

Pharm Sci 11: 81s-110s. 
33. Sammour RN, Ohel G, Cohen M, Gonen R (2011) Oral naproxen 

versus oral tramadol for analgesia after cesarean delivery. Int J Gynaecol 
Obstet 113: 144- 147. 

34. Sherwood GD, McNeill JA, Starck PL, Disnard G (2003) Changing 
acute pain management outcomes in surgical patients. AORN J77: 374, 
377-380, 384-390 passim. 

35. Sinatra R (2010) Causes and consequences of inadequate manage-
ment of acute pain. Pain Med 11: 1859-1871.

36.  Somogyi AA, Barratt DT, Coller JK (2007) Pharmacogenetics of 
opioids. Clin Pharmacol Ther 81: 429-44. 

37. Toygar P, Akaya T, Özkan D, Özel Ö, Uslu E, et al. (2008) [Does iv 
paracetamol have preemptive analgesic effect on lumber disc surgeries?] 
Ağrı 20: 14-19. 

38. Turan A, Karamanlioglu B, Memis D, Usar P, Pamukco Z, et al. (2004) 
The analgesic effects of gabapentin after total abdominal hysterectomy. 
Anesth Analg 98: 1370–1373. 

39. Viscusi ER, Reynolds L, Chung F, Atkinson LE, Khanna S (2004) 
Patient-controlled transdermal fentanyl hydrochloride vs intravenous 
morphine pump for postoperative pain: a randomized controlled trial. 
JAMA 291: 1333-1341. 

40.  Wade WE, Spruill WJ, Wade WE, Spruill WJ (2009) Tapentadol 
hydrochloride: a centrally acting oral analgesic. Clin Ther 31: 2804-2818. 

41. Wickerts L, Warrén Stomberg M, Brattwall M, Jakobsson J (2011) 
Coxibs: is there a benefit when compared to traditional non-selective 
NSAIDs in postoperative pain management? Minerva Anestesiol. 77: 1084-
1098. 

Адрес за кореспонденция:

Д-р Гергана Огнянова, 
КАИЛ, СБАЛАГ”Майчин дом”, 

София, ул.Здраве 2



27Год. XLIII, кн.1/2014

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НЕУТРОфИЛНО ГЕЛАТИНАЗНО АСОЦИИРАН ЛИПОКАИН 
(НГАЛ) В ПЛАЗМА ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД СЪРДЕЧНИ ОПЕРАЦИИ

Aнтоанета Димитрова-Карамфилова1, Георги Царянски2 , Ирина Петрова1, Наталия Христова1, Теодора Пенчева1, 
Цветелина Христова1, Соня Пейчева2, Ивац Нацев2, Вера Манолова2,  Генчо Начев3

1 Клинична лаборатория, УСБАЛССЗ „Света Екатерина”
2 Клиника по анестезиология и интензивно лечение,  УСБАЛССЗ „Света Екатерина”

3 Клиника по кардиохирургия, УСБАЛССЗ „Света Екатерина”
Адрес: УСБАЛССЗ „Света Екатерина”, София-1431, бул. „Пенчо Славейков” 52А, тел.: 02 91 59 776, 

e-mail: aidimitrovakar@gmail.com

ASSESSMENT Of pLASMA NEuTROpHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIpOCALIN 
(NGAL) IN pATIENTS AfTER CARDIAC SuRGERY

Antoaneta Dimitrova-Karamphilova1, George Tsaryanski2, Irina Petrova1, Natalia Hristova1, Teodora Pencheva1, 
Tsvetelina Hristova1, Sonja Peicheva2, Ivaz Natsev2, Vera Manolova2, Gencho Natchev3

1 Department of clinical laboratory: UH “St Ekaterina” Sofia 
2 Department of anesthesia and intensive care: UH “St Ekaterina” Sofia

3 Department of cardiac surgery: UH “St Ekaterina” Sofia

Абстракт
Въведение: Острата бъбречна увреда (ОБУ) е тежко усложне-

ние при пациенти след сърдечни операции под екстракорпорал-
но кръвообращение (ЕКК). Диагнозата се основава предимно на 
покачването на серумния креатинин, гломерулната филтрация, 
креатининов клирънс и диуреза. Тези показатели се повлияват от 
редица фактори с екстраренален произход, което може да забави 
включването на своевременна бъбречно - заместителна терапия. През 
последните години бяха индентифицирани различни биомаркери 
за ОБУ, един от тях е Неутрофилно гелатиназно асоцииран липо-
каин (НГАЛ), който бързо се освобождава при остра увреда на бъбре-
ците. В каква степен НГАЛ се променя при настъпване на ОБУ след 
сърдечни операции под ЕКК не е напълно установено. Цел: Проследя-
ване на НГАЛ  при пациенти след сърдечно - съдови операции под 
екстракорпорално кръвообращение и връзката с остра бъбречна 
увреда. Материали и методи:  Проучването включва 70 (49 мъже и 21 
жени) пациенти след сърдечни операции под ЕКК. Всички пациенти 
са приети в болницата без бъбречни заболявания. Диагноза на остра 
бъбречна увреда се основава на RIFLE [Risk (R), Injury (I), Failure (F), 
Loss (L), and End- stage(E)] критерии. НГАЛ е измерван с имуно - тур-
бидиметричен метод в плазма. НГАЛ, серумния креатинин и креати-
нинов клирънс са измервани 4-кратно: предоперативно на 2-ри, 6-ти и 
24-ти следоперативен час. Резултати: Само трима пациента имаха  
Risk (R) за ОБУ на 2-ри следоперативен час.  На 6-ти следопера-
тивен час осем пациента имаха  Risk (R), а на 24-ти час петнайсет 
развиха Injury (I), което наложи при 13 от тях да се включи бъбречно 
- заместителна терапия. Плазменото ниво на НГАЛ се покачи от 3 
пъти до 5 пъти от 2-ри до 24-ти следоперативен час при пациен-
тите с  ОБУ. При пациентите без ОБУ нивото на НГАЛ се покачи 
също почти двойно на 2-ри следоперативен час, но се възвърна до 
предоперативната стойност на 24-ти следоперативен час. Заклю-
чение: Тези предварителни данни показват, че при пациенти след 
сърдечни операции, НГАЛ измерен в плазма е много ранен маркер 
за настъпила остра бъбречна увреда след ЕКК.

Ключови думи: остра бъбречна увреда;екстра корпорално кръ-
вообръщение; RIFLE; плазмен неутрофилен гелатиназно асоции-
ран липокаин.

Abstract
Intoduction: Acute kidney injury (AKI) is a seriously complication 

of cardiopulmonary bypass (CPB) and represents a persistent problem in 
clinical medicine. The diagnosis of AKI is usually based on changes in 
serum creatinine, but such measurements are poor early marker of acute 
deterioration in kidney function. The lack of early biomarkers has resulted 
in an unacceptable delay in initiating therapies. Several biomarkers of AKI 
have been identified over the past few years that are elevated in ischemic 
renal injury. One of them is  Neutrofil Gelatinase-Associated Lipocain  
(NGAL) which rapidly released by renal tubules in response to injury. Aim: 
Perioperative monitoring of Neutrofil Gelatinase-Associated Lipocain 
measured in plasma (pNGAL) in adult patients after cardiac surgery and 
association between increases in pNGAL and acute kidney injury (AKI). 
Materials and methods: This study included 70 (49 male and 21 female) 
adult patients after cardiac surgery. All patients admitted to the hospital 
were without any kidney disease. Diagnosis of AKI was based on the RIFLE 
(risk, injury, failure, loss, and end- stage) criteria. NGAL, serum creatinine 
and creatinine clearance (CrCl) was measured the preoperatively and 2, 6 
and 24 hours after CPB. The NGAL was measured with a particle-enhanced 
turbidimetric immunoassay in human plasma. Results: Only three patients 
had AKI defined by the RIFLE on the 2-nd hour after CPB. At the 6-th hour 
eight patients had Risk for AKI and on the 24-th hour fifteen developed Injury 
witch required renal replacement therapy. Plasma NGAL raised three- to 
five folds from the baseline in patients who developed AKI postoperatively. 
In patients without AKI plasma NGAL levels at the 2-nd postoperative hour 
was higher too (about two folds from the preoperative level) and returned 
to baseline at the 24-th hour. Conclusion: These preliminary data indicated 
that in patients after cardiac surgery pNGAL can be early biomarker of acute 
kidney injury immediately after CPB.

key words: acute kidney injury; cardiopulmonary bypass; RIFLE; 
plasma Neutrofil Gelatinase-Associated Lipocain.

Въведение: 
Острата бъбречна увреда (ОБУ) е често усложнение при пациенти 

след сърдечни операции под екстракорпорално кръвообращение (ЕКК) 
(3,7,9). Продължителността и тежеста се свързва с изхода на пациента 
от лечението (8,14). Ранната диагноза и своевременното лечение може 
да определи благоприятния изход от лечението. По настоящем диа-
гнозата се основава предимно на покачването на серумния креатинин 
(сКр.), гломерулната филтрация, креатининов клирънс и диуреза (13). 
Покачването на серумния креатинин и олигурията могат да се проявят 
много часове след острата увреда на бъбрека. Серумният креатинин се 
повлиява от редица фактори, като тегло, пол, раса и др., които могат да 
не са свързани с острата увреда на бъбреците и да имат екстраренален 
произход. В такива моменти при наличие на олиго-анурия търсенето на 
екстраренални причини за ологурията и прилагането на обем замества-
щи течности забавя навременото започване на бъбречно - заместителна 
терапия но може да има и негативен ефект: увеличаване на извънсъдо-

вата вода в белия дроб и влошаване на газообмена (1,6). Поради тези 
причини в последните години се наложи да се търсят нови маркери за 
ОБУ, подобно на тропонините за остър инфаркт на миокарда.

