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 Резюме:
На фона на стремително бързото увеличаване на обема на медицин-

ските знания, задълбоченото разбиране на етиологията и патогенезата 
на болестните състояния, внедряването на нови методи за диагностика 
и лечение е необходимо постоянно да се уточнява патофизиологичната 
роля и място на еферентните методи на лечение в клиничната прак-
тика. 

Методът на терапевтична плазмообмяна   е ефективен при много за-
болявания, включително животозастрашаващи състояния, лекувани в 
ОИЛ. В много случаи решението за прилагането му съхранява живота 
на пациента. ТПО е свързан с редки нежелани странични ефекти, ко-
гато процедурата се извършва от опитни лекари и медицински сестри, 
като за целта е необходимо да са обучени в съответствие с високоефек-
тивни и безопасни клинични протоколи.

Обекти на лечение в интензивните отделения през последните го-
дини са пациенти с тромботична тромбоцитопенична пурпура (ТТР), 
миастения гравис (MG) и синдром на Гилен-Баре (GBS). Уточняването 
на ролята и мястото на неселективните аферезни методи на лечение, в 
частност неселективната плазмообмяна (ТПО), за тези групи пациенти 
ще коригира настъпилия дисбаланс между двата терапевтични подхода 
(аферентен и еферентен) и ще доведе до повишаване на качеството и 
оптимизиране на лечението.

 
Ключови думи: терапевтична плазмообмяна, автоимунни забо-

лявания, миастения гравис, синдром на Гилен-Баре, тромботична 
тромбоцитопенична пурпура, синдром на Мошковиц

 Summary:
As the modern medicine strives to expand it`s knowledge, the 

understanding of the ethyology and pathogenesis of medical conditions and 
to implement new diagnostic methods and new treatments it has become 
necessary to constantly specify the pathophysiologic role and place of the 
epheresis methods of treatments in the clinical pathways.

The method of therapeutic plasma exchange (TPE) if effective in 
numerous conditions including life threatening conditions that are being 
treated in ICU. In a lot of cases the decision to use the method saves the 
life of the patient. TPE is related to rare undesirable side-effects when the 
procedure is performed by experienced doctors and nurses and for that 
purpose it is necessary for them to be trained in accordance with highly 
effective and safe clinical protocols.

During the last few years patients with thrombotic thrombocytopenic 
purpura, myasthenia gravis and Guillain-Barré syndrome have been a 
subject of treatment in the ICU. The definition of the role and place of 
the unselective apheresis methods of treatment, the unselective plasma 
exchange in particular, for those groups of patients will coordinate the 
occurred imbalance between the two therapeutic approaches (afferent 
and efferent) and will lead to increase in quality and optimization of the 
treatment.

 
Key words: therapeutic plasma exchange, autoimmune 

diseases, Myasthenia gravis, Guillain-Barré syndrome, thrombotic 
thrombocytopenic purpura, Moschcowitz syndrome
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THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE IN PATIENTS WITH AUTOIMMUNE DISEASES IN 
INTENSIVE CARE UNITS

K. Chifligarov, Ch. Stefanov
Medical university—Plovdiv, Department of anesthesiology, emergency and intensive care medicine

 
ВЪВЕДЕНИЕ
През погледа на историята цялостното развитие на медицината 

се гради върху усъвършенстването на различни аферентни и ефе-
рентни методи на лечение. Още през V век пр. н.е. Хипократ е изре-
къл: “ίατρική γάρ έστιν αφαίρεσης καί πρόσθεσης, αφαίρεσης μέν τών 
πλεοναζόντων, πρόσθεσις δέ τών έλλειπόντων.” („Медицината е изкуство 
на изваждане и събиране, изваждане на това, което е излишно, и доба-
вяне на липсващото.“) (Hippocrates, „On Airs“ or „Breaths“ or „Of the 
Pneuma“). Фармацевтиката дава тласък в развитието на аферентните 
методи, като разработва лекарствени средства, чието въвеждане в ор-
ганизма предизвиква положително повлияване на болестния процес. 
Същността на втория подход е разработването на нови технологии и 
методи на пречистване чрез премахване на вредни за организма веще-
ства от ендогенен и/или екзогенен произход.

В началото на XXI век сме свидетели на свръхразвитието на фар-
мацевтичната промишленост с производството на все по-нови и нови 
лекарствени средства, завладяващи пазара на медицинските услуги. 
Немислимо е осъществяването на ефективен терапевтичен план без 
прилагането на различни по механизъм на действие, фармакокинетич-
ни модели и други характеристики на медикаменти.

Развитието на еферентните методи на лечение е значително по-

скромно. Напълно уточнени и прилагани повсеместно са методите на 
лечение при остра и хронична бъбречна недостатъчност с помощта на 
интермитентната хемодиализа и хемодиафилтрация. Определени са 
показанията за прилагане на продължителните методи на вено-венозна 
хемодиализа и хемодиафилтрация при пациенти в критични състояния, 
обекти на лечение в интензивните отделения. Понастоящем все по-
широко разпространение намират и неселективните аферезни методи 
(Daugirdas J.T. et al., 2001; yamaji К. et al., 2001; Thompson G.R., 2003).

Развитието на интензивната медицина и задълбочените познания 
в патогенезата разкриват нови възможности за лечение на редица за-
болявания, водещи до животозастрашаващи състояния, налагащи хос-
питализация на болните в интензивни отделения особено в случаите, 
при които класическото медикаментозно лечение не дава желания от 
лекаря и пациента резултат (Matsuda К. et al., 2001; Nitta М. et al., 2002; 
Bosh Т., 2003; Malchesky P.S. et al, 2001; 2004). Технологичното усъ-
вършенстване в областта на интензивното лечение открива нови хо-
ризонти за лечение на пациенти с тежки автоимунни хематологични и 
неврологични заболявания, довели до количествени и качествени нару-
шения на съзнанието, животозастрашаващи нарушения в дихателната 
и сърдечносъдовата система, синдрома на многоорганна недостатъч-
ност (МОН). Фактори като глобалното замърсяване на околната среда, 
вредните навици (алкохол, тютюнопушене и др.), напрегнатия начин 
на живот и други водят до ескалация и чести рецидиви на автоимунни-
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те заболявания сред населението. Текущото състояние на здравната ре-
форма в страната създава трудности в провеждането на своевременно и 
качествено лечение на пациентите. Липсата на контрол в доболничната 
помощ и ниската здравна култура на населението е причина за деком-
пенсация на състоянието и развитието на тежки животозастрашаващи 
състояния, налагащи провеждането на интензивна терапия. 

Обекти на лечение в интензивните отделения през последните го-
дини са пациенти с тромботична тромбоцитопенична пурпура (ТТР), 
миастения гравис (MG) и синдром на Гилен-Баре (GBS). Уточняването 
на ролята и мястото на неселективните аферезни методи на лечение, в 
частност неселективната плазмообмяна (ТПО), за тези групи пациенти 
ще коригира настъпилия дисбаланс между двата терапевтични подхода 
и ще доведе до повишаване на качеството и оптимизиране на лечени-
ето.

 
Исторически обзор на ИТОО
Прилагането на методи на очистване на организма са познати още от 

древността. Около VII век римляните забелязват положителния ефект 
на топлите бани за отстраняване на „излишните“ вещества в организма 
през кожата. По-късно скандинавците, по подобие на римляните, запо-
чнали да отстраняват уреята при бъбречно болни с топли бани (сауни). 
В средата на IX век в Англия се заражда идеята за „подмяна на лошата 
кръв“, с която се полага основата за развитие на плазмаферезата.

Развитието на съвременните методи на извънтелесно очистване на 
организма започва от трудовете на известния английски химик Томас 
Греъм (Thomas Graham, 1805-1869), който въвежда понятието „диа-
лиза“, като описва движението на разтвори с различна концентрация 
през полупропусклива мембрана. За целите на експериментите Греъм 
е използвал мембрана, изработена от говежди мехур (Graham T., 1833; 
1854; 1861; 1864). 

Опитите за пречистване на кръвта продължават с работата на Е. 
Хедон, който източвал кръв от кучета и зайци и след промиване на 
еритроцитите ги трансфузирал обратно в циркулацията с „изкуствен 
серум“ (Hedon E., 1902). В клиничната практика този метод се прилага 
от К. Флейг, който го е използвал за лечение на пациент с уремия (fleig 
C., 1909).

През 1913 г. екипът J. Abel, L. Rowntree и B. Turner конструира пър-
вия изкуствен бъбрек, предназначен за експериментални цели (Abel J 
et al., 1913). Учените създават първия апарат за премахване на разтво-
рени в кръвта вещества. Изследванията се провеждали върху кучета 
с премахнати бъбреци. В процеса на работа е доказана възможността 
за ефективно премахване на несвързани с белтъците азотни съедине-
ния. Малката площ на филтриращата мембрана не е дала възможност 
за прилагане на метода върху хора. През 1914 г. въвеждат метода на  
“плазмафереза”,  като  разработват и необходимата апаратура и посо-
бия (Abel J. et al., 1914). Като антикоагулантно средство се използва 
хирудин – препарат, получаван от пиявици. Във връзка с ниската ефек-
тивност на препарата сериозни проблеми за провеждане на процедури-
те са тромбоемболните усложнения.

Откриването на хепарина е продукт на изследователска дейност на 
двама мъже: Jay McLean и William Henry Howell. За първи път за цели-
те на диализата хепаринът е използван от G. Haaser (1927).

През 1938 г. William Thalhimer открива полупропускливите свой-
ства на целофана, а през 1943 г. W.J. kolff и Berk конструират първия 
изкуствен бъбрек за клинични цели (Фигура 1). Началото на клинич-
ната плазмафереза полага J. Waldenstöm при лечението на едноимен-

ната макроглобулинемия (Waldenstöm J., 1944; Adams W. et al, 1952; 
Solomon A. et al, 1962). Пореден тласък в клиничното приложение на 
методите на извънтелесно очистване на организма дава работата на Б. 
Скрибнер и В. Квинтон, които решават проблема с постоянния съдов 
достъп и така полагат началото на хроничната хемодиализа.

Модерната съвременна диализа се базира на работата на д-р Нилс 
Алуол, който въвежда принципа на противотока. Той разработва диа-
лизатор, състоящ се от две тръби, поставени една във друга. Вътреш-
ната тръба е изработена от целофан и през нея преминава компреси-
раната кръв. Между двете тръби преминава диализиращият разтвор в 
посока, обратна на посоката на кръвта (Alwall N., 1948). 

През 1977 г. М. Рафф разработва мембранния плазмафилтър 
“Asahi”, като с това дава развитие на мембранната плазмафереза.

Следва период на бурно развитие на методите на ИТОО, като прак-
тически всяка година се разработват нови методи, апаратура и пособия 
за интермитентни, удължени и продължителни процедури на бъбреч-
ноподпомагаща и бъбречнозаместваща терапия, както и различни 
аферезни методи.

Важни за провеждането на процедури на ТПО са работите на 
Kaplan A. и Szczepiorkowski Z., които изграждат теоретичните и 
практическите основи на терапевтичната плазмообмяна [16;18;40]. 
Те определят показанията за прилагане,  дават практически насоки 
за провеждане на процедури на ТПО и описват усложненията им 
[19;24;41].

 
Техническо осигуряване на терапевтичната плазмообмяната
В основата на ТПО стои сепариране на плазмата от формените еле-

менти на кръвта. Към настоящия момент процесът на сепарация тех-
нологично се осъществява с помощта на два метода – центрофужен 
(centrifugal plasma separation – CPS) и мембранен (membrane plasma 
separation – MPS). 

А. Центрофужна плазмена се-
парация. В основата на процедурата 
лежи физиологичният процес на се-
париране на кръвта под действието на 
гравитацията (Фигура 2). В процеса 
на центрофугиране формените еле-
менти на кръвта под въздействие на 
гравитацията и центробежните сили 
се разпределят в определени полета. 
Устройствата са конструирани така, 
че селективно да изтеглят от сепа-
рираната кръв зоните на червените 
кръвни телца, левкоцити/тромбоцити 
и плазма (Фигура 3). Компонентите се 
събират, изхвърлят или се реинфузи-

рат. Съществуват устройства с приложение на два центрофужни мето-
да – с интермитентен поток и с постоянен поток.

При интермитентния метод определени порции от кръв се зареждат 
в центрофугата, обработват се и се реинфузират. Методът използва ед-
нопътен съдов достъп за изтегляне на кръвта и реинфузиране на ком-
понентите. Интермитент-
ните кръвни сепаратори 
(Haemonetics Corporation, 
Braintree, MA) понасто-
ящем рядко се използват 
за нуждите на терапев-
тичната плазмообмяна. 
Устройствата с постоянен 
поток са конструирани 
да зареждат и обработват 
кръвта без прекъсване на 
процедурата. В процеса 
на обработка компонентите 
се изтеглят, събират и се-
лективно се реинфузират 
обратно в пациента. Изис-
ква се поставянето на два венозни достъпа. Методът се предпочита за 
провеждането на нискообемна терапевтична плазмообмяна, при което 
значително се намалява времето на процедурата и приложението на ан-
тикоагуланти (апарат Cobe Spectra, Terumo BCT, Inc., USA).

B. Мембранна плазмена сепарация. Тези устройства използват спе-
циални полупропускливи мембрани с размер на порите, осигуряващи 
сепарация на плазмата от формените елементи (Фигура 4). Целеви по-

Фигура 1. 
Първият изкуствен бъбрек за клинични цели (Kolff W.L., Berk, 1943). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/file:kolfDrumkidney.jpg

Фигура 2. 
Сепарация на кръвта под действие-

то на гравитацията.

Фигура 3. 
Функционално устройство на центрофужен 
сепаратор за ТПО. (Schwartz J. et al., 2011)
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казател за ефективността 
на провежданата процедура 
е трансмембранното наля-
гане (PTMP). Поддържането 
на ниско трансмембранно 
налягане е необходимо за 
предотвратяване на хемо-
лиза (PTMP < 500 mmHg). 
Кръвният поток при тези 
устройства трябва да се 
поддържа над 50 мл в ми-
нута, за да се предпази от 
запушване на филтъра. 
Идеалният режим на плаз-
мообмяна се поддържа с 
кръвен поток (QB) между 

100 и 150 мл в минута. При кръвен поток от 100 мл в минута плазмооб-
мяната може да се извърши с поток от 30 до 50 мл в минута, при което 
продължителността на процедурата е < 2 часа (Nuhad I., 2007).

На Таблица 1 са представени сравнителните характеристики на 
мембранната и центрофужната плазмафереза. Центрофужните устрой-
ства са предпочитани в САЩ, като основно се използват за целите на 
цитоферезата (лейкофереза, еритроцитофереза, тромбоцитофереза).

Таблица 1. 
Сравнителна характеристика на плазмаферезните техники.

 Предимства Недостатъци

Мембранна 
плазмафереза

- Бърза и ефективна.
- Не изисква прилагане на цитрат.
- Нисък извънтелесен обем.
- Без загуба на тромбоцити
- Може да се комбинира с други 

системи за ИТОО 
(каскадна филтрация).

- Премахването на субстанции 
е ограничено от коефициента на 
пропускане.
- Не може да се използва за цито-

фереза.
- Изисква висок кръвен поток, висо-

кодебитен венозен достъп, хепарин 
като анти-коагулант.

Центрофужна 
плазмафереза

- Може да се осъществи цито-
фереза.
- Не изисква прилагане на хепарин.
- Ефективно премахване на всички 

плазмени компоненти.

- Скъп метод.
- Изисква прилагането на цитрат.
- Загуба на тромбоцити.
- Висок извънтелесен обем.

Бързината и ефективността на мембранната плазмафереза 
я прави незаменима при лечението на пациенти с тромботична 
тромбоцитопенична пурпура (синдром на Мошковиц), хипервис-
козитетен синдром, криоглобулинемия и др.

Подбор на заместващ разтвор
Правилният подбор на състава и обема на заместващия разтвор е 

важен фактор за провеждане на плазмаферезата.
Разнообразната клинична картина на автоимунните заболявания и 

различните по тежест състояния на пациентите прави изключително 
трудно разработването на единен общ протокол за подготовка на за-
местващия разтвор. 

Въпреки това в международната литературата са представени ос-
новни насоки за подбор на типа заместващ разтвор [23], при което те 
могат да се променят с оглед на специфичността на състоянието на 
всеки конкретен пациент (Таблица 2). В основната си част литерату-
рата препоръчва използването на колоидни разтвори с цел поддържане 
на хемодинамична стабилност, особено важна при болни в критично 
състояние [1;25].

 
Таблица 2. 

Видове заместващ разтвор, приложими за целите на ТПО.

 Забележки

Плазмоекспандери Декстран, хидроксиетил-скорбяла (HES), 
продукти на желатина.

Консервирани плазмени 
протеини Съдържащи албумини, глобулини.

Прясно замразена плазма АВ0-съвместимост, показана при ТТP и 
Goodpasture Syndrom.

Разтвор на човешки 
албумин НА + субституиращ разтвор.

Понастоящем изборът на типа на заместващия разтвор е ограничен 
до употребата на разтвор на човешки албумин във физиологичен серум 
или прясно замразена плазма. Сравнителната характеристика на двата 
типа заместващ разтвор е представена на Таблица 3. От гледна точка на 
попълване на елиминираните по време на процедурите плазмени ком-
поненти приложението на прясно замразена плазма е „метод на избор“. 
Честите странични ефекти, като алергични реакции, изискват разглеж-
дането на съпоставими по ефективност разтвори. Специфични пока-
зания за задължителното прилагане на ПЗП като заместващ разтвор 
са пациентите с тромботична тромбоцитопенична пурпура (синдром 
на Мошковиц), тежък дефект на хемостазата със или без ниско ниво 
на серумния фибриноген и висок риск от холинестеразно изчерпване 
[13;27;28;38]. Прилагането на ПЗП при тези състояния попълва налич-
ния дефицит преди процедурата.

Чистотата на разтвора на човешкия албумин с отсъствие на риск от 
пренасяне на инфекции, свързани с високообемно заместване с био-
продукти, ниския риск от алергични реакции и отсъствие на медиатори 
на възпаление го прави предпочитан метод на заместване при по-голя-
мата част от показанията за провеждане на плазмафереза [9;42]. При 
провеждането на нискообемна плазмафереза (с обем на заместващия 
разтвор равен или по-нисък от изчисления плазмен обем) е възмож-
но използването на кристалоидни разтвори (физиологичен серум или 
рингер лактат) с последваща инфузия на 5% разтвор на човешки албу-
мин след процедурата. Съвременните апарати за провеждане на ТПО 
поддържат едновременно изтегляне на плазма от пациента и нейното 
заместване с субституиращ разтвор. Това е изключително удобно при 
високообемните плазмаферези (обем на заместващия разтвор по-голям 
от изчисления обем на циркулиращата плазма), при което се поддържа 
концентрация на серумни албумини в съдовото пространство не по-
ниско от 35 g/l, поддържайки нормално онкотично налягане и профи-
лактирайки хипотезия [22;35].

 
Таблица 3. 

Сравнителна характеристика на разтворите за заместване при 
плазмафереза.

Разтвор Предимства Недостатъци

Разтвор 
на човешки 

албумин

- Липсва риск от пренасяне на 
хепатит.
- Съхранение при стайна темпе-

ратура.
- Ниска честота на алергични 

реакции.
- Не изисква изогрупова 

съвместимост.
- Не съдържа фактори на възпа-

лението.

- Висока цена.
- Липсващи фактори на кръвосъсир-

ването.
- Отсъствие на имуно-глобулини.

Прясно 
замразена 

плазма

- Наличие на фактори на кръвосъ-
сирването.
- Наличие на имуноглобулини.
- “Пълнота“ на заместваните 

фактори.

- Висок риск от пренасяне на хепатит, 
HIV.
- Алергични реакции.
- Хемолитични реакции.
- Необходимо е затопляне и темпе-

риране.
- Изисква се изогрупова съвместимост.
- Хипокалцемия (наличие на цитрат).

Приложими са и колоидни разтвори без съдържание на белтък (на-
пример, Хес-стерил 3% или Гелафузин 4%). Ниската им цена и добрата 
поносимост от страна на пациентите ги прави приложими при про-
веждането на нискообемна плазмообмяна (Brecher M. et al, 1996; Owen 
H. et al, 1997; Brecher M. et al, 1997; Rock G. et al, 1997), но късият 
полуживот ги ограничава в самостоятелното им приложение като плаз-
моекспандери при високообемните процедури.

Коефициент на редукция на макромолекулите (MRR)
Мембранното сепариране на кръвта се основава на способността 

на специализирани филтри от полупропусклива мембрана да отделят 
плазмения от общия кръвен обем под действието на трансмембранното 
налягане (PТМР) (Фигура 5). В зависимост от силата, упражнявана върху 
мембраната, се постига определен коефициент на отделяне на различ-
ни плазмени компоненти. Коефициентът на филтрация (kf) определя 
съотношението на концентрацията на основните компоненти в 
сепарираната плазма към концентрацията в плазмата преди сепа-
рацията (Таблица 4).

Подобно на коефициента на очистване на уреята (Urea Reduction 
Rate – URR) и kt/V при провеждане на хемодиализа, при провеждане 

Фигура 4. 
Структура на мембранен плазмафилтър.
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на терапевтична плаз-
мообмяна се определя 
степента на премах-
ване на имуноглобу-
лините. Кинетичният 
модел на очистване на 
имуноглобулините по 
време на ТПО след-
ва експоненциална 
крива, описваща се с 
формулата (Derksen 
R. et al, 1984)[41;45]:

 
Ct = C0 e-Vpex/Vp 

  , където C0 е на-
чалната концентрация 
на на макромолеку-

лите преди процедурата, Ct – промяната на концентрацията на макро-
молекулите по време (t) на процедурата, VPEX – обемът на плазмената 
обмяна за времето на процедурата (t)  и Vp – изчисленият обем на цир-
кулиращата плазма за конкретния пациент.

Таблица 4. 
Коефициент на филтрация (Kf) на плазмени компоненти.

Плазмен компонент Коефициент на филтрация

Общ белтък 0,90

Албумини 0,95

IgG 0,90

IgA 0,85

IgM 0,80

Фибриноген 0,95

Холестерол 0,80
 
Очистването на макромолекулите е обемо- и времезависим процес 

(Derksen R et al, 1984), още повече че вътресъдовото количество на 
макромолекулите е значително по-малко от извънсъдовото и процесът 
на уравновесяване на количествата е сравнително бавен [30;32]. Взаи-
мовръзката между обема на плазмената обмяна и MRR е отразена на 
Таблица 5.

Таблица 5. 
Коефициент на редукция на макромолекулите (MRR) в зависимост от 

обема на плазмената обмяна (VPEX).* [14]

Съотношение на 
плазмообмяната 

(VPEX/Vp)

Обем на плазмената 
обмяна VPEX,

в ml

Коефициент на редукция 
на макромолекулите 

(MRR)
в %

0,5 1 400 39

1,0 2 800 63

1,5 4 200 78

2,0 5 600 86

2,5 7 000 92

3,0 8 400 95
* Пациент с телесно тегло 70 кг и хематокрит 0,45. Изчислен плазмен обем (Vp) – 2800 ml.

Коефициентът на редукция на макромолекулите (MRR) може да се 
изрази в проценти, като 100 x (1 – Ct/V0) или MRR = 100 x (1 – e-Vpex/Vp).

Често използваното съотношение на VPEX/Vp e 1-1.5, отговарящо на 
коефициент на редукция на макромолекулите (MRR) 63-78%.

Решението за провеждане на ниско- или високообемна плазмена об-
мяна е строго индивидуално и се базира на клиничното състояние на 
пациента, апаратното осигуряване и наличието на подготвен персонал 
за провеждане на процедура на ТПО. Сравнителната характеристика на 
обема на плазмената обмяна е представена на Таблица 6.

Таблица 6. 
Сравнителна характеристика на обема на плазмената обмяна при 

единична процедура на ТПО.

 Предимства Недостатъци

Нискообемна 
плазмообмяна

(VPEX ≤ 1,0 * Vp)

- Ниска честота на алергични 
реакции, особено при използ-
ване на ПЗП.
- Кратка продължителност на 

процедурите.
- Не изисква продължителна 

антикоагулантна поддръжка.
 

- По-бавно повлияване на пато-
логичните механизми на автои-
мунното заболяване.
- Голям брой процедури за по-

стигане на ефект.
- Къс период между процеду-

рите.
- По-скъп метод.

Високообемна 
плазмообмяна

(VPEX > 1,0 * Vp)

- Бързо повлияване на патоло-
гичните механизми на автои-
мунното заболяване.
- Малък брой процедури за 

постигане на ефект.
- Дълъг период между проце-

дурите.
- Ефикасен икономически.

- Висока честота на алергични 
реакции, особено при използва-
не на ПЗП.
- Висока продължителност на 

процедурите.
- Изисква продължителна ан-

тикоагулантна поддръжка.

Обикновено количеството на премахнатата по време на процедура-
та плазма е равно на количеството на заместващия разтвор, т.е. балан-
сът на обема на циркулиращата плазма е равен на нула. В зависимост от 
баланса на плазмата процедурите на ТПО могат да се дефинират като:

- Изоволемични, т.е. количеството на инфузирания заместващ 
разтвор е равен на обема на отделената плазма, плазменият баланс е 
равен на нула;

- Хиповолемична, т.е. количеството на инфузирания замест-
ващ разтвор е по-малък от обема на отделената плазма, плазменият 
баланс е отрицателен;

- Хиперволемична, т.е. количеството на инфузирания замест-
ващ разтвор е по-голям от обема на отделената плазма, плазменият ба-
ланс е положителен.

Гъвкавостта на процедурите на ТПО се състои в това, че е възмож-
но извършването на качествена и количествена корекция на плазмения 
обем при всеки конкретен клиничен случай. При хипоалбуминемия 
вливането на заместващ разтвор с по-високо съдържание на албумини 
(4-5% разтвор на човешки албумин) ще доведе до корекция на настъ-
пилото нарушение.

 
Реакумулация на макромолекулите
Провеждането на процедури на ТПО повлиява съдържанието на 

макромолекули в интравазалното пространство.  Ефективността на те-
рапевтичната плазмообмяна по отношение на клиничното протичане 
на заболяването зависи от физиологичен процес, стартиращ в началото 
на процедурата на очистване и целящ уравновесяване на концентра-
циите на макромолекулите в екстравазалното и интравазалното прос-
транство [30;32]. Този процес на реакумулация от екстравазалното към 
интравазалното пространство е динамичен и зависи от два източника 
на макромолекули:

- Дрениране на първичното интерстициално пространство в 
интравазалното през лимфната система;

- Ендогенна синтеза.
По литературни дан-

ни ендогенната синтеза 
е доказана само при па-
циенти със синдром на 
Goodpasture, при които 
понижаването на серум-
ните нива на anti-GBM 
антителата след проце-
дура на ТПО води до 
значително по-бързо 
възстановяване на нива-
та в междупроцедурния 
период.

В останалите случаи 
не е доказана ролята на 
ресинтезата в повишава-
нето на серумните нива 
на антителата. Водеща 

роля играе процесът на уравновесяването на концентрациите между 
пространствата. Трикомпартментният модел на ТПО е представен на 
Фигура 6.

Фигура 5. 
Мембранна сепарация на плазмените компоненти

Фигура 6. 
Кинетичен модел на разпределението на имуноглобулин 
G (IgG) и мястото на терапевтичната плазмообмяна.
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Синтезирани и секретирани от активираните В-лимфоцити, анти-
телата постъпват в интравазалното пространство. Балансът на синте-
зата и катаболизма на антитела в организма е строго индивидуален и 
е сравнително стабилен през годините (Brambell f. et al, 1964; Ghetie 
V. et al, 2002). Стимулиране на синтезата се осъществява само под 
въздействието на антигенна стимулация. Постигането на равновесие 
между интра- и екстравазалното пространство се дължи на скоростта 
на лимфния поток и процеса на дифузия през съдовата стена, зависещ 
от градиента на концентрациите и коефициента на дифузия (Jae young 
kim et al, 1997; Wen Gongbi et al, 1995; Giacomini M. et al, 2001). Експе-
риментално е изчислено, че скоростта на уравновесяването на нивата 
на имуноглобулините от интравазалното към екстравазалното прос-
транство е 1-2% на час, докато обратният процес на уравновесяване 
от екстравазалното към интравазалното може да бъде по-бърз и зависи 
основно от скоростта на лимфния ток [14;30;32].

Включването на процедура на ТПО нарушава този баланс, като в 
момента на понижаване на серумните нива на макромолекулите започ-
ва и процесът на уравновесяване. Динамиката на серумните нива след 
проведена процедура на ТПО се определя от коефициента на нараства-
не на макромолекулите (MIR). За периода от 24-и до 36-и час след про-
ведената единична процедура на ТПО с понижаване на серумните нива 
на макромолекулите до 30-35% от първоначалните (MRR = 65-70%) ще 
се постигне равновесие до нива от 60-65% (MIR) от първоначалните. 
Последващите ежедневни процедури на ТПО при фиксиран коефици-
ент на очистване (MRR) ще доведе до все по-нисък MIR (20-25% след 
втората процедура до около 10% от първоначалното серумно ниво след 
4-та и 5-та процедура).

Планирането на схемата на ТПО с брой процедури и продължител-
ността на периода между процедурите се базира на процеса на урав-
новесяване, т.е. на коефициента на нарастване на макромолекулите 
(MIR).

 
Изчисляване на обема на плазмената обмяна
Базирайки се на описаните по-горе процеси на очистване на макро-

молекулите и последващото уравновесяване на концентрациите между 
екстра- и интравазалното пространство, достигаме до извода, че осно-
вополагащо за високата ефективност на единична процедура на ТПО е 
заложеното съотношение между обема на плазмената обмяна и теоре-
тично изчисления обем на циркулиращата плазма.

От практическа гледна точка първично се изчислява обемът на цир-
кулиращата плазма с последващ избор на коефициента на очистване 
за конкретния клиничен случай и се изчислява обемът на заместващия 
разтвор.

Съществуват няколко метода за изчисляване на обема на циркули-
ращата плазма: по номограми, с използване на Iodine131 albumin или 
чрез опростената формулата, въведена от kaplan [16;17].

Изчисляването на обема на циркулиращата плазма по номограми е 
многостъпков метод, при който се използват антропометрични данни 
(пол, ръст, тегло) и клинико-лабораторни резултати (Hct, Общ белтък) 
за изчисляване на обема на циркулиращата кръв (ОЦК) и обема на цир-
кулиращия белтък (ОЦБ).

1. За изчисляване на ОЦК се използва формулата на Nadler 
S.(1962):

 
за мъже – VОЦК (l) = (0,6041 + (0,3669 * ръст3 (м)) + (0,03219 * т. 

тегло (кг)))/1000,
 
за жени – VОЦК (l) = (0,1833 + (0,3561 * ръст3 (м)) + (0,03308 * т. 

тегло (кг)))/1000.
 
2. Изчисляване на количеството на циркулиращия белтък:
 
КЦБ (g) = Общ белтък (g/l) * ОЦК * (1 – Hct)
 
3. Изчисляване на минималното безопасно количество на ре-

дукция на циркулиращия в плазмата общ белтък (МКЦБ) (минимално 
безопасно количество на общ белтък – 50 g/l):

 
МКЦБ (g) = 50 g/l * ОЦК * (1 – Hct)
 
4. Изчисляване на количеството общ белтък, което е възможно 

безопасно да се премахне (КЦБp):
 
КЦБp (g) = КЦБ - МКЦБ
 5. Изчисляване на обема на плазма, подлежащ на премахване 

(VPEX):

Vp (ml) = ОЦБP * 1000 / Общ белтък (g/l)
 
Пример: Мъж с ръст 170 см и тегло 70 кг, Hct = 0,45 и съдържание 

на общ белтък от 63 g/l. ОЦК = 18 литра; ОЦБ = 625 грама; МОЦБ = 
496 грама; ОЦБPEX = 129 грама. Възможен безопасен обем на плазмена-
та обмяна (VP) – 2046 ml.

 
Изчисляването на обема на плазмената обмяна (Vp) е възможно да 

се извърши и с помощта на антропометрични данни (ръст и тегло), 
съпоставени с актуално измерено съдържание на радиоизотопен ал-
бумин (iodin131 albumin) с дилуционна техника (Crispell k. et al, 1950):

за мъже –  Vp (ml) = (1 – Hct) * (1,530 + 41,0 * т. тегло (кг))
за жени –  Vp (ml) = (1 – Hct) * (0,864 + 47,2 * т. тегло (кг))
За данните на пациента от предходния пример: Vp = 1579 ml.
 
Най-често използваният метод за изчисляване на обема на циркули-

ращата плазма (Vp) се базира на опростената формула на Kaplan [16]:

Vp = (0,065 + т.тегло (кг)) * (1 – Hct)
За данните на пациента от предходния пример: Vp = 2503 ml.
 
Методът на ТПО при критично болни пациенти в интензивни 

отделения
Някои животозастрашаващи или органозастрашаващи състояния 

изискват провеждането на спешна терапевтична плазмообмяна. Такива 
състояния са:

1. Anti-GBM заболявания и/или белодробна хеморагия при 
Goodpasture синдром [20;40].

2. Хипервискозитетен синдром с признаци и симптоми на раз-
гръщащ се инсулт или загуба на зрението (fahey J, 1965).

3. Микроангиопатична тромбоцитопения (TTP/HUS) (Bell W., 
1991).

4. Клинико-лабораторни резултати с високи нива на инхиби-
ран фактор VIII при пациенти, подлежащи на спешна оперативна ин-
тервенция (висок риск от периоперативно кървене)[43].

5. Дихателна недостатъчност при пациенти с Синдром на Ги-
лен-Баре (Hahn A, 1998)[33;39].

6. Миастения гравис с дихателна недостатъчност, резистентна 
на стандартната терапия [10;29;33].

7. Остри отравяния с определени гъби или други белтъч-
носвързани отрови.

Основните принципи в подхода при пациенти в критично състоя-
ние е изместване на акцента от метода на ТПО към основните методи 
за поддържане на частично или напълно изгубени функции на органи 
и системи. Успоредно със стабилизиране на основните жизнени функ-
ции се предприема и подготовка за провеждане на процедури на ТПО 
[21]. Показанията за прилагане на метода, подборът на вида и обема 
на заместващия разтвор, както и скоростните характеристики на про-
цедурата (скорост на потока на кръвната помпа, скорост на потока на 
плазмообмяната) са стриктно и индивидуално прецизирани [6].

Лечението на пациенти в критично състояние изисква разширен 
клиничен мониторинг на виталните функции, клинико-лабораторни 
изследвания, надхвърлящи основния мониторинг на въздействието на 
ТПО [2;5;7;47].

 
Усложнения при провеждане на процедури на ТПО
По литературни данни честотата на усложнения при провеждане на 

процедури на ТПО е много вариабилна (4-25%) и  е свързана с физио-
логични реакции от страна на пациента [3;7;35;37](Таблица 7). 

С ниска честота на проява (около 5% от тях) са уртикарии, парес-
тезии, гадене, световъртежи и мускулни крампи, които са лесно прео-
долими.

Със средна честота на прояви (около 5-10% от тях) са хипотензия, 
тежест и болка в гърдите, ритъмни сърдечни разстройства.

Животозастрашаващите усложнения представляват само 0.025-
0.2% и често се свързват с изключително тежкото състояние на паци-
ента преди процедурата, отколкото със самата процедура [18].
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Таблица 7. 
Честота на реакции при провеждане на ТПО [45].