Няколко биомаркера бяха индентифицирани през последните годи-
ни, които се променят много по-бързо при ОБУ в сравнение със „злат-
ния стандарт“ за диагноза, като покачване на сКр над 50% или нама-
ляване на глумерулната филтрация с 25%. Един от тях е Неутрофилно 
гелатиназно асоцииран липокаин (НГАЛ) (11, 12).

НГАЛ наскоро бе идентифициран като един от най-ранните и силно 
индуцирани гени и протеини в бъбреците след исхемично или нефро-
токсично увреждане при животински модели, като се открива лесно в 
кръвта и урината скоро след настъпването на ОБУ (15,16). Това доведе 
до множество проучвания за оценка на НГАЛ, като нов биомаркер за 
ОБУ (10, 17).
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Материли и методи:

Клиничен контингент:
Проучването включва 70 пациента (49 мъже и 21 жени ) след сър-

дечна хирургия и екстракорпорално кръвообращение (ЕКК). Всички 
пациенти са приети в болницата без бъбречни заболявания и с нормал-
ни стойности на серумния креатинин. В проучването не са включвани 
пациенти със спешни операции (операция в рамките на 24 часа след 
началните сърдчни оплаквания и симптоми), безмашинен аортокоро-
нарен бай-пас, пациент с хронични бъбречни заболявания (сКр над 300 
μmol/L или хрониодиализа) и под 18 години. Характеристиката на па-
циентите е представена на таблица 1.

Таблица 1. Характеристика на пациентите съобразно остра 
бъбречна увреда (RIfLE*) 

характеристики с ОБУ
 (n -15)

без ОБУ
(n - 55)

Демографски данни   
Години 68.7 ± 8.8 59.4 ± 13.7
Жени, n (брой) 2 4
Придружаващи заболявания   
Хронично бъбречно заболяване НЕ НЕ
EuroSCORE, points** 8.67 ± 4.4 5.52 ± 5.15
Тип операция   
Аортокоронарен бай-пас, n 1 7
Клапно протезиране, n 4 12
Комбинирани операции, n 3 2
Продължителност на ЕКК, 
минути 156.29 ± 61.67 76.89 ± 24.78

* The RIFLE criteria of acute kidney injury (AKI) consider  to serum 
creatinine increased X 1.5 or GFR decreased > 25%

**EuroSCORE = European System for Cardiac Operative Risk 
Evaluation

Методи:
Диагнозата ОБУ е поставена съобразно критериите RIFLE (risk, 

injury, failure, loss, and end- stage). При повишаване на предоперативна-
та стойност на креатинина над 1.5 на 2-ри, 6-ти и 24-ти следоперативен 
час е дефинирана ОБУ. Постоперативната бъбречно-заместителна те-
рапия е инициирана при някои от следните клинични критерии: оли-
гурия (по – малко от 100 ml диуреза за 6 часа), която не се повлиява от 
водно-солева ресуституция, хиперкалиемия (К+ над 6.5 mmol/L), тежка 
ацедемия (pH под 7.2), или клинично сигнификантен оток (напр. бял 
дроб) като резултат на бъбречната недостатъчност.

Плазменото ниво на НГАЛ е измервано чрез имуно-турбидиметри-
чен метод с NGAL Test™(BioPorto®Diagnostics). 

Плазменото ниво на креатинина е измерван с кинетичен метод 
на Jaffe. Всички изследвания са извършени с интегрирана система 
ARCHITECT c4000 (ABBOTT Diagnostics). 

Креатининовият клирънс (Кр Кл) и приблизителната глумерулна 
филтрация са изчислени съобразно формулата на Cockroft-Gault. 

Кръвните проби са вземани с вакумтейнер с адитив Lithium 
HeparinN, 56 USP units (Becton, Dickinson and Company).

Всички данни са представени като средна стойност, стандартно 
отклонение (sd) и вариационен коефициент (CV), използвайки едно-
факторен дисперсионен анализ (ANOVA). 

Резултати:
Пциентите са разпределени в 2 групи, съобразно критриите на 

RIFLE: първа група- пациенти с ОБУ (n-15) и втора група- пациенти 
без ОБУ (n-55) (Табл. 1). 

Преди операцията стойностите на креатинина и креатининовия кли-
рънс не се различават съществено между двете групи пациенти, докато 
стойността на НГАЛ е по-висока при пациентите развили ОБУ след 
ЕКК . 

Само трима пациента имаха риск (R) по критериите на RIFLE на 
2-ри следоперативен час (серумният креатинин се повиши над 50% от 
предоперативната стойност). На 6-ти следоперативен час 8 пациента 
имаха риск, а на 24-ти час 15 пациента увреда (I) по критериите на 
RIFLE (серумният креатинин се повиши над два пъти).  При 13 от тях 
настъпи олигурия, която наложи включване на бъбречно заместителна 
терапия в режим хемофилтрация или диахемофилтрация средно на 26 
– следоперативен час (от 3-ти до 31-ви следоперативен час) (Табл. 2, 
3, ).

Таблица 2. Средни стойности на изскедваните показатели при па-
циентите без остра бъбречна увреда
пока-
зател

преди 
ЕКК  

2 h 
след 

ЕКК***
 

6 h 
след 
ЕКК

 
24 h 
след 
ЕКК

 

 mean sd**** CV***** mean sd CV mean sd CV mean sd CV

NGAL* 
ng/ml 117,4 45,4 0,39 302,3 138,7 0,46 191,3 87,7 0,46 163 126 0,77

Креати-
нин 
μmol/l

89 14,9 0,17 92,6 16,5 0,18 101 21,5 0,21 110 27 0,24

КрКл** 
ml/min 85,5 27 0,31 82,3 25,3 0,31 80,2 25 0,31 71 25 0,36
* 

Neutrofil Gelatinase-Associated Lipocain , ** Креатининов клиранс,*** 

Екстракорпорално кръвообращение,**** Стандартно отклонение,***** 
Вариационен коефициент

Таблица 3. Средни стойности на изскедваните показатели при па-
циентите с остра бъбречна увреда
показ-
ател  преди 

ЕКК  
2 h 

след 
ЕКК***

 
6 h 

след 
ЕКК

 
24 h 
след 
ЕКК

 

 mean sd**** CV***** mean sd CV mean sd CV mean sd CV

NGAL* 
ng/ml 216,5 65,9 0,30 544,7 256 0,5 579 240,3 0,41 669 297 0,44

Cre-
atinine 
μmol/l

113 31,3 0,27 140 36 0,26 162 38 0,23 201 52 0,26

CrCl** 
ml/min 61 17 0,29 49 15 032 42 12,2 0,29 33,4 9 0,28
*

 Neutrofil Gelatinase-Associated Lipocain , ** Креатининов клиранс,*** 

Екстракорпорално кръвообращение,**** Стандартно отклонение,***** 
Вариационен коефициент

Плазменото ниво на НГАЛ се покачи 3 до 5 пъти от предоперативна-
та стойност при пациентите с ОБУ. При пациентите без ОБУ стойност-
та на НГАЛ също се покачва двукратно на 2-ри следоперативен час, но 
се възвръща до изходните нива на 24-ти час. (Таблица 2, 3; Фигура 1,2.)

Фигура 1. Без ОБУ

Фигура 2. С ОБУ
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Дискусия:

Острата бъбречна недостатъчност  засяга значителен брой от па-
циентите след сърдечна хирургия под ЕКК и лечението й изисква 
значителни ресурси (5). Серумният креатинин не е ясен маркер за 
ОБУ, тъй като зависи от много екстраренални фактори (4). Пови-
шаването на креатинина може да се наблюдава наколко дни след 
като е загубена голяма част от глумерулната филтрация. Ранната 
диагноза на ОБУ е проблем поради липсата на тест с достатъчна 
прецизност да установява и предсказва загубата на бъбречната 
функция (2). Поради това много биомаркери за ранна диагноза на ОБУ 
бяха изследвани, като показателят НГАЛ е един от тях (1).

Човешкият НГАЛ  първоначално е идентифициран като протеин ко-
валентно свързан с гелатиназата от неутрофилите с молекулно тегло 
25 kDa. НГАЛ обикновено се експресира в много ниски нива в някои 
човешки тъкани, включително бъбреците , белите дробове, стомаха и 
дебелото черво. НГАЛ действа като фактор на растежа и диференциац-
ията на множество клетъчни типове , включително развитието и мату-
рацията на бъбречния епител. Тази биологична активност се повишава 
в присъствието на сидерофори: железни комплекси . Това доведе до хи-
потезата, че еукариотните организми могат да синтезират сидерофоро - 
подобни молекули , които свързват НГАЛ. Така НГАЛ участва в прено-
са на желязо между извънклетъчното и вътреклетъчното пространство, 
което може да обясни някои от биологичните свойства на протеина. 
НГАЛ играе важна роля във вродения имунитет към бактериални и гъ-
бични инфекции, чрез свързване на сидерофорите, като предотвратява 
достъпа на бактериите до желязото в организма. Това води  до покач-
ване на нивото му в кръвта в отговор на бактериални инфекции, както 
и в резултат на други причини за възпаление. НГАЛ експресията се 
индуцира многократно при увреда на епитела.

Нашето проучване показва, че плазмения НГАЛ може да бъде ра-
нен маркер за ОБУ при пациенти със сърдечни операции под ЕКК. 
Установихме покачване на стойността на НГАЛ на 2-ри следопера-
тивен час и при пациенти с ОБУ и при тези без ОБУ в сравнение 
с предоперативната стойност. Това се дължи на специфичните осо-
бености на екстракорпоралното кръвообращение. При пациентите със 
следоперативна ОБУ обаче НГАЛ се покачва 3 до 5 пъти и се уве-
личава или задържа в тези нива до 24-ти следоперативен час за 
разлика от креатининът, който се покачва двукратно едва на 24-ти 
следоперативен час, когато вече се е оформила олигурия. При па-
циентите без ОБУ стойностите на НГАЛ се възвръщат до изходно 
ниво на 24-ти час. 