Усложнение  Проучване  

 Couriel and 
Weinstein Basic-Jukic Shemin

Брой процедури 381 4857 1727
Парестезии 5.5% 2,7% 7,3%
Уртикария 0,26% 1,6% 7,4%

Хипофибриногенемия 3,67% - -
Хипотензия 2,1% - 5,6%

Вегетативно-съдови реакции 0,5% - -
Гадене 2,9% - 3,2%

Повръщане 0,5% - 2,7%
Хемоторакс 0,26% - -

Катетър-свързана инфекция 0,26% 0,06% -
Кървене/хематом на 

мястото на пункцията 0,26% 2,46% -

Пневмоторакс 0,26% 0,04% -
Фебрилитет - - 7,7%

Сърбеж - - 5,8%
Тахикардия - - 5,6%

Запушване на филтъра - 1,7% -

При приложение на ТПО със заместващ разтвор от 100% ПЗП за 
лечение на ТТР често се наблюдават анафилактични реакции [3]. Зна-
чително по-малка е честотата на анафилактични реакции при приложе-
нието на разтвор на човешки албумин [35].

Усложненията при поставяне на високодебитен централен вено-
зен катетър са свързани с мястото на канюлация (a. jugularis interna, a. 
subclavia или  a. femoralis). Те включват пневмоторакс, въздушна ембо-
лия, хематоми на мястото на пункцията, локална инфекция и венозна 
тромбоза [12].

 
Методът на ТПО при пациенти с TTP, MG и GBS
Първите съобщения за прилагането на метода на ТПО при паци-

енти с TTP  са от периода 1977 – 1986 година, като се демонстрира 
значително подобряване на преживяемостта (Bukowski R et al, 1977; 
Myers T et al, 1980; Rossi E et al, 1980; Sennett M et al, 1986). Методът 
е приложен като част от комплексно лечение на ТТР, включващо при-
ложението на кортикостероиди, спленектомия, антиагреганти и вин-
кристин. Проведени са единични проучвания, сравняващи ползата от 
прилагането на ТПО като самостоятелна терапия в сравнение с метода 
на трансфузионна обмяна [36]. Демонстрира се по-висока ефективност 
на метода на ТПО (Bukowski R et al, 1977; Pettit RM, 1980; Pisciotta A et 
al, 1977)[4]. В някои изследвания авторите се опитват да обяснят ефек-
та на ТПО чрез повлияване на серумните нива на факторите на възпа-
ление и степента на тъканните увреди. Не се откриват корелационни 
зависимости между изследваните медиатори, серумните нива на LDH 
и количеството тромбоцити [34]. Опитите да се обясни ефективността 
на ТПО при пациентите с ТТР са силно спекулативни, тъй като в про-
учванията методът е комбиниран с поддържаща медикация. Ето защо 
понастоящем, приложението на ТПО при пациенти с ТТР се приема 
като част от комплексен терапевтичен подход.

Анализ и систематизиране на научната литература за приложението 
на ТПО при пациенти с ТТР е проведено от The Cochrane Collaboration 
[27]. Основавайки се на резултатите от систематизирания преглед на 
литературата, използването на ТПО с ПЗП остава първи „метод на 
избор“ при лечението на пациенти с ТТР. Алтернативните методи на 
лечение не допринасят допълнителни ползи, но значително увеличават 
риска. Някои пациенти с ТТР изискват провеждането на продължител-
но лечение с ТПО с цел превенция на фатален изход от заболяването 
или постигане на трайна ремисия. При тези пациенти включването на 
имуносупресивна терапия като кортикостероиди, винкристин, цикло-
фосфамид, азатиоприн, циклоспорин А, имуноадсорбция или спле-
нектомия е с променливи резултати (Crowther, 1996; Durand, 1992; 
Udvardy, 1990).

Първото представяне на ТПО като метод за овладяване на реци-
диви на миастения гравис (MG) е през 1976 година (Pinching, 1976; 
Dau 1977). Ефективността на процедурите се свързва с премахването 

на циркулиращите anti-AChR антитела. Докладвани са и положителни 
ефекти от прилагането на метода и при серонегативна форма на MG 
(Miller, 1981). Симпозиум, проведен през 1978 година (Dau, 1979), и 
множество публикации (Dau, 1980; Olarte, 1981; Perlo, 1981) призна-
ват приложението в краткосрочен период при лечението на MG (NIH 
Consensus, 1986). Също така се докладва и за многократно използване 
на ТПО за дълъг период от време като поддържащо лечение при MG, 
рефрактерна към традиционните терапевтични методи (kornfeld, 1981; 
Rodnitzky, 1984). ТПО се използва в световен мащаб за лечение на MG, 
но въпреки това остават нерешени много въпроси относно ефектив-
ността  при лечението на хронични, по-леки или по-тежки форми, как-
то и на миастенни кризи в сравнение с други терапевтични методи.

Анализ и систематизиране на научната литература за прило-
жението на ТПО при пациенти с MG е проведено от The Cochrane 
Collaboration[11]. При анализ на ефекта на ТПО при миастенни кризи 
в сравнение с приложението на интравенозен имуноглобулин G, не се 
откриват сигнификантни разлики в изхода от лечението. Обработката 
на резултатите е изключително трудна поради констатирани неточно-
сти и проблеми в методиките на проучванията, наличието и корекцията 
на допълваща терапия, включваща приложението на кортикостероиди, 
азатиоприн, антихолинестеразни средства в хода на лечението. Меха-
ничната вентилация се включва в проучванията само като показател за 
тежестта на състоянието на пациента, но не се анализира продължи-
телността ѝ при различните терапевтични подходи. Голяма част от из-
следванията съдържат в себе си заключение относно необходимостта 
от бъдещи проучвания.

Първите съобщения за успешното прилагане на метода на терапев-
тичната плазмообмяна при пациенти с GBS са в малки неконтролирани 
проучвания през периода 1978-1981 година (Brettle R, 1978; Mark, 1980; 
Ropper, 1980; Schooneman, 1981; Valbonesi, 1981). След това се публи-
куват няколко рандомизирани изследвания, сравняващи ефективността 
на ТПО с основния терапевтичен подход (farkkila, 1987; Greenwood, 
1984; Mckhann, 1985; Ostermann, 1984; Raphaël, 1987; Raphaël, 1997). 
Четири от тях показват краткотраен ефект от ТПО (Mckhann, 1985; 
Ostermann, 1984; Raphaël, 1987; Raphaël, 1997), а при едно – дванаде-
сетмесечен положителен ефект (Raphaël, 1992). Други доклади демон-
стрират добра ефективност на ТПО при леки форми на заболяването 
(Raphaël, 1996; Raphaël, 1996). Два прегледа (Raphaël, 1996; Raphaël, 
1997) и една консенсусна конференция (Wollinsky, 2001) препоръчват 
прилагането на ТПО в острата форма на GBS [15].

Анализ и систематизиране на научната литература за приложението 
на ТПО при пациенти с GBS е проведено от The Cochrane Collaboration 
[31]. Само едно проучване съдържа описание на заместващия разтвор 
(Raphaël J, 1987). Описано в две публикации (Raphaël J, 1992; Bouget, 
1993), проучването не открива сигнификантни разлики при използва-
нето в качеството на заместващ разтвор ПЗП или разтвор на човеш-
ки албумин. ТПО значително подобрява състоянието на пациентите с 
GBS в сравнение с традиционното лечение. Периодът за възстановява-
не на самостоятелно ходене със или без помощни средства е съкратен 
от ТПО. Четири седмици след старта на лечението, резултатите от пет 
проучвания, включващи 604 пациенти, показват, че ТПО увеличава 
броя на пациенти, подобрени с една или повече нива на инвалидност. 
ТПО редуцира периода на механична вентилация и пропорцията на 
пациенти, нуждаещи се от респираторно подпомагане. Не се доказват 
ползите или ползите са минимални при прилагането на ТПО след 30-
тия ден от началото на невропатията, както и при хроничните форми 
на полиневропатии [8;26]. Доказана е икономическата ефективност от 
прилагането на метода на ТПО при пациенти с GBS в сравнение с ин-
травенозно приложение на IgG [44].

 
Заключение
На фона на стремително бързото увеличаване на обема на медицин-

ските знания, задълбоченото разбиране на етиологията и патогенезата 
на болестните състояния, внедряването на нови методи за диагностика 
и лечение е необходимо постоянно да се уточнява патофизиологичната 
роля и място на еферентните методи на лечение в клиничната практи-
ка. Това ще способства изравняването на настъпилия дисбаланс между 
двата основни терапевтични подхода (аферентен и еферентен) и ще до-
веде до повишаване на качеството и оптимизация на лечебния процес 
при различни заболявания.

 
Методът на терапевтична плазмообмяна   е ефективен при много за-

болявания, включително животозастрашаващи състояния, лекувани в 
ОИЛ. В много случаи решението за прилагането му съхранява живота 
на пациента. ТПО е свързан с редки нежелани странични ефекти, ко-
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гато процедурата се извършва от опитни лекари и медицински сестри, 
като за целта е необходимо да са обучени в съответствие с високоефек-
тивни и безопасни клинични протоколи. Разработката на клинични 
протоколи за провеждане на ТПО при критично болни пациенти, е 
важен етап във внедряването на еферентните методи на лечение в об-
ластта на интензивното лечение.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Резюме: 
Инвазивните микотични инфекции (МИ) в Отделение за 

Интензивно лечение (ОИЛ) са предизвикателство поради свързания 
висок морталитет. Ранното диагностициране на МИ с идентификация 
на възбудителя и определяне на неговата чувствителност са от 
основно значение за успешното лечение. Цел: Да анализираме 
разпространението, видовия състав на МИ при критично болни 
възрастни пациенти в ОИЛ и да оценим значението за клиничната 
практика на два имунологични теста за бързо определяне на 
антигените на Candida и Aspergillus в биологични проби. Материали 
и методи: В 2-годишно проспективно изследване, проведено 
ОИЛ, участват 924 хирургично болни пациенти. Всички пациенти 
получават стандартно лечение, грижи и наблюдение. При наличие 
на признаци на сепсис са вземани подходящи биологични материали 
за микробиологично изследване с определяне на бактериални/
микотични възбудители и тяхната чувствителност към антибиотици/
антимикотици. Допълнително при 26 пациенти със съмнение за 
инвазивна МИ са проведени два имуноензимни теста за определяне 
на антигени на аспергилус (Aspergillus galactomannan) и кандида 
(Candida mannan) в кръвен серум и бронхоалвеоларен лаваж 
(n=34 проби). Резултати: 55,3% от всички микробиологични проби 
са положителни. Полимикробна флора е изолирана в 33,8% (n=70) 
от случаите на положителни култури, а смесена бактериално-
микотична флора - в 22,2% (n=46) от случаите. Само един микотичен 
възбудител е изолиран в 9,2% (n=19) от културите, а в 1,4% от пробите 
едновременно са изолирани два микотични възбудителя. От всички 
Candida видове най-често са изолирани щамове на Candida albicans 
(43,3%), а сред non-albicans щамовете (42,3%) преобладават C. glabrata 
(26,9%), C. tropicalis (11,5%) и C. krusei (3,9%). Имуноензимният 
тест за определяне на Candida mannan антиген е положителен поне 
в една от анализираните проби при 73% от пациентите с доказана 
или предполагаема Candida-инфекция, а резултатите са получени в 
рамките на 3 часа. Заключение: Ранното диагностициране и ранното 
започване на адекватна антимикотична терапия има решаващо 
значение за успешното лечение на МИ и благоприятния изход от 
заболяването. Считаме, че имуноензимният метод е ефективен за 
бързо идентифициране на Candida- и Aspergillus-инфекция в тази група 
критично болни пациенти.

Ключови думи: микотична инфекция, Candida albicans, Candida 
non-albicans, сепсис, критично болни, разпространение, ранна 
диагностика.

Summary: 
The invasive fungal infections (fIs) in ICU are a challenge due to 

associated high mortality rate. Early diagnosis of fIs, identification of 
the causative species and susceptibility testing are of key significance 
for the successful treatment. Objective: The aim of our study was to 
evaluate the incidence of fIs and to establish two antigen tests for rapid 
detection of Candida and Aspergillus species in critically ill adult patients 
in ICU. Materials and Methods: In 2-year prospective study carried out 
in University Hospital ICU, 924 surgical patients were enrolled. Routine 
care and monitoring of vital signs were applied. The appropriate clinical 
specimens were collected for microbiological assay and variety of bacterial/
mycotic agents with sensitivity to antibiotics/antimycotics were determined. 
In a total of 26 patients with suspected invasive fIs (34 samples), two 
Enzyme Immunoassays (EIA) for detection of Aspergillus galactomannan 
and Candida mannan antigens in serum and bronchoalveolar lavage were 
performed. Results: from the microbiological analysis 55.3% of the 
samples were positive. Polymicrobial flora and mixed bacterial-mycotic 
flora were isolated in 33.8% (n=70) and in 22.2% (n=46) of the positive 
cultures, respectively. In 9.2% (n=19) of the cultures only one mycotic agent 
was isolated. Two mycotic agents were isolated simultaneously in 1.4% of 
the samples. C. albicans (43.3%), C. glabrata (26.9%), C. tropicalis (11.5%), 
and C. krusei (3.9%) were the most frequently isolated Candida species. EIA 
for detection Candida mannan antigen was positive in at least one sample 
in 73% of the patients with proven or probable Candida infections and the 
results were obtained within 3 hours. Conclusion: The early diagnosis and 
initiation of the appropriate antifungal therapy in invasive fIs is crucial 
for successful treatment of fIs and favourable disease outcome. The EIA 
methods were found to be effective for rapid detection of Candida and 
Aspergillus species in this population critically ill adult patient in ICU.

Key words: fungal infections, Candida albicans, Candida non-
albicans, sepsis, critically ill patients, incidence, early diagnosis.
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Според данни от епидемиологични проучвания през последните 
години нараства разпространението на микотичните инфекции (МИ) 
при пациенти, лекувани в Отделение за Интензивно лечение (ОИЛ). 
Приблизително 15% от нозокомиалните инфекции се дължат на гъбични 
причинители, като най-често срещаните микотични причинители 
в ОИЛ са Candida и Aspergillus видовете [7,27]. Кандидемията се 
свързва с повишена заболеваемост, по-продължителен престой в 
ОИЛ, увеличени разходи за лечение и висок леталитет (30-50%). 
Пациентите, при които МИ е диагностицирана рано и е лекувана 
своевременно, имат по-добра прогноза [19,22,28]. Макар клиничните 
белези на тежка инфекция да се проявяват рано, те не са специфични 
до късните стадии на заболяването, поради което диагнозата се 
установява късно и следователно се забавя прилагането на подходяща 
антимикотична терапия. Микробиологичните културелни методи за 
откриване на Candida в биологични проби остават златен стандартен 
за диагностика, въпреки ниската чувствителност. По своята същност, 
обаче, тези методи осигуряват резултати след 2 до 3 дни, а понякога и 

по-късно (в зависимост от причинителя), което може да повлияе върху 
ранното започване на лечението. Следователно усилията на учените са 
насочени към търсене на алтернативни технологии за подобряване на 
ранната диагностика и през последните няколко години са разработени 
нови изследвания, базирани на не-културелни методи (β-D-glucan 
антиген, C. albicans germ-tube antibodies – CAGTA, гъбична ДНК чрез 
PCR - polymerase chain reaction), за бързо и ранно откриване на МИ 
[24].

Цел: Да анализираме разпространението, видовия състав на МИ 
при критично болни пациенти в ОИЛ и да оценим значението за 
клиничната практика на два имунологични теста за бързо определяне 
на антигените на Candida и Aspergillus в биологични проби.

Материали и методи: В 2-годишно проспективно изследване, 
проведено в Клиника Анестезиология и ИЛ - второ отделение, 
Университетска болница „Александровска” - София, участват 
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924 хирургично болни възрастни пациенти. Всички пациенти получават 
стандартно лечение, грижи и наблюдение. При наличие на признаци на 
SIRS/сепсис са вземани подходящи биологични материали (кръв, урина, 
раневи секрет, ексудат, трахеобронхиален аспират) за микробиологично 
изследване с определяне на бактериални/ микотични възбудители 
и тяхната чувствителност към антибиотици/ антимикотици. 
Допълнително при 26 пациенти със съмнение за инвазивна МИ 
са проведени два имуноензимни теста за определяне на антигени 
на аспергилус (Aspergillus galactomannan) и кандида (Candida 
mannan) в кръвен серум и течност от бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ) 
(n=34 проби). Platelia™ Candida Ag Plus представлява имуноензимен 
микроплаков метод тип сандвич за откриване на Candida манан антиген 
в човешки серум или плазма за бърза и прецизна диагностика [30]. 
Platelia™ Aspergillus Ag е имуноензимен микроплаков тип сандвич 
метод за откриване на Aspergillus галактоманан антиген в човешки 
серум и течност от БАЛ [25]. Тестове се извършват в съответствие с 
препоръките на производителя (Bio-Rad Laboratories, france).

Резултати: В таблица 1 са представени основните демографски 
характеристики на изучаваната популация. По-голямата част от 
хирургично болните пациенти (n=853) са претърпели коремни 
операции предимно на гастроинтестиналния тракт (ГИТ) (68,70%, 
n=586). Средният престой в ОИЛ е 3,59 ± 7,5 дни. Малко повече от една 
трета от пациентите (35,39%; n=327) имат съпътстващи заболявания, 
като най-често срещаните са сърдечносъдовите заболявания, ХОББ, 
захарният диабет. Онкологично заболяване имат 37,23% (n=344) 
от оперираните пациенти. Сепсис с полиорганна недостатъчност е 
наблюдаван при 23,38% от пациентите. Всички пациенти със сепсис 
имат централен венозен катетър. Положителни са 55,3% от всички 
микробиологични проби. Полимикробна флора е изолирана в 33,8% 
(n=70) от случаите на положителни култури, а смесена бактериално-
микотична флора - в 22,2% (n=46) от случаите. Само един микотичен 
възбудител е изолиран в 9,2% (n=19) от културите, а в 1,4% от пробите 
едновременно са изолирани два микотични възбудителя. От всички 
видове Candida най-често са изолирани щамове на Candida albicans 
(43,3%), а сред non-albicans щамовете (42,3%) преобладават C. glabrata 
(26,9%), C. tropicalis (11,5%) и C. krusei (3,9%) (фиг. 1). Времето от 
момента на получаване на позитивни резултати за МИ до започването 
на антимикотично лечение, съгласувано с данните за чувствителност 
на изолирания микотичен причинител, е по-малко от 24 часа. Най-
често предписваното антимикотично средство като емпирична терапия 
е флуконазол (табл. 1). При 12,20% от Candida-изолатите, обаче, 
причинителят е интермедиерно чувствителен или резистентен към 
флуконазол. При липса на клинично повлияване антимикотичното 
лечение е променяно след идентификация на микотичния причинител и 
получаване на резултатите с неговата чувствителност. Имуноензимният 
тест за определяне на Candida mannan антиген е положителен поне в 
една от анализираните проби при 73% от пациентите с доказана или 
предполагаема Candida-инфекция, а резултатите са получени в рамките 
на 3 часа.