Въвеждането на НГАЛ като ранен маркер може да има много ва-
жно клинично приложение при пациенти след ЕКК за ранно уста-
новяване на бъбречна увреда, което да доведе до бързо и адекватно 
лечение. Впоследствие това може да доведе до ограничаване прогре-
сията на бъбречната увреда, съответно подобряване изхода за пациен-
та, както и намаляване разходите за лечение на оформила се вече бъ-
бречна недостатъчност. Необходимо е да се извърши изследването на 
НГАЛ при по-голям брой пациенти, за да се определят праговите 
стойности (cut-off), специфичността и чувствителността на теста за 
по-ранно включване на бъбречно-заместителната терапия.

Библиография:

1. Bennett M, Dent CL, Ma Q, Dastrala S, Grenier F, Workman R et al. 
Urine NGAL predicts severity of acute kidney injury after cardiac surgery: 
a prospective study. Clin J Am Soc Nephrol 2008;3:665–73.

2. Bosch JP. Renal reserve: a functional view of glomerular filtration 
rate. Semin Nephrol 1995; 15: 381–385.

3. Chertow GM. Independent associations between acute renal failure 
and mortality following cardiac surgery. Am J Med 1998;104:343– 8.

4. Devarajan P. Emerging biomarkers of acute kidney injury. Contrib 
Nephrol 2007;156:203–12.

5. Ghotkar SV, Grayson AD, Fabri BM, Dihmis WC, Pullan DM. 
Preoperative calculation of risk for prolonged intensive care unit stay 
following coronary artery bypass grafting. J Cardiothorac Surg 2006;1:14.

6. Herrera J, Rodriguez-Iturbe B. Stimulation of tubular secretion of 
creatinine in health and in conditions associated with reduced nephron 
mass. Evidence for a tubular functional reserve. Nephrol Dial Transplant 
1998; 13: 623–629.

7. Hoste EA, Clermont G, Kersten A, Venkataraman R, Angus DC, De 
Bacquer D,Kellum JA: RIFLE criteria for acute kidney injury are associated 
with hospital mortality in critically ill patients: a cohort analysis. Crit Care 
2006,10:R73.

8. Lassnigg A, Schmidlin D, Mouhieddine M, Bachmann LM, Druml W, 
Bauer P, et al. Minimal changes of serum creatinine predict prognosis in 
patients after cardiothoracic surgery: a prospective cohort study. J Am Soc 
Nephrol 2004;15:1597– 605.

9. Leacche M, Rawn JD, Mihaljevic T, Lin J, Karavas AN, Paul S, et al. 
Outcomes in patients with normal serum creatinine and with artificial renal 
support for acute renal failure developing after coronary artery bypass 
grafting. Am J Cardiol 2004;93:353– 6.

10. Mishra J, Dent C, Tarabishi R, Mitsnefes MM , Ma Q, Kelly K et al. 
Neutrophil gelatinaseassociated lipocalin (NGAL) as a biomarker for acute 
renal injury after cardiac surgery. Lancet 2005;365:1231– 8.

11.Mishra J, Ma Q, Prada A, Mitsnefes M, Zahedi K, Yang G et al. 
Identification of neutrophil gelatinaseassociated lipocalin as a novel early 
urinary biomarker for ischemic renal injury. J Am Soc Nephrol 2003; 14: 
2534–2543.

12. Mishra J, Mori K, Ma Q, Kelly C, Barasch J, Devarajan P. Neutrophil 
gelatinase-associated lipocalin: a novel early urinary biomarker for 
cisplatin nephrotoxicity. Am J Nephrol 2004; 24: 307–315.

13. Mehta RL, Chertow GM. Acute renal failure definitions and 
classification:

time for change? J Am Soc Nephrol 2003; 14: 2178–2187.
14. Morgera S, Kraft AK, Siebert G, Luft FC, Neumayer HH. Long-

term outcomes in acute renal failure patients treated with continuous renal 
replacement therapies. Am J Kidney Dis 2002;40:275–9.

15. Schmitt-Ott KM, Mori K, Kalandadze A, Li J-Y, Paragas N, Nicholas 
T, et al (2005) Neutrophil gelatinaseassociated lipocalin-mediated iron 
traffic in kidney epithelia. Curr Opin Nephrol Hypertens 15:442–449

16. Supavekin S, Zhang W, Kucherlapati R, Kaskel FJ, Moore LC, 
Devarajan P (2003) Differential gene expression following early renal 
ischemia-reperfusion. Kidney Int 63:1714–1724

17.Wagener G, Jan M, Kim M, Mori K, Barasch JM, Sladen RN et al. 
Association between increases in urinary neutrophil gelatinase-associated 
lipocalin and acute kidney injury after adult cardiac surgery. Anesthesiology 
2006;105:485–91.

Адрес за кореспонденция:

д-р Антоанета Димитрова-Карамфилова д.м.
УСБАЛССЗ „Св. Екатерина“
Бул. „Пенчо Славейков“ 52А

София
aidimitrovakar@gmail.com



30 Год. XLIII, кн.1/2014

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ОБЗОРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЕКСМЕДЕТОМИДИН ПРИ БУДНИ КРАНИОТОМИИ
Р. Танова, Ст. Джендов

ОАИЛ, Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски”- София

uSE Of DExMEDETOMIDINE DuRING AwAkE CRANIOTOMY
R. Tanova, St. Djendov

AICU, Department of Neurosurgery, University Hospital “St. Ivan Rilski”- Sofia

Резюме:
Дексмедетомидинът е високоселективен α2- адренергичен 

агонист със седативен, анксиолитичен и аналгетичен ефект. През 
последните години нараства броят на проучванията, свързани с 
неговото приложение при извършване на будни краниотомии. Целта 
на настоящия обзор е да се систематизират и обобщят литературните 
данни относно използването му в тази област на неврохирургията. 

Ключови думи: будна краниотомия, анестезия, дексмедетомидин

Abstract:
Dexmedetomidine is a highly selective α2- adrenergic agonist with 

sedative, anxiolytic and analgesic properties. In the recent years there is a 
growing number of publications concerning its application in the anesthetic 
management of awake craniotomy. The objective of the present review is to 
summarize the current data on the use of dexmedetomidine for this type of 
neurosurgical procedures.  

Key words: awake craniotomy, anesthesia, dexmedetomidine
 

Съвременните протоколи за анестезия при будни краниотомии са 
базирани най- често на инфузия с пропофол и опиоиден аналгетик 
(преимуществено ремифентанил). През последните години в практиката 
все повече навлиза дексмедетомидинът- като допълнително средство за 
седация или като алтернатива на досегашните медикаментозни режими. 
Така той се очертава като най- новото направление в анестезията, 
прилагана за обезпечаване на разглеждания тип интервенции. 

Механизъм на действие. Дексмедетомидинът представлява 
селективен α2- адренергичен агонист (α2:α1 афинитет= 1620:1) , 
който се характеризира с дозо-зависим седативен, анксиолитичен 
и аналгетичен ефект. В сравнение с другия представител на тази 
група медикаменти- клонидина- той има 8 пъти по- голям афинитет 
към съответните рецептори, както и по- кратък полуживот. Точният 
механизъм на действие все още не е напълно изяснен, но е известно, 
че е с мултифакторна генеза и се проявява както на спинално, така 
и на супраспинално ниво. Свързан е със стимулация на пост- и на 
пресинаптичните α2- рецептори, като в първия случай това води до 
хиперполяризация на невроналната мембрана, а във втория- до намалено 
освобождаване на норепинефрин. Анксиолизата и седацията, които 
дексмедетомидинът предизвиква, се генерират на субкортикално ниво. 
Този медикамент, за разлика от повечето класически анестетици, няма 
GABA-миметичен ефект и не ангажира кората, а въздейства основно 
върху пресинаптичните α2-рецептори в locus coeruleus, което от своя 
страна води до освобождаване на медиатори и невротрансмитери, 
понижаващи секрецията на хистамин и предивикващи хипнотичен 
ефект. По този начин се избягва влиянието върху когнитивните 
функции и се постига състояние, близко до естествения сън, от което 
пациентът лесно може да бъде изведен с вербална или физическа 
стимулация. Освен това дексмедетомидинът потиска активността на 
десцендиращия медуло- спинален тракт, в резултат на което се блокира 
пропагацията на болкови сигнали. Аналгетичното действие се допълва 
от стимулацията на постсинаптичните α2-рецептори, разположени 
в дорзалните рога на гръбначния мозък, при което се инхибира 
отделянето на ноцицептивни трансмитери (1- 4).

Ефекти от приложението на дексмедетомидин. Дексмедетомидинът 
притежава аналгетичен, анксиолитичен и седативен ефект. Установено 
е, че неговото приложение може значително да редуцира нуждите от 
употреба на опиоиди (5, 6). Има експерментални данни за наличие 
на невропротективни свойства, които вероятно се дължат освен на 
взаимодействието с α2-рецепторите, още и на ангажирането на I2- 
имидазолинови рецептори, разположени в хипокампа и мозъчния 
ствол. Клиничното значение на тези свойства предстои да бъде 
уточнявано. Хемодинамичните ефекти на дексмедетомидина се 
изразяват в хипотония и брадикардия, които обаче са по- малко 
изразени, отколкото при клонидина. Според повечето проучвания 
разглежданият медикамент не причинява респираторна депресия дори 
при достигнати дълбоки нива на седация. Първоначално той води до 
известно повишаване на PaCO2, но едновременно с това се увеличава 
и дихателната честота- феномен, известен като „хиперкапнично 
събуждане”- и по такъв начин стойностите бързо се нормализират (3). 
Има обаче и описани случаи на постоперативна апнея, причинена от 
приложението на дексмедетомидин (7, 8). Риск от развитие на това 
усложнение съществува само, когато последният се комбинира с общи 

анестетици с GABA-ергично действие или опиоидни аналгетици, и 
вероятно е свързано с потенциране на техните остатъчни ефекти (9). 