Таблица 1: 
Основни демографски характеристики на популация (n=924) 

Мъже, n (%) 538 (58,22)
Възраст, години средно (диапазон) 69 (53-82)

Придружаващи заболявания*, n (%) 327 (35,39)
ССЗ (ИБС, АХ), n (%) 264 (80,73)
Захарен диабет, n (%) 148 (45,26)

ХОББ, n (%) 116 (35,47)
Чернодробна цироза, n (%) 15 (4,59)

Други, n (%) 23 (7,03)
Онкологично заболяване, n (%) 344 (37,23)

ASA II/III/IV, % 11,70/65,37/22,93

Оперативна интервенция, n (%) 853 (92,32)
на органите на ГИТ, n (%) 586 (68,70)

на ендокринните органи, n (%) 182 (21,33)
пластика на предна коремна стена, n (%) 52 (6,10)

други, n (%) 33 (3,87)
Консервативно лечение (неоперирани), n (%) 71 (7,68)

Сепсис с ПОН, n (%) 216 (23,38)
Среден престой в ОИЛ, средно дни (±SD) 3,59 ± 7,5

Изход на заболяването при пациентите със сепсис
exitus letalis в ОИЛ, n (%) 55 (25,46)

* Някои от пациентите имат повече от едно придружаващо заболяване.

Съкращения: ССЗ – сърдечносъдови заболявания; ИБС – исхемична болест на 
сърцето; 

АХ – артериална хипертония; ХОББ – хронична обструктивна белодробна 
болест; 

ГИТ – гастроинтестинален тракт; ПОН – полиорганна недостатъчност.

Дискусия: МИ са все по-честа причина за сепсис при критично 
болни и допринасят за значителна заболеваемост и смъртност при 
пациентите с нозокомиални инфекции [19,22,28]. Candida видовете са 
най-честите причинители на тежък микотичен сепсис или септичен шок 
при пациенти в ОИЛ [12]. Според редица автори разпространението на 
кандидемия при пациенти с тежък сепсис е в диапазона между 8% до 
30% и 23% до 38% [8,9,15]. За разлика от тях Hadley S и сътрудници 
(2002) съобщават за кандидемия при 4,1% (n=16 от 386) от пациентите 
с позитивни хемокултури (ХК) и септичен шок, като при 2,6% (n=10) 
от тези пациентите е изолиран само микотичен причинител, а при 
1,6% (n=6) – смесена бактериално-микотична флора [10]. Подобна 
честота на микробиологично доказана МИ при пациентите в ОИЛ 
(3,2%) наблюдават и авторите на голямо проспективно мултицентрово 
проучване във Франция [29]. През последните две десетилетия се 
наблюдава тенденция за преобладаване на Candida non-albicans 
видовете (главно C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis и C. parapsilosis). В 
проспективно многоцентрово проучване при пациенти с кандидемия 
42,6% от инфекциите са причинени от Candida non-albicans видове [13]. 
В някои центрове тези възбудители са причина за почти половината от 
всички случаи на МИ и се характеризират с присъща резистентност 
(C. krusei) или с намалена чувствителност към азоли (C. glabrata) или 
ехинокандини (C. parapsilosis). Според други автори, обаче, C. albicans 
продължава да е най-честият микотичен причинител [14]. Резултатите 
от нашето проучване показват, че почти половината от пациентите с 
МИ имат за причинител Candida non-albicans разновидности. Повечето 
от тези пациенти имат онкологично заболяване и тежък коморбидитет. 
Интерес представлява група пациенти (n=5), оперирани по спешност 
по повод остър хирургичен корем, при които на първичните 
посевки е изолиран микотичен причинител самостоятелно или в 
комбинация с друг микотичен или бактериален причинител. Това 
са пациенти с перфорация на кух коремен орган и такива, които са 
получавали преди това лечение с широкоспектърни антибиотици. 
Montravers P и сътрудници (2006) считат, че изолирането на Candida 
в интраабдоминалните проби се асоциира с развитието на сепсис и 
следва да се разглежда като маркер за тежестта на заболяването [18].

Инвазивните Candida инфекции са свързани с висок морбидитет 
и морталитет. Микотичният сепсис удължава престоя на пациентите 
в ОИЛ/ болничния престой и увеличава разходите за лечение [3,21]. 
Общият морталитет при критично болните пациенти в ОИЛ с МИ се 
колебае между 40% до 60% [9,13], като при пациенти с кандидемия, 
усложнена от септичен шок, морталитетът надхвърля 60%, а при 
non-albicans кандидемия достига почти 90% [1,10,12,13]. Основните 
рискови фактори за развитие и разпространение на МИ при пациенти в 
ОИЛ са: промяна на ендогенната микробна флора при продължително 
лечение с широкоспектърни антибиотици; нарушаване на целостта 
на кожата и лигавиците от вътресъдови катетри, рани, операции; 
продължителен престой в ОИЛ; парентерално хранене; неутропения, 
имуносупресивна терапия; наличието на имплантирани протези; 
механична вентилация; бъбречно-заместителна терапия; старческа 
възраст; придружаващи заболявания (като например, захарен диабет) 
[5,22]. Ако не се лекува своевременно с антимикотици, активни срещу 
специфичния Candida-причинител, инвазивната кандидоза често 
завършва фатално. Редица автори съобщават, че забавеното прилагане 
на антимикотици е рисков фактор за по-лош изход на заболяването 
[11,20,23].

Заедно с тенденцията за увеличаване на Candida non-
albicans видовете, се наблюдава и тенденция за намаляване на 
чувствителността на гъбичните изолати към антимикотични средства 
[8,9,26]. С навлизането в клиничната практика на липидните форми 

 

Фигура 1: Разпределение на Candida изолатите по честота
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на амфотерицин B, на новите триазоли и ехинокандините значително 
се разширява гамата на антимикотичните средства. Клинични 
проучвания показват, че триазолите и ехинокандините са ефикасна 
противогъбична терапия с добра поносимост. Европейското дружество 
по клинична микробиология и инфекциозни болести (European Society 
for Clinical Microbiology and Infectious Diseases) и Американското 
дружество по инфекциозни болести (Infectious Diseases Society of 
America) публикуват подробни практически насоки за профилактика, 
диагностика и лечение на инвазивна кандидоза, с което облекчават 
клиницистите и микробиолозите при вземането на решения в 
клиничната практика [6,22].

Имайки предвид наличието на мощни антимикотици, успех по 
отношение на преживяемостта на пациентите, вероятно може да се 
постигне чрез навременно поставяне на диагнозата и своевременно 
започване на подходящо лечение [4]. Ранното започване на 
антимикоточна терапия зависи от бързата и надеждна диагностика, 
тъй като клиничните белези, отклоненията в лабораторните 
показатели и оценката на рисковите фактори не са специфични. 
Ранното диагностициране на МИ е затруднено особено при критично 
болни в ОИЛ поради няколко основни причини: 1) получаването на 
ХК; 2) идентификацията на вида Candida и определянето на нейната 
чувствителност към антимикотици отнема няколко дена; и 3) вземането 
на проби от дълбоко разположени тъкани е предизвикателство, 
особено при нестабилни болни и може да е невъзможно при 
пациенти с тромбоцитопения или коагулопатия. Макар данните от 
ХК и хистопатологичното изследване да са златен стандарт, времето, 
което е необходимо за доказване на наличието/ липсата на инфекция 
с помощта на култури, може да надвиши времето за провеждане на 
курса на лечение. Затова възникват диагностични методи, които не 
са базирани на културелно изследване, като бърз начин за по-ранно 
и/или по-прецизно откриване на пациентите със съществуваща 
МИ. Обещаващи прогнозни резултати за диагностика на инвазивна 
кандидоза дават три анализа (β-D-glucan – BDG; mannan антиген 
и anti-mannan антитяло изследвания; Polymerase chain reaction – 
PCR). Тези диагностични методи се основават на откриването в 
циркулацията на метаболити, антигени на клетъчната стена или ДНК 
на микотичния причинител, както и на установяването на антитела 
[16,17] Поставянето на диагноза инвазивна кандидоза с имуноензимен 
метод се основава на комбинираното откриване на антитела и антигени 
[30]. При около три четвърти от пациентите с кандидемия един от 
двата теста за откриване на mannan антиген и anti-mannan антитяло в 
циркулацията е позитивен средно 6 до 7 дни преди резултатите от ХК. 
При комбинирането на двата теста чувствителността на изследванията 
е 83% (95% ДИ, 79–87), а специфичността - 86% (95% ДИ, 82–90). 
Манан-антигенът е един от антигените на Candida. Представлява 
полизахарид, нековалентно свързан към клетъчната стена на дрождите, 
съставлява над 7% от сухото тегло на C. аlbicans и се явява като един 
от основните биомаркери за поставяне на диагнозата инвазивна 
кандидоза. Установяването на патогените с помощта на PCR корелира 
с тежестта на заболяването, дори ако ХК остават негативни. PCR се 
позитивира значително по-рано, отколкото стандартните културелни 
методи [2]. Инвазивната белодробна аспергилоза може да се 
диагностицира чрез откриване на галактоманан-антиген в течност 
от БАЛ. В насоките за лечение на сепсис (Surviving Sepsis Campaign 
Guidelines) тези изследвания са представени като препоръки от степен 
2C за диагностика на инвазивна кандидоза. Ранното откриване на 
микотичния патоген е от решаващо значение за по-бързото започване 
на антимикотичната терапия [3]. Представените методи предлагат нов 
подход за откриване и идентификация на патогена в кръв или други 
биологични проби с възможност за получаване на резултатите в много 
по-кратък срок (часове), отколкото това е възможно с конвенционалните 
микробиологични методи. Необходимо е, обаче, тяхното допълнително 
тестване при критично болни пациенти в ОИЛ.

Заключение: МИ са честа причина за сепсис при пациенти в ОИЛ 
и се асоциират с висок морталитет. Candida non-albicans щамовете 
представляват почти половината от Candida-изолатите. МИ в ОИЛ са 
проблем, поради трудностите в диагностиката, повишената честота 
на резистентни щамове и ограниченията в избора на антимикотични 
средства. Ранната диагностика и идентификация на възбудителя с 
определяне на неговата чувствителност към антимикотици е особено 
важно за ранното започване на адекватна антимикотична терапия и 
има решаващо значение за успешното лечение на МИ и благоприятния 
изход на заболяването. Считаме, че имуноензимният метод е ефективен 
за бързо идентифициране на Candida- и Aspergillus-инфекция в тази 
група критично болни пациенти.
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ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Резюме: 
Периоперативната антибиотична профилактика (РАР) е най-важната 

превантивна мярка срещу хирургичната ранева инфекция (SSI), която 
пряко влияе върху хирургичните патогени. Налице са убедителни 
доказателства, че за да се осигури подходящото време на назначаване 
на антибиотика, РАР преди и по време на операцията трябва да бъде 
отговорност на анестезиолога. От друга страна невроаксиалната 
анестезия чрез модулиране на неспецифичния възпалителен отговор 
към хирургичната намеса, симпатикусовият блок, отличната 
постоперативна аналгезия и подобрена тъканната перфузия и 
оксигенация  косвено повлиява SSI. Целта на настоящето проучване 
е да се установи ефективността на двата подхода за предотвратяване 
на SSI при отворени херниопластики с платно. Резултатите показаха, 
че на фона на РАР, спиналната анестезия сигнификантно намалява 
SSI в сравнение с общата анестезия. Превенцията на SSI изисква 
мултидисциплинарен подход, в който ролята на анестезиолога нараства 
и чрез изборът му на подходяща анестезиологична техника.

Ключови думи: хирургична ранева инфекция, периоперативна 
антибиотична профилактика, невроаксиална анестезия, обща 
анестезия 

Summary: 
Perioperative antibiotic prophylaxis (PAP) is the most important 

preventive measure against surgical site infection (SSI), which directly 
affects the surgical pathogens. There is strong evidence that in order to ensure 
the appropriate timing of antibiotic administration, PAP before and during 
surgery should be the responsibility of the anesthesiologist. On the other 
hand, the neuraxial anesthesia by modulating the nonspecific inflammatory 
response to surgery, sympathetic block, excellent postoperative analgesia 
and improved tissue perfusion and oxygenation indirectly affect SSI. The 
aim of our study was to determine the effectiveness of the two approaches 
for the prevention of SSI in open hernia repair surgery with mesh. Our 
results showed that on the background of PAP for both study groups, spinal 
anesthesia significantly reduced SSI compared with general anesthesia. The 
prevention of SSI requires a multidisciplinary approach in which the role 
of the anesthesiologist increases through his choice of a suitable anesthetic 
technique as well. 

Keywords: surgical site infection, perioperative antibiotic prophylaxis, 
neuraxial anesthesia, general anesthesia
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УВОД

Продължава дебата да се прилага или не периоперативна 
антибиотична профилактика (РАР) за предотвратяване на 
хирургичната ранева инфекция (SSI) при отворени (не лапароскопски) 
херниопластики с платно. Крайъгълен камък в индикациите за 
прилагане на РАР е нивото на установената честота на SSI при 
херниопластики за съответното здравно заведение и степента на 
нейното повлияване от РАР[5]. Последният систематичен преглед 
на Cochrane Collaboration по темата, обхващащ 17 рандомизирани 
клинични проучвания не дава категоричен отговор дали да се прилага 
или не РАР при тези операции[24]. Мета-анализ върху 9 рандомизирани 
клинични проучвания обаче показва, че РАР има протективен  ефект 
за предотвратяване на SSI при ингвинални херниопластики с платно 
(OR 0.61, 95% CI 0.40-0.92)[33]. В подкрепа на прилагането на РАР при 
херниопластики са и данните от наскоро проведенo анкетно проучване 
за преобладаващата хирургична практика в Лондон и югоизточна 
Англия [3]. От своя страна, European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC), eвропейският еквивалент на американскитe Centers for 
Disease Control and prevention (CDC), също препоръчва провеждането 
на РАР при херниопластики с платно [9].

  РАР е най-важната превантивна интервенция, която пряко влияе 
върху причинителите на SSI. Тя намалява относителният риск от 
възникване на SSI с около 20% до 80% (RR 0,19 – 0,85)[4], като 
намалява и антибиотичната резистентност при адекватно краткотрайно 
прилагане (еднократно при херниопластиките)[2], което в идеалният 
случай осигурява антибиотично покритие само на критичният период 
за развитието на SSI (т.е от оперативният разрез до последният шев на 
хирургичната рана и няколко часа след това). 

Други интервенции също влияят, макар и косвено, върху 
причинителите на SSI по време на критичният период за нейното 
развитие. Поддържането на нормотермия, която избягва хипотермичната 
вазоконстрикция и запазва имунната функция, включително и 
продукцията на Т клетки и неутрофилно-медиираното „неспецифично” 
оксидативно убиване на бактериите, е една от най-добре проучените 
нефармакологични интевенции за предотвратяване на SSI [6]. Тъй 

като неадекватното парциално налягане на кислорода в подкожните 
тъкани нарушава тъканното възтановяване и оксидативното убиване на 
бактериите, причиняващи SSI, допълнителното подаване на кислород 
е друга важна интервенция за предотвратяване на SSI (с доказан ефект 
най-вече при колоректални операции). Контролът на периоперативната 
хипергликемия (недопускане на кръвна захар над 11,1 mmol/l), на 
предоперативната анемия и избягването на интраоперативните 
алогенни хемотрансфузии, са други мерки за намаляване на риска 
от SSI. С поддържането на нормотермия, на нормоволемия, на 
адекватният контрол на следоперативната болка, с фракционарано 
подаване на кислород  до 6 часа следоперативно, анестезиологът  
може да противодейства на симпатикусовата вазоконстрикцията, на 
тъканната хипоперфузия и на понижението на парциалното налягане 
на кислорода в тъканите, респективно на риска от SSI[17].

 В сравнение с общата анестезия, епидуралната и спинална анестезия 
имат блокиращ симпатикусовата инервация ефект, с което повишават 
тъканната перфузия и оксигенация [14]. Предполагаемите механизми 
за предотвратяване на SSI при невроаксиалната анестезия включват 
няколко нива на повлияване [26]:
	 Модулиране (в посока намаляване) на неспецифичния 

генерализиран възпалителният отговор вследствие на  хирургичната 
намеса. 
	  Вазодилатация и последващо подобрение на тъканната 

оксигенация в мястото на хирургичната намеса.
	 Осигуряване на отлична постоперативна аналгезия. Острата 

хирургична болка провокира отговор на автономната нервна система 
водещ до вазоконстрикция и намаляване на тъканната перфузия, а от 
там и на тъканната оксигенация с ≈ 15 mm Hg. 

Хипотезата, че епидуралната или спиналната анестезия са свързани 
с по-ниска честота на SSI в сравнение с общата анестезия е тествана в 
две проучвания. В ретроспективен преглед на над 3,000 тазобедрени и 
коленни тотални ставни ендопротезирания e установено сигнификантно 
снижение в 30-дневната честота на SSI при невроаксиалната  анестезия 
(1.2%) спрямо общата анестезия (2.8%; OR 2.21, 95% CI 1.25-3.90)[6]. 
При ретроспективно проучване на над 300,000 цезарови сечения също 
така има сигнификантно снижение в 30-дневната честота на SSI при 
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невроаксиалната анестезия (0.2%) спрямо общата анестезия (1%)(OR 
3.73, 95% CI 3.09-4.53)[31]. 