Употреба при будни краниотомии. Дексмедетомидинът се използва 
както при мониторирана анестезия (MAC- monitored anesthesia 
care), така и като част от “asleep-awake-asleep” (AAA) техниката за 
извършване на будни краниотомии. Първото му приложение за такъв 
тип интервенция е осъществено през 2001 г. от Bekker и сътр., които 
го съчетават със севофлуран и райски газ при спонтанно дишащ 
през ларингеална маска пациент с левостранен темпорален тумор и 
необходимост от интраоперативно картиране на говора (10). Въпреки 
че оттогава публикациите, свързани с неговата употреба в тази област 
непрекъснато нарастват, до момента те обхващат само единични 
случаи и малки серии от пациенти, и точното му място предстои да 
бъде изяснявано. 

Обичайният начин на приложение на дексмедетомидина е 
първоначална натоварваща доза от 1- 3 mcg/kg/h, въведени за 20- 30 
минути, и последваща продължителна инфузия със скорост, варираща 
според различните автори между 0,01 и 1 mcg/kg/min. Той може да 
бъде използван както като основно, така и като допълнително средство 
за седация. Предвид липсата му на влияние въху спонтанното дишане 
е особено подходящ за самостоятелно приложение при болни с 
повишен риск от обструкция на дихателните пътища. Huncke и сътр. го 
използват успешно в описания от тях случай на пациентка с морбидно 
затлътяване и сънна апнея, като само във фазата на кортикална резекция 
след тестуването поради наличие на болка е добавен и ремифентанил с 
ниска инфузионна скорост- 0.025mcg/kg/min (6). Almeida и сътр. също 
докладват за употребата на дексмедетомидин като основен седативен 
агент при извършването на будни краниотомии. Те осъществяват 
мониторирана анестезия при трима пациенти с кавернозни ангиоми, 
прилагайки разглеждания медикамент в дозировки, съобразени с 
фазата на операцията и нуждите на конкретния болен, а в случай на 
необходимост от допълнителна седация добавят болуси на пропофол, 
фентанил или мидазолам. Тази техника осигурява благоприятни 
условия за работа и комфорт за пациента без развитие на усложнения 
дори и при значително времетраене на интервенцията (в един от 
докладваните случаи оперативната продължителност е била 9 часа) 
(11). Amorim и сътр. публикуват серия от 12 интервенции, в половината 
от които се използва дексмедетомидин в описания от Almeida и 
сътр. режим, а при останалите седацията се базира на съчетание от 
пропофол, фентанил и мидазолам. Авторите отчитат добри резултати 
и при двете медикаментозни схеми, отбелязвайки като единствена 
разлика между тях наличието на бързопреходни фокални пристъпи 
при двама от пациентите в дексмедетомидиновата група (12). Souter и 
сътр. описват еволюирането на методиката, която използват при своите 
болни, от “asleep-awake-asleep” техника с поставяне на ларингеална 
маска към мониторирана анестезия без манипулации върху 
дихателните пътища, като във всички докладвани от тях случаи те 
прилагат дексмедетомин. Ролята на последния нараства едновременно 
с модифицирането на анестезиологичния подход, без това да влияе 
негативно върху качеството на интраоперативното тестуване, нивото 
на удовлетвореност на пациентите и тяхната безопасност. При ААА- 
техниката той се включва в ниски дози (0.1- 0.3mcg/kg/min) само 
във фазата на будност, докато двата „asleep” етапа се обезпечават 
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посредством пропофол с инфузионна скорост 100- 200mcg/kg//
min и болуси фентанил.  Обратно, при мониторираната анестезия 
дексмедетомидинът е единствено средство за седация. Прилага се 
в постоянна инфузия (0.15- 0.7mcg/kg/min), която се предшества, 
макар и не задължително, от натоварваща доза и се допълва при 
нужда от  малки количества фентанил (25-50mcg) (13). Shen и сътр. 
сравняват дексмедетомидина с пропофол при извършването на будни 
краниотомии и установяват, че първият осигурява статистически 
значимо по- кратко време за интраоперативно събуждане и по- висока 
степен на удовлетвореност на хирургичния екип от условията за 
работа. По отношение нивото на съзнание по време на “awake” фазата, 
честотата на усложненията и субективните възприятия на пациентите 
двата медикамента не се различават помежду си според резултатите от 
това проучване (14) 

Независимо от възможността за самостоятелна употреба и 
докладваните положителни резултати, на този етап дексмедетомидинът 
се използва по- често като част от многокомпонентни анестетични 
режими. Ha и сътр. отбелязват, че прилагането му като единствен агент 
не може да доведе до ниво на седация, по- ниско от 3т. по OAA/S- 
скалата (Observer’s Assessment of Alertness/Sedation Scale), и затова 
те препоръчват включването и на други анестетици. Съществуват 
разнообразни комбинации, без някоя от тях да се отличава с 
категорични предимства пред останалите. Повечето автори съчетават 
дексмедетомидина с пропофол и/или ремифентанил, приложени в 
мануално или таргетно контролирани инфузии  (9, 15- 17). Други го 
включват като допълнение към инхалационни анестетици (10, 18, 
19). Moore и сътр. описват случай, при който след неуспешен опит за 
преодоляване на появилия се по време на будната фаза дискомфорт на 
болния посредством увеличаване инфузията на ремифентанил, е бил 
използван дексмедетомидин и по такъв начин е била предотвратена 
нуждата от преминаване към обща анестезия (20).

По отношение на влиянието на разглеждания медикамент върху 
когнитивните функции и съответно възможността за прецизно 
интраоперативно картиране, мненията в литературата са все още 
противоречиви. В проучване, обхващащо серия от 5 болни, събуждани 
по време на емболизация на артерио-венозни малформации, Bustillo 
и сътр. стигат до извода, че той може значително да затрудни 
невропсихологичното тестуване (21) . Възможно е обаче свръхседацията, 
която тези автори наблюдават у всички свои пациенти, да се дължи на 
синергичния ефект, оказван от прилаганите от тях в началото на всяка 
процедура фентанил и мидазолам (съответно в дози 160±82.2mcg и 
2.8±1.9mg). Според повечето школи, използващи дексмедетомидин, 
неговото приложение осигурява добри условия за изследване на 
когнитивните функции и картиране на мозъчната кора, както и за  
мониториране на епилептогенни огнища, дори и при продължаване 
на инфузията по време на будната фаза. Невропсихологично тестуване 
е осъществимо и при по-висока инфузионна скорост (0.4- 0.5mcg/
kg/h), но качеството му значително се подобрява при нейното 
намаляване до 0.1- 0.2mcg/kg/h. Про- и антиконвулсантните свойства 
на дексмедетомидина са все още недостатъчно проучени и данните 
са спорни, но е установено, че в дози от порядъка на 0.2- 0.5mcg/kg/h 
медикаментът не повлиява интраоперативната електрокортикография 
(13, 18, 19). 

Независимо че в световен мащаб дексмедетомидинът се използва 
успешно от около 15 години (с основно показание седация в 
интензивни отделения, но също така и за осъществяване на будни 
краниотомии), неговият достъп в страните в Европа дълго време е бил 
ограничен. Едва през 2011 г. Европейската комисия издаде разрешение 
за пускане на пазара на този лекарствен продукт, като за момента той 
не е регистриран и не се използва в хуманната медицина в България. 
Наличните данни от публикуваните единични случаи и малки серии 
показват благоприятен профил на действие на дексмедетомидина 
и добри резултати от употребата му при провеждането на будни 
интервенции. Необходими са по- големи рандомизирани проучвания, 
за да се определят точните показания и оптималните режими на 
приложението му в тази област. 
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THE REGIONAL ANESTHETIC TECHNIquES IN THE TREATMENT Of ACuTE 
pOSTOpERATIVE pAIN

G. Ognyanova, I. Smilov, S. Georgiev
Department of Anesthesiology and Intensive care, University hospital, Sofia

Резюме: 
Аналгезия, осъществявана от епидурална и периферни аналгетични 

техники превъзхожда тази от системни опиоиди и води до намалена 
заболеваемост и смъртност. Опиоидите се прилагат интратекално 
или епидурално самостоятелно или в комбинация с помощни 
вещества.  Контролираната от пациента епидурална аналгезия 
има редица предимства като например лесно и индивидуално  
определяне на минималната ефективна доза, участие на пациента в 
процеса на обезболяване и минимализирано участие на персонала. 
Продължителните периферни нервни блокове намаляват възможните 
странични ефекти в сравнение с централните нервни блокове (хематом 
и епидурален абсцес). Според много проучвания за хроничната болка, 
неадекватно лекуваната остра постоперативна болка хронифицирa. 
Ето защо острата постоперативна болка трябва да бъде ефективно 
лекувана.  

Ключови думи: постоперативна болка, епидурална аналгезия, 
продължителни периферни нервни блокове, хронична болка.

Summary: 
Analgesia provided by epidural and peripheric analgesic techniques is 

superior to systemic opioids and morbidity and mortality decrease as the 
result of using these techniques. Opioids are administered intrathecally or 
epidurally , alone or in combination with adjuvants. The  patient controlled 
epidural analgesia has a number of advantages such as easy and individual 
determination of the minimum effective dose , the patient’s participation 
in the process of anesthesia and minimized staff participation. Continuous 
peripheric nerve block reduces possible adverse events compared to central 
nerve blocks that may lead to severe complications like hematoma and epi-
dural abscess. According to many studies about chronic pain, postoperative 
pain was shown to be treated inadequately in acute period. Therefore acute 
postoperative pain should be effectively treated.

key words: postoperative pain, epidural analgesia, continuous 
peripheral nerve block, chronic pain

Невроаксиалните и периферните аналгетични техники могат да се 
използват за ефективно лечение на острата постоперативна болка. 
Аналгезия, осъществявана от епидурална и периферни аналгетични 
техники превъзхожда тази от системни опиоиди [14] и води до намале-
на заболеваемост и смъртност [20,10]. 

Единична доза опиоиди невроаксиално
Опиоидите се прилагат интратекално или епидурално самостоятелно 

или в комбинация с помощни вещества. Един от най-важните фактори, 
който определя клиничната фармакология на всеки опиоид е степента 
на липофилност и хидрофилност. Хидрофилните опиоиди, като 
например морфина, остават в цереброспиналната течност когато 
достигнат до нея чрез постепенно преминаване от епидуралното 
пространство или чрез директно инжектиране. Ефектът започва късно 
и продължава дълго. Честотата на страничните ефекти е голяма поради 
супраспинална и черепна инвазия. 

Невроаксиалното приложение на липофилни опиоиди като например  
фентанил води до бързо настъпване на аналгезия и бърз клирънс от 
ликвора.

В проучване, проведено в 17 Европейски държави най-
предпочитаните медикаменти за спинално и епидурално приложение 
са морфин и фентанил (табл.1) [16]. 

Табл.1.  Спинални и епидурални дози и продължителност на ефекта 
на използваните опиоиди

Медикамент Единична 
доза (mg)

Поява на 
обезболяващ ефект 

(min)
Продължи-
телност (h)

Епидурално
Морфин 1-6 30 6-24 

Морфин с удължено 
освобождаване 5-15 

Фентанил 0.025-0.1 5 2-4 
Спинално

Морфин 0.1-0.3 15 8-24 
Фентанил 0.005-0.025 5 3-6 

Суфентанил може също да се приложи интратекално и епидурално 
[1,3] . 

Качеството на аналгезията с епидурално приложение на морфин 
превъзхожда системното му приложение. Наблюдаван е аналгетичен 
ефект дори при много ниски кръвни концентрации след епидурално 
приложение [9]. Дозата на интравенозният морфин за постигане на 
същото качество на обезболяване е 10 пъти по-голяма от епидурално 
приложената доза. Морфинът акумулира в ликвора поради висока-
та си хидрофилност и показва широко дерматомно разпространение. 
Епидуралното обезболяване  при възрастни пациенти трябва да за-
почне с ниски дози и високо ниво на епидуралната пункция. Концен-

трацията морфин в цереброспиналната течност след интратекално 
приложение е много висока. Морфинът бавно преминава от ликвора 
към опиоидните рецептори в гръбначния мозък поради своята ниска 
липидна разтворимост. 

Епидуралното и интратекалното приложение на опиоиди може да 
се осъществи чрез интермитентни инжекции или постоянна инфузия. 
Непрекъснатата инфузия осигурява непрекъснато обезболяване, но 
води до натрупване на медикамента и съответно увеличава честотата 
на страничните ефекти. 

Епидурален морфин с удължено освобождаване (EREM=Extended 
Release Epidural Morphine)

Тази нова формула морфин се прилага епидурално на лумбално 
ниво и има продължителност на действие до 48 часа [6,8,18,11,17]. 15 
мг при възрастни пациенти и 20 мг при млади пациенти са еднакво 
ефективни [19]. Приложението на тази форма изисква внимателно пе-
риоперативно наблюдение, особено при възрастни пациенти. 

Контролирана от пациента епидурална аналгезия
Тази техника има редица предимства като например лесно и 

индивидуално  определяне на минималната ефективна доза, участие 
на пациента в процеса на обезболяване и минимализирано участие 
на персонала. Възможни са обаче и някои рискове като използване 
на повече от нужното количество опиоид и/или локален анестетик. В 
таблица 2 са посочени препоръчваните дози анестетици за епидурално 
PCA. 

Табл. 2. Препоръчвани медикаменти и дози за епидурална PCA

Доза при 
поискване (ml)

Скорост на 
инфузията (ml/h)

Заключващ 
интервал (min)

0,05% levobupi-
vacaine + 4 μg/

mL fentanyl
2 4 10

0.0625%levobu-
picaine + 5 μg/

mL fentanyl 
3-4 4-6 10-15

0.1% levobupiva-
caine + 5 μg/mL 

fentanyl 
2 6 10-15

0.2 % ropiva-
caine     + 5 μg/

mL fentanyl 
2 5 20

Контролираната от пациента епидурална аналгезия  след 
абдоминална хистеректомия е много успешен метод за повлияване на 
постоперативната болка [4]. Комбинираното приложение на локален 
анестетик и опиат епидурално съчетава положителните ефекти на 
двата медикамента, като в същото време ни позволява да намаляваме 
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техните дози, а от там и нежеланите им ефекти. 
Хипотензията е страничен ефект, който в голяма степен се повлиява 

от концентрацията и скоростта на инфузията на локалния анестетик. 
Намаляването на концентрацията на локалния анестетик свежда до 
минимум случаите на хипотензия. Използването на по-нисък процент 
локален анестетик намалява случаите на слабост и изтръпване на 
долните крайници. 

Продължителни периферни нервни блокове
Продължителните периферни нервни блокове намаляват възможните 

странични ефекти в сравнение с централните нервни блокове 
(хематом и епидурален абсцес). Клиничните проучвания в областта на 
ортопедията  показват, че продължителните периферни нервни блокове 
са толкова ефективни колкото и епидуралния блок. Установено е, че и 
двата типа блокове са по-ефективни от интравенозните опиоиди [22]. 
Регионалната аналгезия е необходимо да се прилага при критично 
болни пациенти, за да се намали употребата на седативи и опиоиди 
при тях. Примерни варианти за продължителни нервни блокове са 
посочени в табл.3.

Табл.3. Варианти за продължителни нервни блокове

Място на  
катетъра

Концентрация 
на локалните 
анестетици

Скорост на 
инфузията Болус доза

Interscalene bra-
chial plexus 

Bupivacaine 0.1% 
and 0.125% 5-9   mL/h 3-5 mL

İnfraclavicular 
brachial plexus 

Levobupivacaine 
0.1% and 0.2% 5-9   mL/h 3-5 mL

Paravertebral 5-10 mL/h 3-5 mL
Lumbar plexus 8-10 mL/h 5-7 mL
Femoral nevre 7-10 mL/h 5-7 mL

Sciatic nevre 7-10 mL/h 5-7 mL

Popliteal sciatic 
nerve 5-7   mL/h 3-5 mL

Ултразвуковият мониторинг е сравнително нова методика, която се 
прилага с успех при периферните нервни блокове. С помощта на тази 
методика се увеличава сигурността, качеството и продължителността 
на нервните блокове и се намалява риска от усложнения. 
Усъвършенстването на ултразвуковата технология прави възможно 
визуализирането на повечето анатомични структури и ориентири, дори 
и при най-малките пациенти [2].   

хроничност на постоперативната болка
Хроничната болка, проявена след операция, е клиничен или дори 

социален проблем, на който в последните години се обръща сериозно 
внимание. Случаи на постоперативна хронична болка се наблюдават 
както след големи хирургични интервенции, така и след малки 
хирургични операции като например ингвинална херния. Оценяват се 
на 1,8-6,7% в САЩ и 0,5-14% в Англия. Млада възраст, наличие на 
болка предоперативно, малигненост, инфекция, няколко операции, тип 
и продължителност на хирургията, място на инцизията, опит на хирурга 
и генетичната предиспозиция формират предоперативните рискови 
фактори [21,12]. Интраоперативната периферна нервна увреда, хирур-
гичният подход, лечението на болката постоперативно, радиотерапия 
и химиотерапия, тревожност и депресия са интраоперативните и 
постоперативните предиктивни фактори. 

Не всяка постоперативна болка хронифицира. Условия като 
интеркостална нервна увреда по време на торакотомия, нерните увреди 
след тракция, позициониране или директна травма в ортопедията или 
травмирането на брахиалния плексус в хирургия на гърдата не са редки 
и хронифицирането на болката след тези оперативни интервенции е 
често (табл.4) [7,5]. 

  Табл.4 Степен на хронифициране на болката при различни операции
Оперативна интервенция Степен на хронифициране (%)

Ампутация 50-85
Торакотомия 30-50

Коронарен  байпас 30-50
Мастектомия 20-50

Херния 5-35
Хистеректомия 32

Бедрена артропластика 28
Колектомия 28

Холецистектомия 26
Вазектомия 5-18

Цезарово сечение 6-10
Катаракта <1

Според много проучвания за хроничната болка, неадекватно 
лекуваната остра постоперативна болка хронифицирa [15,13]. Из-
преварващата (преемптив) аналгезия осигурява ограничаване и по-

добър контрол на постоперативната болка. Епидуралната анестезия, 
приложена по време на хирургичната интервенция, предпазва от 
централна сензитизация и хронифициране на болката. 

Заключение
Острата постоперативна болка трябва да бъде лекувана. Всеки 

пациент трябва да се оценява индивидуално в предоперативния период 
и метода на лечение да се определя според тежестта на болката. Трябва 
да се предпочитат неинвазивните методи за контролиране на болка. 

Лечението на постоперативната болка е много труден процес, който 
трябва да започне в предоперативния период. Мултимодалният подход, 
основан на приложението на медикаменти и регионални техники, 
както и преемптив аналгезията могат да улеснят този процес. 
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АНЕСТЕЗИЯ ПРИ РЕДКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: хОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ 
СЪС СИНДРОМА НА LAuRENCE-MOON-bARDET-bIEDL
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Отделение Анестезиология и интензивно лечение, МБАЛ Русе АД

ANESTHESIA IN RARE DISEASES: CHOLECYSTECTOMY IN pATIENT wITH 
LAuRENCE-MOON-bARDET-bIEDL SYNDROME

P. Semova, D. Arabadzhieva, T. Nedeva, Ph.D., Vl. Petrov
Department of Anesthesiology and Intensive Care, Hospital Ruse Ltd

РЕЗЮМЕ: 
Синдромът на Laurence-Moon-Bardet-Biedl е рядко автозомно 

рецесивно заболяване. Той се характеризира с комбинация от пигментна 
ретинопатия, обезитас, полидактилия, хипогонадизъм, бъбречни 
аномалии и изразени в различна степен когнитивни нарушения. 
Проявява се с голяма клинична и генетична хетерогенност. Представен 
е клиничен случай на 42 годишен пациент, на който е извършена 
отворена холецистектомия. Направен е обзор на литературата.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: редки заболявания, трудна интубация, 
обща анестезия, синдром на Laurence-Moon-Bardet-Biedl. 