Нe бяха намерени данни за клиничната ефективност и на двата 
подхода (оценка на ефективността на РАР в съчетание с невроаксиална, 
респективно с обща анестезия) за предотватяване на SSI при 
отворени херниопластики с платно, което е и ЦЕЛТА на настоящото 
проспективно прагматично проучване. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД
За период от 1 година и 6 месеца в НМТБ “Цар Борис III” общо 

100 възрастни стационарни болни бяха претърпяли планови 
херниопластики по метода на Лихтенщайн (отворен преден достъп 
с използване на платно, т.нар. свободна от напрежение техника) за 
първични (нерецидивни) едностранни ингвинални хернии, както и 
отворена херниопластика с платно за първични (< 10 cm) срединни 
хернии на коремната стена. Изключващи критерии бяха наличието на 
предоперативно антибиотично лечение за системна или отдалечена 
инфекция, претърпяни предишни операции (рецидивни хернии), 
заклещени, нерепониращи се хернии (операции по спешност), както 
и хернии с огромен дефект. От тях 66 бяха оперирани под спинална 
анестезия (Levobupivacaine 0,5%, ниво на сетивен блок Т10- Т11 
за ингвинален достъп, Т7- Т8 за срединен достъп)(гр.А), а 34 под 
обща анестезия (стандартна комбинирана, респективно балансирана  
анестезия с венозен увод, ендотрахеална интубация и инхалационно 
поддържане с добавяне на релаксант и опиат)(гр.В).

Всички болни получиха еднократна i.v. PAP при увода в анестезия   
(1 или 2 g Ceftriaxone i.v. според телесното тегло). Всички болни бяха 
подложени на рутинна предоперативна оценка и на стандартизирани 
предоперативни мерки за намаляване на риска от SSI, които включваха 
предоперативно корегиране на установени анемия или хипергликемия, 
поддържане на нормална температура в операцонната зала от 19-21 °С 
(с помощта на конвенционална климатична система), сухо депилиране 
на оперативното поле непосредствено преди операцията, третиране на 
оперативното поле с  10% йод-повидонов разтвор (Braunol®), спазване 
от всички присъстващи в операционната зала на правилата за асептика 
и антисептика.  

Регистрирането на SSI бе осъществявано от хирург, респективно 
от лекуващият лекар, а на вида на бактериалният причинител на SSI 
от микробиолог. За установяването на SSI бяха възприети критериите 
на CDC, които се припокриваха с тези представени в българският 
медицински стандарт по ВБИ [1,16](Табл.1):

Таблица 1. Категории на SSI [1,16]

Категория 1

Повърхностна  SSI 
Инфекция на мястото на хирургичната инцизия , 
възникнала до 30 дни след операцията, засягаща само 
кожа и/или подкожна тъкан и отговаряща на поне един от 
следните критерии:

	  Наличие на гнойна секреция от 
повърхностната  инцизия.

	 Наличие на микроорганизми, изолирани 
от асептично получена култура от раневи 
секрет  или тъкан в областа на повърхностната 
инцизия.

	 Наличие на болка или чувствителност  
при допир, локален оток, зачервяване или 
затопляне на повърностната инцизия, както и 
съзнателното отваряне на инцизията от хирург 
(не важи при отр. култ.).

Категория 2

Дълбока SSI 
Инфекция на мястото на хирургичната инцизия, възникнала 
до 30 дни (до 1 год. при поставен имплант in situ) след 
операцията, засягаща дълбоките тъкани (фасция и мускулна 
тъкан) и отговаряща на поне един отследните критерии: 

	 Гнойна секреция от  дълбока инцизия.
	 Раната се е отворила спонтанно (дехисценция) 

или поради наложило се повторно отваряне 
(дълбока инцизия) от хирурга , когато пациента 
има поне един от следните симптоми: 
температура (> 38°C), локална болка или 
чувствителност при допир (не важи при отр. 
култ.).

	 Доказателство за инфекция (напр.абсцес), която 
засяга дълбоките тъкани, открита при директен 
оглед, реоперация, хистопатологично или 
рентгенологично изследване.

Категория 3

Ангажираща органи и телесни кухини SSI 
Инфекция в областта на операцията, възникнала до 30 дни 
или до 1 год. при поставен имплант in situ след операцията. 
Инфекцията засяга органи или телесни кухини отваряни 
и манипулирани по време на операцията (т.е не включва 
повърхностната инцизия, дълбоките тъкани, мускули или 
фасция) и отговаря на поне един от следните критерии:

	 Наличие на гнойна секреция от дренаж, който 
има достъп до органа или телесната кухина в 
областта на операцията.

	 Наличие на микроорганизми, изолирани от 
асептично получена култура от раневи секрет  
или тъкан, взети от орган, респективно от 
телесна кухина в областта на операцията.

	 Доказателство за инфекция (напр.абсцес), 
която засяга органа или телесната кухина, 
открита при директен оглед, реоперация, 
хистопатологично или рентгенологично 
изследване.

Болните бяха проследени за възникване на SSI на 1 седмица, на 1 
месец и на 1 година след операцията. 

За оценка на риска от SSI бе възприет разработеният от CDC 
кумулативен (0-3 точки) NNIS Risk Index, отчиташ наличието или 
отсъствието на следните три съставни променливи [7]: 
	 1 точка, ако болният има операция класифицирана 

като контаминирана или замърсена (не влиза в съображение при 
херниопластики).
	 1 точка, ако болният има ASA физически статус III или IV .
	 1 точка, ако болният има продължителност на операцията 

надвишаваща 75-я персентил за оперативно време, определено според  
NNIS базата данни (за херниорафии > 2 часа).

Въз основа на NNIS Risk Index се възприеха средните прогнозни 
стойности на честота на SSI при херниорафи:  при 0 точки 0.74%; 
при 1 точка 2.42%; при 2 и 3 точки 5.25% [8]. Очакваната честота на 
SSI от 5,25% се трасформира в пропорция (0, 0525) и при зададени 
95% доверителен интервал с прецизност на оценката ±5% бе изчислен 
необходимият обем на извадката, който бе n = 77 [21].

Регистрираните променливи от значение за честотата на SSI 
включваха възраст, пол, ASA физически статус, вид на хернията, 
респективно на херниопластиката, използването или не на подкожни 
дренажи, видът на анестезията, ранга на хирурга, времетраене 
на операцията, прилагането интра- или следоперативно на 
хемотрансфузии.

Статистическите методи за оценка на категорийните данни  
включваха  χ2 тест (с точна корекция на fisher когато е необходимо), 
респективно Mann-Whitney U-тест или Wilcoxon Signed Ranks Z-тест, 
а за оценка на количествените непрекъснати променливи съответно t- 
тест на Student при α = 0.05. Данните бяха представени като числа (n), 
%-ти и средни аритметични стойности ± стандартни отклонения (SD). 

РЕЗУЛТАТИ
Двете групи болни бяха съпоставими по години, съпътствуващи 

заболявания, ASA физически статус, продължителност на операцията 
и ранга на първия оператор, а се различаваха по пол (преобладаващо 
жени в гр.В) и по типът на операцията (преобладаващо ингвинални 
херниопластики за гр.А, респективно вентрални херниопластики 
за гр.В), както и по използването или не на подкожни дренажи 
(преобладаващо при вентралните херниопластики за гр.В)(Табл.2). 

Таблица 2. Изходни данни, тип и особености на операцията, ранг 
на първият оператор  

Група А Група В р
Пол (мъже/жени) 59/7 22/12 0.003
Възраст (год.) 55,2±15,5 49,7±12,4 0.077
ASA физически статус (1/2/3/4) 30/27/7/2 8/20/4/2 0.142
Време на опер. (min) 91,5±36,6 92,9±34,8 0,851
Тип на опер. (ингвинална /
вентрална) 62/4 4/30 < 0.0001

Използване на подкожен дренаж 
(да/не) 4/62 9/25 0.0002

Ранг на първият оператор 
(завеждащ/хаб. лице/специалист) 27/34/5 17/16/1 0.555

В гр.В (херниопластики под обща анестезия) бе установена 
сигнификантна разлика във времетраенето на операцията при 
оперираните мъже (87.8±34.9 min) спрямо оперираните жени 
(120.0±35.0  min)(р = 0.0003)(Фиг.1) . 
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Фигура 1. Времетраене на операцията (min) според полът на 
болните и видът на анестезията

В гр.В (херниопластики под обща анестезия) бе установена 
сигнификантна разлика между времетраенето на операцията според 
ранга на първият оператор (завеждащ, хабилитирано лице или 
специалист). Сравнението бе извършено само между завеждащ и 
хабилитирано лице, тъй като в подгрупата на специалист (незавеждащ, 
нехабилитирано лице) бе налице само един случай (Фиг.2).

Фигура 2. Времетраене на операцията (min) според ранга на 
първият оператор и видът на анестезията  

От всички 100 болни при 5 от тях се установи SSI (обща честота на SSI 
5.0%), съответно 1 SSI за гр.А (честота на SSI под спинална анестезия 
1.5%) и 4 SSI за гр.В (честота на SSI под обща анестезия 11.8%)
(р = 0.04)(Фиг.3). Всички диагностицирани SSI бяха  повърхностни 
по  критериите на CDC и не наложиха реоперация и отстраняване 
на платното. Изолираните микроорганизми бяха грам-положителни 
аероби (стрептококи, стафилококи и ентерококи), чувствителни на 
обичайно прилаганите антибиотици за профилактика и/или лечение на 
SSI. При всички болни развили SSI не бяха установени стойности на 
ASA ≥ 3 и оперативно време ≥ 2 часа.

Фигура 3. Честота на хирургичната ранева инфекция (SSI)(%) 
при гр.А (спинална анестезия) спрямо гр.В (обща анестезия) 

При оперираните болни под спинална, респективно обща анестезия 
нямаше никакви интра- или следоперативни кръвопреливания. Всички 
подкожни дренажи на оперативната рана бяха отстранявани до втория 
следоперативен ден. 

ОБСЪЖДАНЕ
Taylor ЕW et al. установяват, че от 2,665 болни претърпели 

херниопластики, 140 (5,3%) са развили SSI.  Прилагането на РАР 
снижава сигнификантно честотата на SSI, но нито нарастването 
на ASA  физическият статус на болните, нито удължаването на 
времетраенето на операцията са  били  сигнификантни рискови 
фактори за  възникването на инфекция [29]. Нашите резултати са 

съпоставими с тези на Taylor EW et al[29]. От 100 болни претърпяли 
херниопластики, при 5 (5%) се установи SSI. При всички болни развили 
SSI не бяха установени стойности на ASA ≥ 3 и оперативно време 
≥ 2 часа, считани  за рискови фактори според NNIS  Risk Index[15]. 
Установеното от нас снижение с 87% на SSI при херниопластики след 
прилагането на спинална анестезия спрямо обща анестезия на фона 
на РАР е съпоставимо със снижението от 80% на SSI при цезаровите 
сечения и относително съпоставимо със снижението от 57% на SSI при 
тазобедрените и коленни ставни ендопротезирания, което потвърждава 
предимствата на невроаксиалната анестезия спрямо общата анестезия 
по отношение нейният превантивен ефект върху SSI, наблюдаван при 
тези две проучвания[6,31]. 

Нееднозначно може да бъде коментиран изборът на оперативна 
техника при нашето проучване. Lundström k-J et al. при анализ на 
150,514 операции за ингвинални хернии установяват, че прилагането 
на отворният преден достъп с използване на платно, т.нар. свободна 
от напрежение техника (по  метода на Лихтенщайн използван и от 
нас) е свързано с по-малък риск от следоперативни усложнения  в 
сравнение с лапароскопската техника[15]. Други са обаче нагласите за 
избор на оперативна техника при вентралните херниопластики. Itani  
kM et al. проучват честотата на възникналата SSI след лапароскопски 
спрямо отворени вентрални херниопластики с платно при 162 болни 
и установяват синификантно по-малко SSI при лапароскопската 
(2,8%) спрямо отворената (21,9%) техники (OR 10.5, 95% CI 2.3-
48.2, р=0.003)[12]. Нашите резултати при конвенционална отворена 
техника с преобладаване на вентрални херниопластики под обща 
анестезия (гр.В; SSI 11,8%) отстъпват на резултатите на Itani  kM et 
al. получени при лапароскопската техника под обща анестезия (SSI 
2,8%), но от друга страна показват с около ½  снижение на SSI в 
сравнение с техните резултати при отворената техника (SSI 21,9%)[20]. 
Последният факт може да бъде обяснен с по-малкото използване от 
нас на подкожни дренажи (36% спрямо 53% за подгрупата с отворена 
техника в споменатото проучване[12]), тъй  като по-честото използване 
на външни дренажи се счита за фактор, влияещ върху честотата на 
SSI [27]. Систематичен преглед на Cochrane Collaboration по темата, 
обхващащ 10 рандомизирани клинични проучвания (общо 880 болни)
установява, че лапароскопската хирургия намалява риска от SSI при 
вентрални или инцизионни херниопластики с 74% (RR = 0,26; 95% CI 
0,15 – 0,46; I2 = 0%), но за сметка на много по-високите вътреболнични 
разходи[25]. Избраната от нас отворена оперативна техника има своите 
плюсове и минуси и е съобразена с преобладаващата хирургична 
практика и икономически възможности у нас. 

Изборът на анестезия също има своите предимства и недостатъци. 
Предимствата на спиналната са свързани с наблюдаваните по-малко 
в сравнение с общата анестезия следоперативна болка, респираторни 
усложнения, сърдечно-съдови усложнения, кръвозагуба, тромбо-
емболични усложнения, отговор на стрес, както и с по-добрата тъканна 
оксигенация влияеща  върху зарастването на раните и честотата на SSI. 
Недостатъците на спиналната анестезия са свързани с удълженият 
моторен блок, забавяне на раздвижването, ретенция на урината и макар 
и рядко, следпункционно главоболие[20]. Общата анестезия от своя 
страна е задължителна при лапароскопските операции и е най-често 
използваната (широко достъпна) анестезиологична техника. За разлика 
от спиналната анестезия обаче, тя е по-скъпа (34.11€ за спиналната 
спрямо 61.99€ за общата при проучване на тяхната cost-effectiveness 
при ингвинални херниопластики [19]) и по принцип изисква престой с 
преспиване в болницата[20]. 

Доколко ранга на хирурга е от значение за честотата на SSI e 
въпрос, на който не може да се отговори енднозначно. Rosental R et 
al. при проучване на 6,103 хирургични интервенции идентифицират 
удълженото оперативно време като рисков фактор зависещ от хирурга, 
който влияе сигнификантно върху честотата на SSI в случаите когато  
младият хирург не е получил асистиране от обучаващият го опитен 
хирург. При многофакторен анализ обаче, включващ и други рискови 
фактори влияещи върху SSI тази сигнификантна разлика изчезва [23].  
В нашето проучване болните развили SSI нямаха оперативно време ≥ 2 
часа, считано за рисков фактор според NNIS  Risk Index, но в гр.В (n=34) 
се установи сигнификантна разлика във времетраенето на операцията 
според ранга на хирурга (Фиг.2). При достатъчно голям обем на 
извадката вероятно бихме потвърдили резултатите на Rosental R et al. 
касаещи SSI[23]. Очевидно освен продължителността на операцията, 
допускането на интраоперативна анемия налагаща кръвопреливания, 
както и прекомерното използването на подкожни дренажи са също 
фактори зависещи донякъде и от оперативната техника и влияещи 
върху честотата на SSI [13,27].   

Доколко ангажирането на анестезиолога в провеждането на PAP е 
от значение за превенцията на SSI е въпрос, на който вече може да се 
отговори еднозначно. В по-отдавнашно наше (българско) проучване бе 
демонстриран високият къмплаянс към въдените локални протоколи за 
РАР, довел до 100% прилагане на антибиотика при увода в анестезия 
(т.е преди оперативният разрез), при възлагане прилагането на РАР 
на анестезиологичният екип [30]. Тези наши данни бяха потвърдени 
по убедителен начин и по отношение на SSI. Най-нови данни сочат, 
че анестезиологичният екип е най-подходящ за инициирането на 
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РАР 1-2 часа преди оперативният разрез. След възлагането на РАР 
на анестезиологичният екип е наблюдавано подобряване във времето 
на назначаване на РАР от 11% на 97%, което е рефлектирало в 
сигнификантно намаляване на SSI от 3,8% на 1,4%[11]. Официалното 
становище на ECDC относно отговорността за походящото време 
на назначаване на  РАР е, че за да се осигури подходящото време, 
РАР преди и по време на операцията трябва да бъде отговорност 
на анестезиолога [9]. SSI e многофакторен проблем, включващ от 
една страна рискови фактори свързани с болния, а от друга страна 
редица рискови хирургични фактори, свързани с предоперативната 
фаза, с периоперативната фаза и със следоперативният период[13]. 
Неговото разрешаване изисква мултидисциплинарен подход [13, 
22], в който анестезиологът, като клиничен шампион, трябва да е 
част от мултидисциплинарният  тим  разработващ и осъществяващ в 
клиничната практика локалните насоки за PAP[11,28]. Резултатите от 
настоящото проучване допълват неговата роля и чрез изборът му на 
подходяща анестезиологична техника за превенция на SSI.