SuMMARY: 
The syndrome of Laurence-Moon-Bardet-Biedl is a rare autosomal 

recessive disorder. It is manifested by a combination of pigmentary 
retinopathy, obesity, polydactily, hipogonadism and renal abnormalities 
and cognitive impairment expressed to varying degrees. It is characterized 
by great clinical and genetic heterogenity. A clinical case of a 42 year old 
patient who underwent open cholecystectomy was presented. Revew of the 
literature was made.

kEY wORDS: rare diseases, difficult intubation, general anesthesia, 
Laurence-Moon-Bardet-Biedl Syndrome.

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ: 

Мъж на 42 години постъпва в хирургично отделение с оплаквания 
от болка и тежест в дясното подребрие. Според пациента и неговата 
придружителка давността на оплакванията е няколко седмици. От 
няколко дни е с повишена температура. Кожата и видимите лигавици 
са иктерични.

Резултатите от лабораторните изследвания показват неколкократно 
повишени стойности на АСАТ, АЛАТ, Гама ГТ, общ и директен 
билирубин, а стойностите на Натрий и Калий – съответно 135 
mmol/L и 2,7 mmol/L – са под долната референтна граница на нашата 
лаборатория.

Заключението от проведения консулт с кардиолог е: артериална 
хипертония II-III степен, пролапс на предно митрално платно, 
лекостепенна аортна стеноза, аортна инсуфициенция II-ра степен. 
Няма данни за остър коронарен синдром или декомпенсирана застойна 
сърдечна недостатъчност. Консултантът не препоръчва промяна на 
амбулаторната терапия (еналаприл и беталок) и оценява на умерен 
периоперативния сърдечно-съдов риск.

Консултът с анестезиолог е проведен в присъствието и със 
съдействието на придружителката на пациента, който в миналото 
е опериран два пъти с обща анестезия – по повод полидактилия и 
крипторхизъм. Виждат се белези от оперативните интервенции, 
но няма епикризи. Според придружителката не е имал проблеми с 
анестезията. Впечатление прави емоционално незрялото поведение 
на пациента. При зададените уточняващи въпроси придружителката 
представя решение на ТЕЛК, от което става ясно, че пациентът 
е пенсионер поради синдрома на Laurence-Moon-Bardet-Biedl. 
Обичайните антропометрични измервания, използвани за прогноза 
на възможността за трудна интубация (разстояние между резците, 
флексия и екстензия на шията, протрузия на долната челюст пред 
горната, тиро-ментално разстояние, индекс на Mallampati) не насочват 
към вероятни проблеми. При ръст 155 см и тегло 75 кг индексът на 
телесното тегло възлиза на 31.22, което съответства на обезитас I-ва 
степен според СЗО [9].

В рамките на предоперативната подготовка е извършена корекция 
на електролитните отклонения и е проведена ендоскопска ретроградна 
холангиопанкреатография, след която стойностите на билирубина, 
АСАТ, АЛАТ и Гама ГТ се понижават, но не достигат границите на 
нормата. На обсъждане с хирургичния екип пациентът е предложен 
за отворена холецистектомия и ревизия на екстрахепаталните жлъчни 
пътища.

След премедикация с фентанил и мидазолам пациентът е въведен 
в анестезия с пропофол и релаксиран за ендотрахеална интубация с 
рокурониум. При опит за ларингоскопия анестезиологът не можа да 
визуализира глотисната зона поради необичайно широк, дълъг, висящ, 

раздвоен по средната линия до около ¼ от дължината си епиглотис. 
Стандартната лъжица на ларингоскопа бе заменена с лъжица тип 
МакКой и интубацията бе извършена без допускане на десатурация. 
Анестезията бе поддържана с изофлуран-двуазотен окис и болус дози 
фентанил, а релаксацията – с рокурониум. Всички използвани лекарства 
бяха дозирани при съобразяване с наличното затлъстяване и според 
установените препоръки за дозиране на медикаменти при възрастни 
пациенти с обезитас [1]. Интраоперативният мониторинг включваше 
ECG, пулсова честота, SpO2, NiBP, релаксометрия с акселерометрия, 
инспираторни и експираторни стойности на анестезионните газове, 
МАС на инхалационния анестетик и биспектрален индекс (BIS). 
Използвахме приставка BISx на фирма Dräger, със софтуерна версия 
1.13, версия на хардуера 4, съвместима с пациентните монитори 
от серията Infinity Delta. За релаксометрията е използван модул 
NMT Trident на фирма Dräger, със софтуерна версия 5.0, версия на 
хардуера 08, съвместим със същия тип пациентни монитори. В края на 
анестезията пациентът имаше спонтанно възстановяване от мускулната 
релаксация до степен не изискваща приложение на антагонист. След 90 
минути престой в зала за възстановяване от анестезия той бе изпратен 
в хирургично отделение.

ОБЗОР НА ЛИТЕРАТУРАТА: 

Приема се, че синдромът е описан за първи път през 1866 година 
от двама офталмолози (J.Z. Laurence и R. Ch. Moon) като комбинация 
от пигментна дистрофия на ретината, хипогенитализъм, затлъстяване 
и умствена изостаналост. По-късно G. Bardet и А. Biedl добавят 
към това съчетание от симптоми полидактилия. Днес най-често 
заболяването се обозначава като Bardet-Biedl syndrome (BBS). В 
международната класификация на болестите ICD-10 синдромът е с код 
Q87.8, а според сайта за редки заболявания www.orpha.net неговият 
код като рядко срещана болест е ORPHA110. Според посочения сайт 
са идентифицирани 12 различни гена, отговорни за този фенотип. 
Диференциална диагноза най-често се прави със синдромите на 
Alström, McKusick-Kaufmann и Meckel-Gruber.

Съвременната клинична диагноза се основава на комбинация от 
няколко признака. Според E. Forsythe и P.L. Beales [5] признаците 
са първични и вторични. Първичните признаци са дистрофия на 
ретината, полидактилия, обезитас, генитални аномалии, бъбречни 
аномалии и трудности в обучението. Вторичните признаци са 
захарен диабет, зъбни аномалии, вродени сърдечни заболявания, 
брахидактилия/синдактилия, атаксия/лоша координация, аносмия/
хипоосмия, закъснение в развитието на говора и забавяне в развитието. 
Според авторите за клиничната диагноза на BBS са необходими четири 
първични или три първични и два вторични признака. 

След приключване на анестезията извършихме насочено търсене на 

34 Год. XLIII, кн.1/2014

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ



информация за BBS и  оториноларингологични проблеми. Chittoodan и 
Crowe [3] описват раздвоен епиглотис, който затруднява интубацията 
при 8-годишно момиче. Urben и Baugh [12] съобщават за раздвоен 
епиглотис и затруднения при интубацията при 10-годишно момче. За 
проблеми при поддържане на проходими дихателни пътища по време 
на тотална интравенозна анестезия и спонтанна вентилация докладват 
Dasgupta и съавтори [4]. При 30-годишна жена с BBS, подложена 
на гинекологична операция, те са използвали едновременно два 
въздуховода за да осигурят проходимост на дихателните пътища, тъй 
като само един въздуховод не е бил достатъчен.

Нарушената бъбречна функция се сочи като най-честа причина 
за смърт при пациентите с BBS. Cheng и съавтори [2] описват 
гломерулонефропатия при пациентка на 23 години, която са 
проследявали от 13 годишна възраст. Williams и съавтори [13] 
съобщават за два случая на терминална бъбречна недостатъчност при 
пациенти с BBS, които са лекувани с хемодиализа и са показали добра 
адаптация към диализното лечение.

В литературата са описани както обща, така и регионална анестезия 
при пациенти с BBS. Ozgün и съавтори [10] описват обща анестезия 
при 24-годишна жена, подложена на холецистектомия – премедикация 
с мидазолам, увод с тиопентал+фентанил, релаксация за интубацията 
с атракуриум, подържане на анестезията със севофлуран и двуазотен 
окис. При 32-годишна жена с фрактури на дясно бедро и тибия Mahajan 
R. и колектив [8] съобщават за успешно изпълнена комбинирана 
спинална-епидурална анестезия с бупивакаин и фентанил.

При прегледа на литературата се натъкнахме на две казуистични 
публикации: Prasanth и кол. [11] съобщават за хипокалиемична 
парализа при 22 годишен мъж с BBS и захарен диабет, а Jain и Garg [6] 
за шизофрения при 18 годишна пациентка с BBS.

ОБСЪЖДАНЕ: 

Отчитаме като пропуск нашата недостатъчна информираност 
за технически трудности и проблеми, свързани с ендотрахеалната 
интубация при този пациент. При престоя му в болницата не са 
регистрирани други усложнения. 

Както изложихме по-горе забавеното интелектуално развитие 
се причислява към първичните признаци на BBS. В публикация, 
посветена на нежеланите постоперативни резултати при пациенти 
с интелектуални нарушения, Jui-An Lin и съавтори [7] съобщават, 
че в тази специфична група пациенти, сравнени с контролна група  
без отклонения в умственото развитие, сигнификантно по-често се 
наблюдават следните усложнения:  остра бъбречна недостатъчност, 
пневмония, следоперативно кървене, септицимия и инсулт. При 
пациентите с интелектуални проблеми е регистриран по-дълъг среден 
болничен престой и са извършени по-големи финансови разходи.

ОБОБщЕНИЕ:

Представен е случай на обща анестезия при пациент с BBS. С оглед 
неочакваните технически трудности по време на ларингоскопията и 
интубацията считаме, че е уместно при всички пациенти с вродени 
аномалии, подлежащи на планова анестезия, да се  извършва 
предоперативен консулт с оториноларинголог, както и целенасочено 
търсене в медицинските бази-данни в интернет за възможни 
проблеми при осигуряване на проходими дихателни пътища. Всички 
дейности, свързани с подготовката за анестезия, нейното провеждане, 
възстановяването от анестезия и следоперативното лечение трябва да 
се извършват с необходимия индивидуален подход към пациентите, 
съобразен със специфичните особености на конкретното рядко 
заболяване.
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ПОДКОЖЕН ЕМфИЗЕМ, ПНЕВМОМЕДИАСТИНУМ И ПНЕВМОПЕРИТОНЕУМ, ПО 
ВРЕМЕ НА ОБщА АНЕСТЕЗИЯ В СТОМАТОЛОГИЯТА НА ТРИ ГОДИшНО ДЕТЕ

Г. Симеонов,Б. Петрова
ОАИЛ, МБАЛ „Токуда Болница София“

SubCuTANEOuS, MEDIASTINAL EMpHYSEMA AND pNEuMOpERITONEuM DuRING 
DENTAL TREATMENT uNDER GENERAL ANESTHESIA AT THREE YEAR OLD CHILD

G. Simeonov, B. Petrova, IСU Tokuda Hospital Sofia

Резюме
Подкожният емфизем и пневмомедиастинумът обикновенно се 

причиняват от нарушение на целостта на лигавицата в областта на 
устната кухина, назофаринкса и шията. Подкожен емфизем след 
стоматологични манипулации с високооборотни турбулентни машини е 
рядък, добре известен факт но случаите на разпространение на въздуха 
в медиастинума и коремната кухина са много малко а публикуваните 
в детската възраст, са само четири . Представяме случай на подкожен 
емфизем, пневмомедиастинум и пневмоперитонеум развили се по 
време на продължителна стоматологична манипулация под обща 
анестезия на три годишно момче планирано за саниране на осем зъба 
с тежки кариеси. Представяме случая като диагностичен интерес 
относно етиологията на усложнението. Въпросът на който отговориме 
беше: анестезиологичната техника или стоматологичната манипулация 
е причината, тъй като болшинството докладвани случаи са без обща 
анестезия. Също така обсъждаме възможностите за сигурната и 
безопасна анестезиологична техника в стоматологията за децата от 
предучилищна възраст.  

Ключови думи:  обща анестезия, стоматологични процедури, 
деца от предучилищна възраст, подкожен емфизем, пневмомеди-
астинум

Summary: 
Subcutaneous and mediastinal emphysema is commonly caused by 

iatrogenic injury on the cervical planes and chest. It is also well known that 
emphysema may occur secondary to dental treatment using an air turbine 
drill , but there have been few cases of emphysema extending to involve the 
mediastinum and abdominal cavity . We are able to find only four cases of 
children. We present a case of subcutaneous and mediastinal emphysema 
and pneumoperitoneum which occurred during prolonged dental treatment 
under general anesthesia, in a three year child with eight severe caries. Most 
published cases are not involved general anesthesia. We present the case as 
diagnostic dilemma between general anesthesia and dental procedure. We 
are discuss potentialities for safety anesthesia technique for extensive dental 
procedures in preschoolers.  

key word: general anesthesia, dental procedure, children of preschooler 
age, subcutaneous and mediastinal emphysema, pneumoperitoneum

Увод 
Подкожният емфизем и пневмомедиастинумът обикновенно се 

причиняват от нарушение на целостта на тъканите в областта на 
устната кухина, назофаринкса и шията. Подкожен емфизем след 
стоматологични манипулации с високооборотни турбулентни машини 
е рядък, добре известен факт(9,13, 21, 22, 29)  но случаите на разпространение 
на въздуха в медиастинума и коремната кухина са много малко(3, 11, 17, 20, 

23). Публикувани в детската възраст ние намерихме само четири случая 
(24,31).  

През последната половина на миналия век се промени коренно 
подхода на обществото към децата последван от промяна на болничната 
среда и грижите за тях (26). Като резултат се развиха бързо и станаха 
по ефективни фармакологичните методи за справянето със страха, 
тревогата и болката в детската възраст (1, 2, 6, 7, 10, 30). Стоматологичните 
манипулации в ранната детска възраст са предизвикателство както за 
детето така и за стоматолога и решението на проблема често остава 
в ръцете на анестезиолога.  Въпреки непрекъснатото нарастване 
на броя деца от предучилищна възраст с голям брой, между 6 и 10 
тежки кариеси, анестезиологичната техника за третирането им остава 
рядко обсъждан въпрос (5). Безспорно е съгласието между педиатри, 
детски анестезиолози и стоматолози, че тези манипулации са много 
емоционално обременяващи и физически травмиращи за децата от 
предучилищна възраст и трябва да се извършват под анестезия (5). 
Малките деца не толерират манипулации под повърхностна седация а 
дълбоката седация води до риск от подтискане на защитните рефлекси 
и аспирация (1, 2, 6). Стоматологичните манипулации ограничават 
достъпа на анестезиолога до устната кухина и контрола на дихателните 
пътища. Този факт повишава многократно възможността от аспирация 
затова в много звена общата анестезия с назотрахеална интубация е 
метод на избор какъвто е и в нашето звено. Назотрахеалната интубация 
е свързана с риск от микро и макро травми на горните дихателни 
пътища и повишаване на риска от навлизането на въздух в околните 
тъкани (4, 12, 15, 16, 18). 

Клиничен случай
Три годишно дете, ASA клас I, бе планирано за третиране на осем 

тежки кариеса под обща анестезия. В деня на манипулацията детето 
е преоценено от водещия анестезиолог отново като клинично здраво. 
Детето беше спокойно и кооперативно и без премедикация беше 
въведено  гладко в обща анестезия с маска и изпаряем анестетик 
севоран (кръгова система с малки шлангове). Мониторирани бяха 
сърдечна честота, неинвазивно артериално налягане, ЕКГ и анализ на 
издишания въглероден двуокис. При достигането на адекватно ниво на 
анестезия беше канюлирана периферна вена и стартирана инфузия със 
Serum Glucosae 5% със скорост, часовите нужди на детето. Направен 

бе един неуспешен опит за назотрахеална интубация и бе интубирано 
оротрахеално. Оставено беше на режим на подпомагаща вентилация 
(SIMV) с 18 задължителни дишания и максимално пиково налягане 20 
см воден стълб. 

Два часа след началото на манипулацията  сърдечната честота на 
детето бързо нараства до  140/мин, пиковото дихателно налягане се 
повишава до 40 см воден стълб и сатурацията  пада до 94%. Водещият 
анестезиолог спира манипулацията и открива оперативното поле, 
проверява дали интубационната тръба не е прегъната или разместена 
и забелязва подкожен емфизем в областта на шията и лицето от ляво 
(от страната на стоматологичната манипулация). Манипулацията е 
прекратена окончателно, подаден е 100% О2, спряна е механичната 
вентилация, започнато е обдишване на ръка с ниско налягане. При 
аускултация се чува двустранно изострено везикуларно дишане 
без прибавени хрипове или шумове. Детето е преведено в ОАИЛ 
за уточняване на състоянието. Рентгенографията на бял дроб 
показа подкожен емфизем и пневмомедиастинум. Проведени бяха 
консултации с педиатър, УНГ специалист и гръден хирург. При огледа 
на устната кухина и ларингоскопията не се намемиха възможни 
макро лезии които да се свържат с интубацията. Проведени бяха и 
бронхо- и езофагоскопии с флексибилен бронхоскоп, където също  
не се намериха травматични лезии на трахея, бронхи и хранопровод. 
Наличните въздушни колекции бяха свързани сьс стоматологичната 
манипулация. Започнато бе антибактериално лечение с Amoxiclav и 
Metronidazol и водно солеви инфузии. КАС, диференциалното броене 
и биохимичните изследвания не показаха отклонения от референтните 
стойности.  Два часа по късно детето беше екстубирано но остана за 
наблюдиние в ОАИЛ  през ноща. Сутринта бе проведен КАТ който 
показа вече известните ни подкожен емфизем и пневмомедиастинум 
както и пневмоперитонеум. В стабилно общо състояние детето бе 
преведено в детско отделение  откъдето бе изписано след два дни.

Обсъждане
За първи път усложнението е описано от Turnbull (27) в началото 

на 20 век като баротравма при неправилно боравене от стоматолога 
с високо оборотните въздушни или водно - въздушни турбини. При 
работа с турбината тя трябва да бъде позиционирана така, че струята 
на въздуха да не е насочена в хирургичното поле. Неправилното 
позициониране на турбината насочва въздуха и водата под налягане 
върху отворената тъкан или отворени канали на зъб. Веднъж проникнал 
в подкожните тъкани, въздушният поток може да иницира отварянето 
на потенциалните пространства на шията откъдето да проникне в 
медиастинума и коремната кухина. Няма публикации които да описват 
рискови фактори при здрави индивиди.

При обща анестезия с интубация и изкуствена вентилация, входна 
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врата на въздуха могат да бъдат макро или микро лезии на лигавицата 
или баротравма от вентилиране с високо налягане. Petersen и Baier(24) 
намират 43% шанс за баротравма при възрастни пациенти на ИБВ в 
интензивно отделение, ако инспираторното налягане превишава 70 см 
Н2О стълб и нулев риск при налягане под 50 см Н2О стълб. Pollak (25) 
и колектив докладват баротравма при деца на ИБВ с подлежащи ре-
спираторни заболявания (31), висока честота на вентилация, висок РЕЕР 
или високо пиково инспираторно налягане. При нашето дете, прегледа 
от УНГ специалист не намери макро лезии причинени от интубацията. 
Тъй като  не е дишано с високо налягане (Р макс 20 мм воден стълб) и 
не е имало респираторно заболяване (оценено е като клинично здраво, 
ASA I), се прие, че най вероятната причина за емфизема е стоматоло-
гичната манипулация. 