Недостатък на настоящото проучване, от гледна точка на световната 
хирургична практика, е липсата на болни оперирани с лапароскопска 
хирургична техника. Извън безпорните предимства на лапароскопската 
хирургия по отношение превенцията на SSI споменати по-горе, 
тази техника налага контролиране на дишането на болния поради 
предизвиканият пневмоперитонеум, респективно прилагане на обща 
анестезия с изкуствена вентилация на болният, което и от етична и 
от клинична гледна точка е недопустимо с оглед целите на нашето 
проучване, където акцентът пада върху търсеният ефект на регионалната 
(невроаксиална) анестезия по отношение на SSI. Друг недостатък на 
нашето проучване е липсата на диференцирана оценка на различните 
рискови факгори, влияещи върху SSI. Известно е, че фактори като 
тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, кортикостероидно лечение, 
диабет и ниски плазмени нива на albumin имат висока корелация 
с риска от възникване на инфекция[18]. С оглед прагматичният 
характер на проучването тези променливи не са самостоятелно 
изследвани за бъде преценено тяхното влияние върху SSI, респективно 
върху протективния ефект на невроаксиалната анестезия. Частичен 
отговор за това наше решение дава проучване от 2008 год. на farrow 
B et al., които установяват върху 152 болни претърпяли отворени 
умбиликални херниопластики, че само ASA статуса и използването 
на платно сигнификатно предсказват SSI, докато възрастта > 60 год., 
затлъстяването (BMI > 30), тютюнопушенето, имуносупресията, 
диабетът и размерът на хернията не могат да служат за предиктори 
на SSI[10]. Посочените рискови фактори обаче, са включени в 
стандартизираният въпросник за установяване на ASA физическият 
статус на нашите болни и чрез него са отразени като интегриран рисков 
фактор за SSI. В нашето проучване няма разлика в предоперативният 
ASA статус на болните  от гр.А и този на гр.В, както и в ASA  статуса 
на болните развили SSI. Това дава пряк отговор за ролята на ASA 
физическият статус като рисков фактор според NNIS  Risk Index[7], но 
ASA статуса не може да бъде заместител на гореспоменатите рискови 
фактори. Те от своя страна  биха могли да бъдат липсващото обяснение 
за възникналите при нас SSI според друг по-нов модел за предсказване 
на риска от SSI, който обаче все още не е външно валидизиран[32]. 

Резултатите от нашето проучване пораждат и някой неповдигнати 
досега въпроси. Двете групи се различаваха сигнификантно по пол 
– повече жени в гр.В. В гр.В се установи сигнификантна разлика 
във времетраенето на операцията - при оперираните мъже (87.8±34.9 
min) спрямо оперираните жени (120.0±35.0  min)(р = 0.0003)(Фиг.1). 
Логично възниква следният въпрос – дали пола на болните може 
да предразполага към развитие на SSI, независимо от изборът на 
анестезията  и  от изборът на оперативна техника? От наличните база-
данни до момента няма установени търсения в тази насока.

ИЗВОДИ
Прилагането на невроаксиална анестезия може да бъде фактор 

влияещ върху SSI. Бъдещи проучвания трябва да акцентират върху 
комплексния (кумулативен) превантивен и икономически ефект касаещ 
възникването на SSI. Този ефект трябва да бъде съобразен с изборът 
на анестезия (обща/невроаксиална/локална), с изборът на операция 
(отворена/лапароскопска), както и с решението да се прилага или не 
PAP. 
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ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Резюме
       Проведени са изследвания на промените във фосфолипидите на 

алвеоларният сърфактант,  предизвикани от прилагане на антиоксиданта 
аскорбинова киселина при пациенти с респираторен дистрес 
синдром при възрастни (ARDS). Фосфолипидите на алвеоларния 
сърфактант играят важна роля в поддържането на алвеоларната 
повърхностната активност и в общите физиологични функции на 
белия дроб. Резултатите показват слаба тенденция към намаляване 
на нивото на алвеоларния лизофосфатидилхолин, което нарушава 
нативната  структура на белодробния сърфактант. Палмитиновата 
киселина е основен ацилов компонент на преобладаващия алвеоларен 
фосфолипид -  фосфатидилхолин. Прилагането на аскорбинова 
киселина предизвиква статистически значимо повишение на нивото на 
палмитинова киселина, което води до стабилизиране на белодробните 
алвеоли и допринася за предотвратяване на алвеоларна ателектаза и 
оток. Един подчертано полезен резултат от прилагането на аскорбинова 
киселина е намаляването на липидните пероксиди в белодробния 
сърфактант. Получените резултати показват, че аскорбиновата 
киселина играе благоприятна роля за функционалната активност 
на алвеоларния повърхностно- активен слой и може да се използва 
като придружаваща терапия към основния терапевтичен подход при 
пациенти с респираторен дистрес синдром при възрастни.

Ключови думи: респираторен дистрес синдром, аскорбинова 
киселина,  алвеоларен сърфактант, фосфолипиди

Abstract
       Investigations were carried out on the changes in the alveolar 

surfactant lipids induced by administration of the antioxidant ascorbic acid 
in patients with adult respiratory distress syndrome (ARDS). The pulmonary 
surfactant phospholipids play an essential role in the maintenance of the 
alveolar surface activity and in the general physiological functions of the 
lungs. The results showed a slight tendency towards a decrease in the level 
of alveolar lysophosphatidylcholine, which disturbs the intact pulmonary 
surfactant structure. Palmitic acid is the major acyl chain component of the 
predominant alveolar phospholipid, phosphatidylcholine. Ascorbic acid 
administration induced a statistically significant increase of palmitic acid 
level, which leads to stabilization of pulmonary alveolae and contributes to 
prevention of alveolar atelectasis and edema. One markedly beneficial result 
of ascorbic acid administration was the reduction of the lipid peroxides in 
the pulmonary surfactant. The reported studies demonstrated that ascorbic 
acid is beneficial for the functional activity of alveolar surfactant and could 
be used to accompany the main therapeutic approach in patients with adult 
respiratory distress syndrome.

Key words: respiratory distress syndrome, ascorbic acid, alveolar 
surfactant, phospholipids
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Въведение: 
Алвеоларният сърфактант представлява сложна система на липиди 

и протеини, които играят важна роля в провеждането и поддържането 
на белодробните функции (1). Фосфолипидите съставляват около 
80% от общата маса алвеоларен сърфактант. Липидните молекули на 
белодробния сърфактант претърпяват различни промени в резултат на 
появата и развитието на различни патофизиологични процеси. Такива 
процеси са в основата на генезиса на широк спектър от патологични 
изменения в белите дробове и белодробен сърфактант. Респираторния 
дистрес синдром при възрастни (ARDS), който се определя като 
динамична промяна на алвеоларната структура и функции, е сред най-
тежките форми на остри белодробни заболявания (2, 3). Метаболизмът 
на фосфолипидите на алвеоларния сърфактант е сложен процес, с 
участието на тип II белодробни клетки, които синтезират и секретират 
алвеоларните липиди (4). Фосфолипидният монослой на алвеоларния 
сърфактант е отговорен за повърхностно активните свойства и 
поддържа целостта и структурата на алвеолите. Особена роля в 
това отношение играе дву-наситеният фосфолипид на алвеоларния 
сърфактант - ди-палмитоилфосфатидилхолин, който е също така 
основен липиден компонент на алвеоларния лаваж. Натрупването на 
липидни пероксиди, които са резултат на окисляване на ненаситените 
мастни киселини на фосфолипидните молекули, се явява като 
патогенен фактор, който нарушава допълнително функционалната 
активност на алвеоларния сърфактант. В настоящите изследвания 
ние анализирахме промените във фосфолипидния състав, нивото 
на палмитинова киселина и съдържанието на липидни пероксиди в 
алвеоларен лаваж, получени от двама пациенти с остри ARDS преди и 
след прилагане на аскорбинова киселина.

Материали и методи.
Изследванията се провеждоха върху двама пациенти развили остра 

дихателна недостатъчност, в нейната най-тежка форма  ARDS (5). И 
двамата пациенти бяха със 

6 точки по международната скала за количествено нарушение на 

съзнанието Glasgow Coma Scale (GCS). Пациентите бяха интубирани 
и поставени на продължителна изкуствена белодробна вентилация. 
Бронхо-алвеоларения лаваж беше  събран чрез прилагане на 50 ml 
предварително затоплен физиологичен разтвор. Аскорбинова киселина 
(1000 mg) беше приложена като антиоксидант и съдоукрепващ агент по 
стандартна процедура чрез венозен катетър в vena cava superior. След 
прилагане на аскорбинова киселина беше отново проведен бронхо-
алвеоларен лаваж (BAL) чрез процедурата, описана по-горе. 

Така получената алвеоларна суспензия се центрофугира при 250 g за 
10 минути за отстраняване на алвеоларните клетки. Супернатантата се 
използва веднага за липиден анализ. 

Липидната екстракция и анализ беше проведена съгласно  методиката 
на Bligh и Dyer (6). Анализ на мастните киселини беше извършен 
чрез газова хроматография с капилярна колона, покрита с Supelcowax 
10-свързана фаза 9 (ID 0.32 mm, дължина 30 m, дебелина на слоя 0,25 
m m; (Supelco, Bellafonte, PA), монтирана в Perichrom (Франция) газов 
хроматограф (7). Липидните пероксиди бяха определени по метода на 
Carini и сътр.. (8).

Резултати. 
Фосфолипидния състав на бронхо-алвеоларния лаваж, преди и 

след прилагане на аскорбинова киселина, е представен на Таблица 1. 
Както се вижда от таблицата, повечето промени във фосфолипидния 
състав са незначителни с изключение на лизофосфатидилхолин (LPC  
). Неговото ниво намалява и при двамата пациенти, като при втория 
намалението е около 2.5 пъти.  LPC   представлява лизофосфолипид, 
чието повишение в алвеоларния сърфактант се свързва с нарушаване 
целостта и функционалната активност на алвеоларния сърфактант. В 
допълнение, най-широко застъпения фосфолипидния компонент на 
BAL, фосфатидилхолин (представени от дву-наситения дипалмитоил 
фосфатидилхолин), който е отговорен за повърхностно активните 
свойства на алвеоларния сърфактант,  е леко увеличен. Въпреки, че 
това увеличение е слабо.  Същественото при това изследване е, че то се 
наблюдава и при двамата пациенти.
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         Пациент  1           Пациент 2
Липиди   Контрола         AA   Контрола       AA
лизофосфатидилхолин      2.5*      1.9*      2.9*      1.1*
сфингомиелин      6.8*      6.3*      6.1*      6.3*
фосфатидилхолин    71.5*    72.2*    69.2    71.8*
фосфатидилхолин      6.4*      5.8**      5.8*      5.1*
фосфстидилглицерол      9.1*      9.6**      8.3*      8.6*
фосфатидилетаноламин      3.7*      4.2**      7.7*      7.1*
Всеки представен резултат е средно аритметично от четири 
отделни измервания

Таблица 1.  Фосфолипиден състав на алвеоларен сърфактант, изолиран
от пациенти с  ARDS преди и след въвеждане на аскорбинова киселина

 ARDS -респираторен дистрес синдром при възрастни
АА - аскорбинова киселина

 Тъй като палмитиновата киселина е много важна за поддържане 
на функционалната активност на алвеоларния сърфактант, ние 
анализирахме промените в тази мастна киселина преди и след 
прилагане на аскорбинова киселина. Анализът проведен чрез  газова 
хроматография показва значително увеличение на палмитиновата 
киселина изразена в мол% от общите мастни киселини и при двамата 
пациенти (фиг. 1).                                  

Фиг.1. Промени в съдържанието на палмитинова киселина във 
фосфолипидите на алвеоларен сърфактант след прилагане на 

аскорбинова киселина (%). Контролните стойности са взети за 100%. 

 Стойностите са средни ± SD от четири определяния.  
 АА – аскорбинова киселина 

        В допълнение, тъй като ненаситените мастни киселини,  са 
отлична мишена на оксидативна атака от страна на свободните 
радикали, ние измерихме съдържанието на липидните пероксиди 
в бронхо-алвеоларния сърфактант преди и след прилагане на 
аскорбинова киселина (Фиг.2). 

                                    

Фиг. 2. Ниво на липидни пероксиди във  фосфолипидите на 
алвеоларен сърфактант след прилагане на аскорбинова киселина (%). 
Стойностите се изчисляват като интензитет на флуоресценция на 

мг протеин. 
 
 Стойностите са средни ± SD от четири определяния. 
 АА – аскорбинова киселина
Получените резултати показват леко намаление от около 10% 

на нивото на липидни пероксиди в алвеоларния сърфактант след 
прилагане на аскорбинова киселина при двамата пациенти. 

 
        Дискусия. 

Патогенетичните механизми, свързани с измененията на 
алвеоларните фосфолипиди при пациенти с ARDS са все още неясни 
и се нуждаят от допълнителни изследвания. Много важно в това 
отношение е прилагането на терапевтични подходи, които са по-

малко инвазивни и не са свързани с нежелани реакции. Прилагането 
на антиоксиданти, които са насочени към намаляване на оксидативния 
стрес допринася за подобряване на общите физиологични параметри 
на организма и се явява един обещаващ инструмент за допълнително 
лечение на пациенти с ARDS. 

В настоящите изследвания ние анализирахме ефекта на витамин 
С върху фосфолипидния състав и нивото на липидни пероксиди в 
алвеоларен сърфактант при пациенти с ARDS. Резултатите показаха 
слаби промени в алвеоларните фосфолипиди, които се изразяват 
предимно в намаляване на лизофосфатидилхолина, чието присъствие 
нарушава структурата на липидния монослой, както и функционалното 
състояние на алвеоларния сърфактант. Също така беше установено и 
увеличение на основния алвеоларен фосфолипид -  фосфатидилхолин 
(Таблица 1). Въпреки че наблюдаваните промени са статистически 
незначими, те разкриват тенденция на повишаване на основния 
фосфолипид, който е отговорен за поддържането на повърхностно 
активните свойства и функционалната активност на алвеоларния 
сърфактант. 

Един от основните ресултати в тези проучвания е повишаването 
на процентното участие на палмитинова киселина (фиг. 1), която е 
основната ацилна верига в молекулите на фосфатидилхолина, който 
е отговорен за повърхностно активните свойства на алвеоларния 
сърфактант. Палмитинова киселина е наситена мастна киселина, 
която естерифицира sn-1-ва и 2-ра позиция в молекулата на 
фосфатидилхолина. Неговата повишение стабилизира повърхностно 
активните свойства на алвеоларен липиден монослой и допринася за 
предотвратяване на ателектаза [9]. По този начин, дори незначително 
повишение в мол%  на палмитиновата киселина могат да имат 
благоприятен ефект върху функционалното състояние на белодробната 
сърфактантна система. Също така беше установено намаление на 
съдържанието на липидни пероксиди в алвеоларните фосфолипиди, 
което по същество е очакван резултат, тъй като аскорбиновата киселина 
действа като мощен антиоксидант, който предотвратява оксидативното 
увреждане на липидните молекули.

  В заключение, описаните изследвания показват, че прилага-
нето на аскорбинова киселина поддържа функционалната актив-
ност на алвеоларния сърфактант и може да бъде включена като 
придружаващ компонент на основния терапевтичен подход при 
пациенти със синдром на респираторен дистрес при възрастни.  
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ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Абстракт: 
Въпросът „за” или „против” евтаназията си задават не само 

работещите в сферата на здравеопазването, но и бъдещите 
медицински кадри, както и обучаващите се в момента. В определени 
периоди от време в обществото също възниква този въпрос, но 
отговорът не е еднозначен.

Проблемът „за” или „против” евтаназията трябва да получи точен 
отговор първо от специалистите по хуманна медицина и тогава да 
бъде обект на обществено обсъждане.

За утвърждаване на мнението дали трябва да бъде приета 
евтаназията, бе проведена анкета, в която участваха 249 човека, от 
които 113 лекари и медицински сестри и 136 студенти.

Резултатите от анкетата показват, че 66% от лекарите, 50% от 
медицинските сестри, 67.2% от студентите от IV курс и 37% от 
студентите в медицинския колеж са отговорили на поставения въпрос 
с „да”, т.е. приемат евтаназията. Сумарно 55% от анкетираните лица 
са на мнение, че евтаназията трябва да бъде приета.

При анализа на резултатите се откроява следната зависимост 
– даденият отговор се определя от няколко основни фактора – 
сблъскване с проблема от работещите в сферата на здравеопазването 
(лекари и медицински сестри), познаването на проблема от 
теоретична гледна точка при студентите по медицина и от 
медицинския колеж, от трудовия стаж на лекарите и медицинските 
сестри. 

Ключови думи: евтаназия, анкета, „за” и „против” , медицински 
персонал, студенти.

Abstact:
The question “for” or “against” the euthanasia is asked not only by 

the people, who are working in the healthcare, but also by the medical 
students. In different parts of time this question appears in the society, but 
the answer is not definite. 

The problem “for” or “against” the euthanasia should be answered first 
from the doctors and the medical stuff and then to be an object of society 
debate.

for the approval of the opinion “should” or “not” be accepted the 
euthanasia we have made a questionnaire, in which took part 249 persons 
– 113 medical doctors and nurses and 136 medical students. 

The results of this questionnaire showed that 66% from the medical 
doctors, 50% from the nurses and 67.2% from the medical students in 4th 
year of their education have answered the question with “yes”, so they 
accept the euthanasia. fifty five percent of all think that the euthanasia 
should be accepted.

During the analysis of the results we have noticed the following 
dependence – the answer of the question depends on several factors 
– facing with the problem from the people, who are working in the 
healthcare system (medical doctors and nurses), knowing the problem 
from the medical students only theoretically, the working experience.

Key words: euthanasia, questionnaire, “for” or “against”, medical 
doctors and nurses, medical students.

ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ВИДА МЕДИЦИНСКИТЕ КАДРИ 
/РАБОТЕЩИ И ОБУЧАВАЩИ СЕ В МОМЕНТА/ И 

МНЕНИЕТО ИМ ДАЛИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИЕТА ЕВТАНАЗИЯТА

Радев Р. Н. ¹, Радев Вл. Р.¹, Ангелова П. Г. ², Богданов Сл. Хр. ¹, Арабаджиева Д.³, Николов Кр. Ал.¹, 
Цанкова Г. Ст.¹, Йорданова Д. М.¹

¹ УМБАЛ „Г. Странски”, КАИЛ, гр. Плевен
2 СА „Д. А. Цанков”, гр. Свищов

3 МБАЛ – ОАИЛ, гр. Русе

DEPENDENCE BETWEEN THE TYPES Of THE MEDICAL STUff (WORKING AND 
LEARNING AT THE MOMENT) AND THEIR OPINION “SHOULD” OR “NOT” TO BE 

ACCEPTED THE EUTHANASIA

Radev R. N.¹, Radev Vl. R.¹, Angelova P. G.², Bogdanov Sl. Hr.¹, Arabadjieva D.3, Nikolov Kr. Al.¹, Tzankova G. St.¹, Yordanova D. M.¹

1 University Hospital “G. Stranski”, ICU, Pleven
2 Academy of Economics “D. A. Tsenov”, Svishtov

3 General Hospital – Rousse, ICU

Въпросът «за или против евтаназията» периодично си задават 
не само лекарите, медицинските сестри и работещите в сферата на 
здравеопазването, но и бъдещите медицински кадри, обучаващи се в 
момента. Дори в по-широк план, в определени периоди от време, в 
обществото също възниква този въпрос и отговорът не е еднозначен. 
Въпросът «за или против евтаназията» трябва да получи точен отговор 
първо от специалистите по хуманна медицина и тогава да бъде обект 
на обществено обсъждане . 

От тази гледна точка, за установяване мнението дали трябва да бъде 
приета евтаназията бе проведена анкета, в която участваха 47 лекари, 
66 специалисти по здравни грижи (медицински сестри), 67 студенти по 
медицина в ІV курс и студенти от медицински колеж / здравни грижи 
-69, от които 42 медицински сестри и 27 акушерки. Общият брой на 
анкетираните е 249, от които 113 са лекари и медицински сестри, а 
136 са студенти. На всички участници в анкета е зададен въпросът: 
«Как мислите, трябва ли да бъде приета евтаназията?», а предвидените 
възможности за отговор са следните: „да”, „не”, „никога не съм се 
замислял за това”, „не бих желал да коментирам”  и „затруднявам се 
с отговора”.

Резултатите от анкетата са обобщени и показват, че 66% от лекарите, 
50% от медицинските сестри, 67,2% от студентите ІV курс и 37% от 
студентите в медицински колеж са отговорили на въпроса с «да», 
т.е. те приемат евтаназията. Над половината от анкетираните (55%) 
са на мнение, че евтаназията трябва да бъде приета. Отговорите на 
останалите 45% от анкетираните се разпределят по следния начин: 
23% не приемат евтаназията, 1,2% никога не са се замисляли за това, 
7,6% не биха желали да коментират и 12,9 % се затрудняват с отговора. 

Между начина на отговаряне на анкетираните лица има разлики 

и много от тях са породени от различни фактори като сблъскване с 
проблема от работещите в сферата на здравеопазването лекари и 
медицински сестри, познаването на проблема от теоретична гледна 
точка при студентите по медицина и от медицинския колеж, от 
трудовия стаж на лекарите и медицинските сестри. Поради това са 
налага извършване на сложна групировка, при която анкетираните се 
разпределят според определен признак, например, работещи лекари и 
медицински сестри и обучавани – студенти  по медицина и учащи в 
медицински колеж и начина на отговаряне на поставения въпрос. 

Разпределението на анкетираните според вида на медицинските 
кадри – практикуващи и обучаващи се и мнението им дали трябва да 
бъде приета евтаназията е представено в таблица 1.

Таблица 1
Разпределение на анкетираните според вида на медицинските 

кадри – практикуващи и обучаващи се и мнението им дали трябва да 
бъде приета евтаназията

Групи анкетирани 
според вида на 

медицинските кадри 
–практикуващи или 

обучаващи се

мнение дали трябва да бъде приета евтаназията

общода не

никога 
не съм се 
замислял 
за това

не бих 
желал да 

коментирам

затруднявам 
се с 

отговора

лекари 31 5 1 5 5 47
специалисти  по 
здравни грижи 

(медицински сестри)
33 8 2 9 14 66
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Студенти ІV курс 45 13 0 0 9 67

Студенти акушерки 10 14 0 2 1 27
Студенти медицински 

сестри 18 18 0 3 3 42

общо 137 58 3 19 32 249

Изследвана е връзката между медицинските кадри /работещи и 
обучаващи се в момента/ и мнението им дали трябва да бъде приета 
евтаназията. Признакът фактор «медицинските кадри /работещи и 
обучаващи се в момента» е представен по номиналната скала, като са 
формирани следните групи „лекари”, „медицински сестри”, „студенти 
ІV курс”, „студенти акушерки”  и „студенти медицински сестри”. 
Признакът резултат е мнението им дали трябва да бъде приета 
евтаназията, който е представен по номиналната скала със следните 
групи „да”, „не”, „никога не съм се замислял за това”, „не бих желал да 
коментирам”  и „затруднявам се с отговора”.

За изследване на подобен род връзки, при които единия или и двата 
признака са представени по номиналната скала или ординалната 
скала, т.е. представени са словесно, описателно /с думи или изрази/, 
се използват корелационните коефициенти на взаимна свързаност на 
Крамер, Чупров и Пирсън. Изчисляват се по следните формули:

•	 корелационен коефициент на Крамер  

( )( )∑∑ −−
=

1k1kminf
V

21ij

2χ ;

•	 : корелационен коефициент на Чупров 

( )( )1k1k
K

21

2

÷ −−
=

ϕ
;

•	 корелационен коефициент на Пирсън  
2

2

Ï 1
K

ϕ
ϕ
+

=

 Корелационният коефициент е количествената мярка за 
теснотата (силата) на корелационната зависимост между фактора и 
резултативния показател. Корелационният коефициент r  се изменя в 

границите от 0 до 1± , като за тълкуването му се използва следната 

скала:r = 0 – напълно липсва зависимост;

от    0    до ± 0,3 – слаба зависимост;

от ± 0,3 до ± 0,5 – умерена зависимост;

от ± 0,5 до ± 0,7 – силна зависимост;

от ± 0,7 до ± 0,99 – много силна зависимост;

 r = 1 – функционална  зависимост.

Корелационните коефициенти на взаимна свързаност на Крамер, 
Чупров и Пирсън почти никога не достигат горната граница на скалата, 
тъй като това зависи от броя на определенията на фактора и резултата. 

Получени са следните резултати: корелационен коефициент на 
Крамер 2209,0V =  между изследвания фактор и мнението за 

евтаназията; корелационен коефициент на Чупров 2209,0K÷ =  и 

корелационен коефициент на Пирсън 40413,0KÏ = . Според скалата 

на корелационните коефициенти  коефициентите на Крамер и 
Чупров показват слаба корелационна зависимост между вида на 
медицинските кадри /практикуващи и обучаващи се/ и мнението за 
евтаназията. Според коефициента на Пирсън ( 40413,0KÏ = ) 

зависимостта е умерена. Тъй като тези коефициенти почти никога не 
достигат до 1, то получените корелационни коефициенти на взаимна 
свързаност оказват сравнително висока степен на зависимост между 
вида на медицинските кадри и мнението им дали трябва да бъде приета 
евтаназията. 

Зависимост между вида на медицинските кадри /лекари и 
медицински сестри/ и мнението им дали трябва да бъде приета 

евтаназията
Изследвана е връзката между медицинските кадри /лекари и 

медицински сестри / и мнението им дали трябва да бъде приета 
евтаназията. И двата признака са представени по номиналната скала, 
поради което за измерване силата на зависимостта между тях отново ще 
бъдат използвани корелационните коефициенти на взаимна свързаност. 

Разпределението на анкетираните според вида на медицинските кадри 
– лекари и медицински сестри и мнението им дали трябва да бъде 
приета евтаназията е представено в таблица 2.

Таблица 2
Разпределение на анкетираните според вида на медицинските 

кадри –лекари и медицински сестри и мнението им дали трябва да 
бъде приета евтаназията

анкетирани общода не

никога 
не съм се 

замислял за 
това

не бих 
желал да 

коментирам

затруднявам 
се с 

отговора

лекари 31 5 1 5 5 47
специалисти  по 
здравни грижи 
(медицински 

сестри)

33 8 2 9 14 66

общо 64 13 3 14 19 113

От извършения корелационен анализ са получени следните 
резултати: корелационен коефициент на Крамер 1733,0V =  между 

изследвания фактор и мнението за евтаназията; корелационен 
коефициент на Чупров 1226,0K÷ =  и корелационен коефициент на 

Пирсън 1708,0KÏ = . Според представената скала на 

корелационните коефициенти, коефициентите на Крамер, Чупров и 
Пирсън показват слаба корелационна зависимост между вида на 
медицинските кадри /лекари и медицински сестри/ и мнението им за 
евтаназията. Между анкетираните лекари и медицински сестри няма 
големи различия в отношението им към евтаназията. 

Зависимост между вида на обучението на студентите /студенти 
по медицина ІV курс и студенти в медицински колеж/ и мнението 

им дали трябва да бъде приета евтаназията
Изследвана е връзката между вида на обучението на студентите /

студенти по медицина ІV курс и студенти в медицински колеж/ и 
мнението им дали трябва да бъде приета евтаназията. Признаците 
са представени по номиналната скала и за измерване силата на 
зависимостта между тях отново ще бъдат използвани корелационните 
коефициенти на взаимна свързаност. Разпределението на анкетираните 
според вида на обучението на студентите /студенти по медицина ІV 
курс и студенти в медицински колеж/ и мнението им дали трябва да 
бъде приета евтаназията е представено в таблица 3.

Таблица 3
Разпределение на анкетираните според вида на обучението 

на студентите /студенти по медицина ІV курс и студенти в 
медицински колеж/ и мнението им дали трябва да бъде приета 

евтаназията

анкетирани общода не

никога 
не съм се 

замислял за 
това

не бих 
желал да 

коментирам

затруднявам 
се с 

отговора

Студенти ІV курс 45 13 0 0 9 67
Студенти акушерки 10 14 0 2 1 27

Студенти 
медицински сестри 18 18 0 3 3 42

общо 73 45 0 5 13 136

Резултатите за изследваната връзка между вида на обучението на 
студентите /студенти по медицина ІV курс и студенти в медицински 
колеж/ и мнението им дали трябва да бъде приета евтаназията са 
следните: корелационен коефициент на Крамер 2684,0V =  между 

изследвания фактор и мнението за евтаназията; корелационен 
коефициент на Чупров 2425,0K÷ =  и корелационен коефициент на 

Пирсън 3548,0KÏ = . Според представената скала на 

корелационните коефициенти, коефициентите на Крамер и Чупров 
показват слаба корелационна зависимост между вида на медицинските 
кадри /лекари и медицински сестри/ и мнението им за евтаназията. 
Корелационният коефициент на Пирсън показва умерена зависимост 
между вида на обучението на студентите /студенти по медицина ІV 
курс и студенти в медицински колеж/ и мнението им дали трябва да 
бъде приета евтаназията. 

В мненията на студентите по медицина и студентите, обучавани в 
медицинския колеж, има различия и те в значителна степен се дължат 
на степента на обучение, на степента на познанията за евтаназията 
и дискутирането й в процеса на обучение. Поради това са налице 
по-големи различия в мнението им дали трябва да бъде приета 
евтаназията. Различията в мнението им са по-големи от различията 
при медицинските кадри в практиката – лекари и медицински сестри. 
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Това вероятно се дължи и на факта, че студентите още не са се 
сблъсквали със случаи, които предизвикват подобен въпрос, за разлика 
от лекарите и медицинските сестри. Корелационните коефициенти на 
взаимна свързаност, изчислени за студентите са по-високи, отколкото 
корелационните коефициенти, изчислени за лекарите и медицинските 
сестри.

 
Зависимост между вида на обучението на студентите /студенти 

по медицина ІV курс и студенти в медицински колеж/ и мнението 
им дали трябва да бъде приета евтаназията

Установеното различие в мнението на медицинските кадри от 
практиката – лекари и медицински сестри и студентите по медицина 
по въпроса за евтаназията е в основата следващата групировка, която е 
представена в таблица 4.

Таблица 4
Разпределение на анкетираните според връзката им с 

медицинската практика /практикуващи лекари и медицински сестри 
и студенти по медицина и в медицински колеж/ и мнението им дали 

трябва да бъде приета евтаназията

анкетирани общода не

никога 
не съм се 
замислял 
за това

не бих 
желал да 

коментирам

затруднявам 
се с от 
говора

Лекари и 
медицински сестри 64 13 3 14 19 113

Студенти ІV 
курс, акушерки, 

медицински сестри
73 45 0 5 13 136

общо 137 58 3 19 32 249

Резултатите от анализа на връзката на анкетираните лица с 
медицинската практика /практикуващи лекари и медицински сестри и 
студенти по медицина и в медицински колеж/ и мнението им дали 
трябва да бъде приета евтаназията са следните: корелационен 
коефициент на Крамер 3151,0V =  между изследвания фактор и 

мнението за евтаназията; корелационен коефициент на Чупров 
2228,0K÷ =  и корелационен коефициент на Пирсън 3005,0KÏ =

. Корелационните коефициенти на Крамер и Пирсън показват показват 
умерена зависимост, а коефициентът на Чупров показва слаба 
зависимост между връзката с медицинската практика и мнението им 
дали трябва да бъде приета евтаназията.

Зависимост между трудовия стаж на лекарите и мнението им 
дали трябва да бъде приета евтаназията

Изследвана е връзката между трудовия стаж на лекарите и мнението 
им дали трябва да бъде приета евтаназията. Признакът фактор «трудов 
стаж на лекарите» е представен по интервалната скала, като са 
формирани следните групи „от 0 до 5 г.”, „от 6 до 11 г.”, „от 12 до 17 г.”, 
„от 18 до 23 г.”  и „над 23 г.”. Признакът резултат е мнението им дали 
трябва да бъде приета евтаназията, който е представен по номиналната 
скала със следните групи „да”, „не”, „никога не съм се замислял за 
това”, „не бих желал да коментирам”  и „затруднявам се с отговора”.

Разпределението на анкетираните лекари според трудовия им стаж 
и мнението им дали трябва да бъде приета евтаназията е представено 
в таблица 5.

Таблица 5
Разпределение на лекарите според трудовия стаж и мнението им 

дали трябва да бъде приета евтаназията

трудов 
стаж 
(г.)

лекари

Общо
Да Не никога не съм 

се замислял за 
това

не бих желал 
да коментирам

затруднявам 
се с отговора

0 - 5 7 1 1 2 1 12
6 - 11 5 0 0 1 2 8

12 - 17 1 0 0 2 1 4
18 - 23 5 4 0 0 0 9
над 23 13 0 0 0 1 14
общо 31 5 1 5 5 47

Резултатите за изследваната връзка между трудовия стаж на лекарите 
и мнението им дали трябва да бъде приета евтаназията са следните: 
корелационен коефициент на Крамер 4024,0V =  между изследвания 

фактор и мнението за евтаназията; корелационен коефициент на 
Чупров 4024,0K÷ =  и корелационен коефициент на Пирсън 

627,0KÏ = . Според представената скала на корелационните 

коефициенти, коефициентите на Крамер и Чупров показват умерена 
корелационна зависимост между трудовия стаж на лекарите  и 

мнението им дали трябва да бъде приета евтаназията. Корелационният 
коефициент на Пирсън показва значителна корелационна зависимост 
между трудовия стаж на лекарите и мнението им дали трябва да бъде 
приета евтаназията. В заключение може да се каже, че между трудовия 
стаж на лекарите и мнението им за приемате на евтаназията има добре 
изразена зависимост, т.е. с увеличаване на трудовия стаж на лекарите 
се увеличава и мнението им за приемането на евтаназията е по-ясно 
изразено и категорично.

Зависимост между трудовия стаж на медицинските сестри и 
мнението им дали трябва да бъде приета евтаназията

Разполагаемата информация от анкетата позволява да се изследва  
връзката между трудовия стаж на медицинските сестри и мнението им 
дали трябва да бъде приета евтаназията. Признакът фактор «трудов 
стаж на медицинските сестри» е представен по интервалната скала, 
като са формирани следните групи „от 0 до 5 г.”, „от 6 до 11 г.”, „от 12 
до 17 г.”, „от 18 до 23 г.”  и „над 23 г.”. Признакът резултат е мнението 
им дали трябва да бъде приета евтаназията, който е представен по 
номиналната скала със следните групи „да”, „не”, „никога не съм се 
замислял за това”, „не бих желал да коментирам”  и „затруднявам се 
с отговора”.

Разпределението на анкетираните медицински сестри според 
трудовия им стаж и мнението им дали трябва да бъде приета 
евтаназията е представено в таблица 5.

Таблица 5
Разпределение на лекарите според трудовия стаж и мнението им 

дали трябва да бъде приета евтаназията

трудов стаж 
(г.)

медицински сестри

общо
да не

никога 
не съм се 
замислял 
за това

не бих 
желал да 

коментирам

затруднявам 
се с отговора

0 - 5 4 0 2 3 1 10
6 - 11 6 1 0 1 3 11

12 - 17 8 2 0 0 3 13
18 - 23 7 0 0 2 2 11
над 23 9 5 0 3 4 21
общо 34 8 2 9 13 66

Резултатите за изследваната връзка между трудовия стаж на 
медицинските сестри и мнението им дали трябва да бъде приета 
евтаназията са следните: корелационен коефициент на Крамер 

2915,0V =  между изследвания фактор и мнението за евтаназията; 

корелационен коефициент на Чупров 2915,0K÷ =  и корелационен 

коефициент на Пирсън 5036,0KÏ = . Според представената скала 

на корелационните коефициенти, коефициентите на Крамер и Чупров 
показват слаба корелационна зависимост между трудовия стаж на 
лекарите  и мнението им дали трябва да бъде приета евтаназията. 
Корелационният коефициент на Пирсън показва умерена корелационна 
зависимост между трудовия стаж на лекарите и мнението им дали 
трябва да бъде приета евтаназията. В заключение може да се каже, че 
между трудовия стаж на медицинските сестри и мнението им за 
приемане на евтаназията има сравнително добре изразена зависимост, 
т.е. с увеличаване на трудовия стаж на медицинските сестри се 
увеличава и мнението им за приемането на евтаназията.
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Резюме
Цел: 
Да установим настъпват ли промени в биохимичните и би-

офизичните свойства на белодробния сърфактант (БС) в 
невентилирания(оперирания) и вентилирания бял дроб при пациенти 
с недребноклетъчен карцином (NSCLC). 