Подкожният емфизем е сериозно усложнение при стоматологични 
манипулации и хирургия. Въпреки това рядко може да бъде причина за 
продължителна заболеваемост. Ранното му разпознаване и адекватно 
лечение са жизнено важни за спиране на прогресирането му (28). В пове-
чето докладвани случаи той се е резорбирал спонтанно между 3- 5 дни 
а пълното оздравяване е настъпило за 7-10 дена (28). Най честата входна 
врата при възрастни е алвеоларният канал на 3-ти и 5-ти  долни зъби в 
дясно след екстракцията им (3, 23). При деца срещнахме само едно тако-
ва съобщение останалите са настъпили след възстановителни манипу-
лации за кариеси. Лечението му включва антибиотича терапия, ниски 
дози стероиди и инфузии на водно солеви разтвори. В обзорна пуб-
ликация, включваща 32 случая за периода 1993-2008 година, Steward 
докладва 20 случая които не са прилагали антибиотична терапия (29). 
Повечето автори считат, че антибактериалната терапия е задължителна 
за предотвратяване на развитието на целулити и медиастенити (19).  

Заключение

Подкожният емфизем , пневмомедиастинум и пневмоперитонеум 
настъпили по време на или след стоматологични манипулации са до-
бре известни, макар и редки усложнения на стоматолозите и не толкова 
добре на анестезиолозите. Пациентите изискващи обща анестезия са 
най често деца в предучилищна възраст или такива с ментални нару-
шения. Много рядко при възрастните стоматологичните манипулации 
се извършват под обща анестезия докато в ранната детска възраст 
големият брой манипулации се осигуряват с обща анестезия или се-
дация(2, 5). Публикациите на подкожен емфизем в стоматологията под 
обща анестезия са изключително малко. Нашият случай е интересен 
като диагностична дилема – анестезиологичната или стоматологичната 
техника са причина за усложнението. Въпреки стандартните рискове 
на общата анестезия, ние смятаме, че тя е сигурната техника за де-
цата от предучилищна възраст при: продължителни стоматологични  
манипулации, деца с ментални нарушения, деца с вродени сърдечни 
малформации и диабет(8).  
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА 
 

България, София 1431, бул. „Св. Г. Софийски” № 1, тел/факс 359 02 92 30 570, 
e-mail: kail_medfac@abv.bg 

Председател: Проф. д-р Иван Смилов, дмн 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

От 12 до 14 юни 2014  г. в хотел „Аугуста” гр.  Хисаря ще се проведе  
VІІ –та национална конференция за лечение на болката с международно 

участие, която се организира с подкрепата на Научното дружество на 
анестезиолозите в България, по следните научни теми: 

 
1. Невропатична болка 
2. Ревматоидна болка 
3. Онкологична болка 
4. Следоперативна болка и седация 
5. Болка при амбулаторни операции и изгаряния 
6. Алтернативни методи за лечение на болката 
7. Етични и психологични проблеми на болката 
8. Травма и болка 
9. Физиотерапевтични методи за лечение на болката. 

 
Форми на участие: 

1. Пленарни доклади 
2. Съобщения под формата на устен доклад (до 10 мин.) 
3. Постери (90/120 см) 
4. Дискусии около кръглата маса. 
5. Сателитни симпозиуми 
6. Европейска федерация за болката /ЕFP/ - симпозиум. 
В рамките на конференцията ще се проведат два сателитни симпозиуми 
на тема „ Болка в анестезиологията и интензивното лечение” 
 
Краен срок за резюмета – 15 март 2014 г. 
 
Срок за приемане на заявки за участие – 1 април 2014 г. 
 
Такса участие: до 1 април 2014 – 80 лв, след 1 април - 100 лв. 
 

За контакти: Проф. д-р Иван Смилов, дмн 
и Кети Христова на тел. 0886 66 36 36 



 

ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО 
 
 
 
 

Цветен сензорен екран 
 

• Интуитивен софтуер, базиран на  
MS Windows 

• Stand-by опция (енергоспестяващ режим) 

• Бързи бутони, дефинирани от потребителя  

• Лентата с параметрите показва 
състоянието на апарата от един поглед 

• Вградена система за помощ  чрез 
обучителни, мултимедийни клипове  

 
 

 
 
 
 

Измервани параметри 
 

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

 cGlu   cLac 
 

 

 

    
                   

Електроди с дълъг живот

Аспирираща система от 
последно поколение 
 

• Дизайнът на входния отвор 
намалява риска от въздушни 
мехурчета 

• Автоматично аспириране на 

    пробата 

• Обем на пробата намален до 35 μL 

• Капилярка или спринцовка - по 
избор на оператора 

 
 
Аналитични характеристики 
 
• Автоматичният микро-режим 

намалява риска от  причинено от 

оператора отклонение и гарантира 

точност на обема на пробите до 

минималните 35 μL 

•  Защитени от интерференции 
резултати  за глюкоза и лактат 
 

 

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

    

Представител  за България 
www.perfect-medica.com 

IN MEMORIAM

На 30.01.2014 год. се разделихме завинаги с 
Проф. д-р Атанас Н. Атанасов, дмн (1927 – 2014).

Дългогодишен преподавател и учен по Анестезиология и реанимация, 
основател на интензивния сектор към Детска хирургия, УМБАЛ «Св. Георги». 
Посвещава над  35 години усилия в лечебна практика и научни разработки към 
детската анестезиология в България.

Оставя отпечатък в анестезиологията в детска и най-ранна възраст с две 
дисертации, 18 монографии, учебници и учебни помагала (авторски, под негова 
редакция и с негово участие), над 130 научни публикации в наши и чуждестранни 
списания с цитирания в научни и дисертационни трудове в Европа, САЩ, Южна 
Корея.

Най-ценното наследство са неговите ученици и последователи, за които 
винаги е бил вдъхновяващ учител и лекар и които следват и утвърждават ежедневно 
завещаното от неговия житейски и професионален пример в България, Европа, Азия 
и Америка.

Дълбок поклон пред делата и светлата му памет !



 

ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО 
 
 
 
 

Цветен сензорен екран 
 

• Интуитивен софтуер, базиран на  
MS Windows 

• Stand-by опция (енергоспестяващ режим) 

• Бързи бутони, дефинирани от потребителя  

• Лентата с параметрите показва 
състоянието на апарата от един поглед 

• Вградена система за помощ  чрез 
обучителни, мултимедийни клипове  

 
 

 
 
 
 

Измервани параметри 
 

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

 cGlu   cLac 
 

 

 

    
                   

Електроди с дълъг живот

Аспирираща система от 
последно поколение 
 

• Дизайнът на входния отвор 
намалява риска от въздушни 
мехурчета 

• Автоматично аспириране на 

    пробата 

• Обем на пробата намален до 35 μL 

• Капилярка или спринцовка - по 
избор на оператора 

 
 
Аналитични характеристики 
 
• Автоматичният микро-режим 

намалява риска от  причинено от 

оператора отклонение и гарантира 

точност на обема на пробите до 

минималните 35 μL 

•  Защитени от интерференции 
резултати  за глюкоза и лактат 
 

 

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

    

Представител  за България 
www.perfect-medica.com 
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МЕДКОНСУЛТИНГ ООД 

гр. София,П.К. 1704, ул. Козяк №9, ет.2, тел.: 02/ 4219133, факс: 02/ 4219132; 
e-mail: office@medconsulting-bg.com ; web: www.medconsulting-bg.com 

 

 

БЕЗОПАСТНОСТ И СИГУРНОСТ ЗА 
ПАЦИЕНТИТЕ, СИГУРНОСТ ЗА ВСИЧКИ 

В БОЛНИЦАТА. 

 

Компанията BIQ е базирана в Лисабон с 
дългогодишни традиции в здравеопазването, 
както и редица други ИТ решения. 
Сертифицирани са за най-добър ИТ продукт в 
сферата на здравеопазването за безопастност на 
пациента и проследяване на медикаменти. BIQ 
разработват решения за големи компании като 
“CATO”. 

Управление на процесите в Болницата. 

 управление на болнична аптека. 
 управление на болничен склад. 
 управление на консумативи и лекарства от 

болнична аптека, до отделението и до 
пациента. 

 управление на потреблението на медицински 
изделия и медикамент. 

 статистика и намаляване на разходите в 
болницата и отделенията. 

 избягване на човешките грешки при заявки и 
зареждане на консумативи. 

 точна стойност на всяка процедура. 

 

„Pharma Track“ покрива всички изисквания на 
Joint Commission International. Проследяването 
на кръвни продукти и безопастността на 

пациентите стои на първо място във всички 
модули от системата.  

patient Safety - двойна проверка на изписаните 
медикаменти. Проверка за използването на 
медикаментите. Проследяване на лечението на 
болния. Проследяване действието на определен 
медикамент. Алармиране при всяка неточност в 
лечението на пациента и точно администриране 
на всички процеси свързани с приемането на 
медикаменти по отделенията. 

 

Управление на процесите в операционен 
сектор. Използване на пълно документиране на 
процеса от постъпването на болния на 
операционната маса до неговото извеждане в 
реанимация. Точно, лесно и пълно описване на 
използваните медикаменти, консумативи и 
медицински сетове за всяка процедура. 
Статистика за икономическите ползи и загуби от 
отделните процедури. Оптимизиране на 
процесите в операционна зала. Изготвяне на 
операционни рапорти и остойностяване на всяка 
процедура. Планиране и статистика на заетостта 
на залите и екипите в операционен блок. 
Анестезиологично приложение. 
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