Материал и методи: 
В проучването включихме 36 пациента с  NSCLC (проучвана група 

ПГ) и контролна група (КГ) от 29 пациента без злокачествено заболя-
ване. Оперативната интервенция бе извършена под обща анестезия с 
разделна интубация. При двете групи направихме бронхоалвеоларен 
лаваж (БАЛ) с 20 ml 0.9% NaCl: При ПГ - на оперирания (невентили-
рания) бял дроб след интубацията и преди ревентилацията и на вен-
тилирания бял дроб след интубацията и в края на анестезията. На КГ 
- на вентилирания бял дроб след интубацията. Биохимичният анализ 
включва: количество фосфолипиди и протеини. Биофизичен анализ: 
равновесно повърхностно напрежение(γeq) и динамични характерис-
тики на монослоеве (минимално повърхностно напрежение γmin, мак-
симално повърхностно напрежение, γmax). 

Резултати: 
При ПГ количеството на БС фосфолипиди беше по-високо от КГ 

(36.8 vs. 24 mg/ml). Отчетохме по-голямо количество БС протеини 
(mg/ml) във вторите проби и на двата бели дроба: вентилиран (0.47 vs. 
0.34) и невентилиран (0.54 vs. 0.47). Отчетохме влошаване на  γeq при 
карциномно болните в сравнения с КГ (45.27 vs. 24 mN/m). Не  устано-
вихме статистически значими разлики в γeq, γmin и γmax преди и след 
анестезията, преди и след хипоксията. 

Заключение:
При пациентите с белодробен карцином настъпват промени в БС. 

Хипоксията и инхалационната анестезия  променят биохимичните и 
биофизичните свойства на БС.

Ключови думи: 
белодробен сърфактант, торакална хирургия, сърфактантни фосфо-

липиди и протеини, повърхностно напрежение

Aim: 
To identify changes in the biochemical and biophysical behavior of lung 

surfactant (LS) in the unventilated and ventilated lung during surgery in 
patients with nonsmall cells lung cancer (NSCLC). 

Material and Methods: 
In prospective study we included 36 patients (SG) with NSCLC and a 

control group (CG) of 29 patients without cancer. Surgery was performed 
under general anesthesia and a double lumen tube intubation. In both 
groups we performed bronchoalveolar lavage (BAL) with 20 ml 0.9% 
NaCl: SG - from the operated (nonventilated) lung after intubation and 
before reventilation and from ventilated lung after intubation and at the 
end of anestesia.CG -  from ventilated lung after intubation . Biochemical 
analysis included: the amount of phospholipids and proteins. Biophysical 
analysis: the equilibrium surface tension(γeq) and dynamic characteristics 
of monolayers (minimal surface tension γmin, maximal surface tension, γmax). 

Results: 
In SG the amount of LS phospholipids was higher, as compared to the 

CG (36.8 vs. 24 mg/ml). In addition, we detected an increase in the amount 
of the LS proteins (mg/ml) in the second samples of both lungs: ventilated 
(0.47 vs. 0.34) and nonventilated (0.54 vs. 0.47). We noticed a deterioration 
of γeq in cancer patients as compared to the CG (45.27 vs. 24 mN/m). We 
didn’t detecte any changes in γeq, γmin и γmax before and after anaesthesia 
and before and after hypoxia. 

Conclusion: 
Lung cancer patients have changed behavior of LS. Hypoxia and 

inhalation anesthesia affects the biochemical and biophysical properties of 
LS.

Key words:
lung surfactant, thoracic surgery, surfactant phospholipids and proteins, 

surface tension
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ИНТРАОПЕРАТИВНИ ПРОМЕНИ В БЕЛОДРОБНИЯ СЪРФАКТАНТ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ 

Й.Ямакова, Р. Петков, А. Цанова2, М. Бангъозова1, С. Илчева3, В. Илиева3, А. Йорданова2, З.Лалчев1

КАИЛ,СБАЛББ „Св.София“, София;1Биологически факултет, СУ “Св. Кл.Охридски“, София; 2Медицински факултет СУ 
“Св. Кл.Охридски“, София; 3Медицински факултет, Медицински университет София

PERIOPPERATIVE CHANGES IN PULMONARY SURfACTANT IN PATIENTS 
WITH LUNG CARCINOMA
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Department of anesthesiology and intensive care, University hospital of pulmonary diseases “St. Sofia”, Sofia 1 Faculty of Biology, 
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Около 3% от белодробната кръвно-газова бариера съдържа сър-
фактант с дебелина над 500 Å, което съответства на 50мм³/м² алвео-
ларна повърхност.6

Белодробният сърфактант (БС) се състои от фосфолипиди, неутрал-
ни липиди, уникални сърфактантни протеини и минимално количество 
въглехидрати 2.

Липидите са преобладаващата съставка – около 90%. Около 75% от 
тях са фосфолипиди, представени от фосфатидилхолин (ФХ) - 66%, 
фосфатидилглицерол (ФГ) - 8%, сфингомиелин (СM) - 7%, фосфа-
тидилетаноламин (ФЕ) - 6%, фосфатидилинозитол (ФИ) - 5%, фос-
фатидилсерин (ФС) - 4%. Неутралните липиди съставляват 7-10% от 
липидите в БС, като сред тях на холестерола се падат 80-90%. 9. БС 
съдържа около 10% белтъци. По-голямата част от тях имат серумен 
произход, като албумин и имуноглобулин G. БС съдържа и неспеци-
фични белтъци като секреторен Ig A и актин. Четири са  специфичните 
сърфактантни протеини (СП), които са около 5% и по номенклатура, 
предложена от Possmayer (1988)8 се означават като СП-A, СП-B, СП-C, 
СП-D. СП-A и СП-D са водноразтворими, а СП-B и СП-C се разтварят 
в органични разтворители. Всички те се синтезират в пневмоцити тип 
2 и се секретират в лумена на алвеолите под формата на липопротеин-
ни комплекси 4. 

Оперативните интервенции в торакалната хирургия се извърш-
ват при поставяне на болния в латерална декубитална позиция, като 
оперирания бял дроб (горе стоящия) се изключва от вентилация. Про-
веждането на еднобелодробна вентилация (ЕБВ) е необходимо при из-
вършването на белодробните резекции. Невентилираният бял дроб се 
перфузира, което води до увеличаване на интрапулмоналния шънт При 
латерална декубитална позиция (анестезиран, релаксиран с отворен 
гръден кош пациент на ЕБВ) шънтът е 20-30% от минутния сърдечен 
обем (МСО) 5. Поради хипоксичната пулмонална вазоконстрикция в 
действителност интрапулмоналният шънт е по-малък. Смесването 
на неоксигенираната кръв от невентилирания бял дроб с оксигенира-
ната – от вентилирания увеличава алвеоло-артериалната кислородна 
разлика и риска от хипоксия. В резултат на релаксацията анестезията, 
тежестта на медиастиналните структури, вътрекоремното налягане за-
висимия (вентилирания) бял дроб е с понижен функционален остатъ-
чен капацитет (ФОК) и къмплаянс. В рамките на обичайната времева 
продължителност на торакалните оперативни интервенции (2-4 часа) 
при ЕБВ подаването на висока концентрация кислород (fiO2 =1) в 
инспираторната газова смес се счита за безопасно. Хипероксията ди-
латира кръвоносните съдове, особено във вентилирания бял дроб. Не-
достатък на методът са възникващите абсорбционни ателектази, които 
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налагат прилагането на РЕЕР. При ЕБВ дихателният обем (Vt) е 8-9 
мл/кг. Според Barash1 Vt под 8 мл/кг води до формиране на ателектази 
във вентилирания бял дроб и намаляване на ФОК, при Vt над 15 мл/
кг нараства белодробното съдово съпротивление в дишащия бял дроб, 
което предизвиква шънтиране на кръв към оперирания дроб. Не трябва 
да се допуска както хиперкапния, така и хипокапния. Известно е, че 
значителната хипокапния потиска механизма на хипоксичната пулмо-
нална вазоконстрикция.

Цел на настоящото проучване бе: да установим настъпват ли про-
мени в биохимичните и биофизичните свойства на белодробния сър-
фактант (БС) в невентилирания(оперирания) и вентилирания бял дроб 
при пациенти с недребноклетъчен карцином (NSCLC), подложени на 
оперативна интервенция. 

Материал и методи: В проучването бяха включени 65 пациента, раз-
делени в две групи: проучвана група (ПГ) 36 пациента с  NSCLC и 
контролна група (КГ) от 29 пациента без злокачествено заболяване (20 
пациента с  пневмоторакс, 3 – ехинокок на белия дроб, 2 – перикард-
на киста, 4 – хамартом). Оперативната интервенция бе извършена под 
обща анестезия с разделна интубация. При двете групи направихме 
бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ) с 20 ml 0.9% NaCl. При ПГ - на опе-
рирания (невентилирания) бял дроб два лаважа - след интубацията и 
преди включването вентилацията на белия дроб. На вентилирания бял 
дроб - след интубацията и в края на анестезията преди изключването 
на инхалационния анестетик (Sevoflurane). На КГ – един лаваж на вен-
тилирания бял дроб след интубацията. Биохимични методи за изслед-
ване на БАЛ и БС: Фосфолипидите на БАЛТ се екстрахират по метода 
на  folch и сътр.,1957 и Bligh and Dyer, 1959. Разделянето на отделните 
фосфолипидни класове се извършва чрез тънкослойна хроматография, 
като се използва системата на Touchston, 1980. Белтъчното съдържимо 
се определя по метода на Lowry, 1957. Биофизични методи за изследва-
не на БАЛ и БС: определяне на равновесно повърхностното напреже-
ние γeq и динамичните характеристики на монослоеве при компресия 
-  декомпресия – γmin, γmax и хистерезисна площ). Данните от из-
следването се въвеждат в електронна таблица на статистическия 
пакет Exel Microsoft Office XP и са обработени със SPSS 17. Приложе-
ни са следните статистически методи: Дескриптивна статистика; 
Графичен анализ с визуализация на посочените резултати; Оцен-
ка на разпределението на вариационните признаци посредством 
Shapiro-Wilk W тест (при n<50) и kolmogorov – Smirnov (при n>50); 
Статистиката за проверка на хипотези: за вариационни признаци с нор-
мално разпределение- Student t- тест; за признаците с разпределение 
различно от нормалното- непараметрични методи на kruskal-Wallis 
тест и Wilcoxon rank тест. Стойности на p<0.05 се приемат за ста-
тистически сигнификантни.

Резултати:
Включениете в проучването 65 пациента: проучвана група (n=36) – 

11 жени и 27 мъже със средна възраст 66.67±9.8, контролната група( 
n=29) -  7 жени и 21 мъже със средна възраст 60.23±9.22 (р<0.05). 

Пациентите от проучваната група са с по-висок ко-морбидитет от 
тези от контролната група (табл.1)

Табл.1 Придружаващи заболявания при двете групи болни
Проучвана група (n=36) Контролна група ( n=29)

Артериална хипертония 28 5
Миокарден инфаркт 6 0
Други форми на ИБС 6 0
Ритъмни нарушения 2 1

диабет 4 2
ХОББ 5 3
Астма 3 0

Мозъчен инсулт 2 0
ХБН 1 0

Предоперативно пациентите с предстоящата белодробна резекция 
трябва да бъдат оценени в три аспекта: белодробна механика, функция 
на белодробния паренхим и кардиореспираторни резерви. (фиг.1)

 

Фиг.1 Предоперативна оценка на пациенти с предстояща 
белодробна резекция

рро – предсказан следоперативен
(Slinger PD, Johnston MR: Preoperative assessment: An anesthesiologist’s 

perspective. Thorac Surg Clin 15:11, 2005)11

В табл.2 са представени средните стойности на предоперативно из-
мерените показатели при проучваната група.

Табл.2 
Показатели Проучвана група (n=36)

Възраст (години) 62.7±9.8
fVC  3.3±0.88 l
fEO1 2.42±0.8 l

fEO1/fVC 72%±10%
pH 7.46±0.05

PaCO2 35.52±3.66 mmHg
PaO2 76.87±9.32 mmHg
Sat 95.68±1.51 %

При предоперативен fEO1 > 1.5L и планирана лобектомия и fEO1 > 
2.0L и планирана пулмонектомия не са необходими допълнителни из-
следвания. При двама пациенти с нисък fEO1 бе направена перфузион-
на сцинтиграфия за оценка на участието в белодробната перфузия(респ.
вентилация) на оставащия следоперативно белодробен паренхим. 12 

Кислородната консумация(VO2) бе преценена въз основа на: тест 6 
минутно ходене пеша и тест с изкачване на стълби. Способността на 
пациента да изкачи 3 етажа без почивка корелира с - VO2 > 15ml/kg/
min. При VO2  > 15 ml/kg/min – не се очаква повишена периоператив-
на смъртност. При VO2 <12 ml/kg/min – повишен риск от усложнения. 
Всички пациенти бяха с VO2 > 15ml/kg/min.12

Предоперативно не установихме нарушения в кръвно-газовия ана-
лиз. 

От проучваната група при 32 пациента бе направена лобектомия, 
при 2 – пулмонектомия , при 2 – сегментна резекция. От контролната 
група при 27 пациента бе извършена екцизия на белия дроб, при 2 – 
екстирпация на перикардна киста.

Продължителността на анестезията при проучваната група бе 165.9 
± 63 минути. Интраоперативни усложнения наблюдавахме при 4 паци-
ента: предсърдно мъждене -  3 пациента, при 1 пациент - миокарден 
инфаркт с направена следоперативно коронарография и дилатация на 
дистален сегмент на LAD.

Бронхоалвеоларният лаваж, получен чрез “отмиване” на БС от по-
върхността на алвеолите най-често с физиологичен разтвор предста-
влява тотална фракция на екстрацелуларен БС. В него се съдържат 
всички компоненти на екстрацелуларния пул БС (те могат да бъдат 
фракционирани в зависимост от своята плътност).

В контролната група средната стойност на белтък (Pr mean) е 0.11 
mg/ml и фосфолипиди (PhL mean) е 24.10 mg/ml. 

Основната роля на алвеоларния епител е да участва в алвеолокапи-
лярната бариера и да секретира белодробен сърфактант, понижаващ 
повърхностното напрежение и продиводействащ на задържането на 
течност в алвеолите. Обезпечаването на тези високо енергийни про-
цеси изисква добра оксигенация. Според Manu и Sznajder3 хипоксия-
та стимулира съдовия ендотелен растежен фактор, който предизвиква 
пролиферация и на алвеоларните епителни клетки с повишена продук-
ция на сърфактантни протеини. По литературни данни Halothane (ха-
логенен анестетик за подържане на анестезия) предизвиква повишена 
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синтеза на сърфактантен протеин С.7 
В проучваната група установихме по-високо количество белтък в бе-

лодробния сърфактант в края на анестезията на вентилирания бял дроб 
и по-високо количество белтък след хипоксията на оперирания бял 
дроб. В проучваната група установихме по-високо количество фосфо-
липиди в белодробния сърфактант в края на анестезията на вентилира-
ния  бял дроб и по-високо количество фосфолипиди след хипоксията 
на оперирания бял дроб (табл.3)

Табл.3 

Pr A Pr C P* Pr B Pr D P*

Pr  mean 
mg/ml 0.3433 0.4761 0,008 0.4663 0.5428 0,015

PhL mg/ml 36.8 76.51 0,006 30.39 52.59 0,001

A - БАЛ от вентилиран бял дроб преди анестезия; C - БАЛ от венти-
лиран бял дроб след анестезия преди екстубация; B - БАЛ от опериран 
бял дроб преди анестезия; D - БАЛ от опериран бял дроб след хипоксия 
(преди включването на останалия белодробен паренхим към вентила-
цията); *Wilcoxon signed ranks test

На представената тънкослойна хроматографията (направена с едно 
и също количество изходен лаваж, който е екстахиран и подготвен за 
анализа), различните по интензитет петна съответстват на отделните 
фосфолипидни класове. 

Фиг.2 Тънкослойна хроматография

A - PhL от вентилиран бял дроб преди анестезия
C - PhL от вентилиран бял дроб след анестезия преди екстубация
B - PhL от опериран бял дроб преди анестезия 
D - PhL от опериран бял дроб след хипоксия 
St - PhL стандарт

Теоретично с повишаване на концентрацията на фосфолипидите  по-
върхностното напрежение би трябвало да се понижи. При клиничните 
проби не винаги е така и това може да се обясни с по-комплексното 
влияние  на хипоксията и инхалационния анестетик върху състава и 
биофизичните отнасяния на белодробния сърфактант. Преминалите в 
алвеолите серумни белтъци- албумин, глобулини, фибриноген, хемо-
глобин и др. имат силен инхибиторен ефект върху доброто разтичане 
на фосфолипидите на повърхността.

В  контролната група равновесното, минималното и максималното 
повърхностно напрежение са с по-ниски стойности  в сравнение с про-
учваната. (фиг.3) 

Фиг.3 Стойности на повърхностното напрежение – равновесно 
(γ eq), минимално (γ min) и максимално (γ max) на адсорбционни-
монослоеве от БАЛ при двете групи . Пробите са приготвени като 
3.5мл от БАЛ са разредени до краен обем 25мл с d H2O, pH=6.8-7.0.

Едновременното съществуване на непрекъснат, подреден монослой 
на водно-въздушната фазова граница в алвеолите заедно с редица би- и 
мултисройни структури е обект на широка дискусия през посредните 
години 4. Основна характеристика на сърфактанта  способността му 
да понижава повърхностното напрежение в динамични условия. 10. На 
фигура 4 са показани динамичните характеристики (γmax, γmin) на мо-
нослоеве от БАЛ в проучваната група. При компресия и декомпресия 
на монослоеве от БАЛ не се установяват статистически значими разли-
ки в повърхностното напрежение(γ min, γ max) преди и след анестезия, 
преди и след хипоксия.

Фиг.4 Стойности на повърхностното напрежение – средно, ми-
нимално и максимално на адсорбционни монослоеве от БАЛ при 
проучваната група

Заключения: 
Пациентите с белодробен карцином са с висок ко-морбидитет. Хи-

поксията и анестезията оказват влияние върху структурата и функ-
циите на сърфактанта, като статистически достоверно се, повишават 
белтъците и фосфолипидитев него. Повърхностното напрежение на 
БС е статистически значимо по-високо при пациентите с белодробен 
карцином.
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ОБЗОРИ

Обзор
Синдромът на Guillain–Barré е остра демиелинизираща полиневро-

патия. Той е автоимунно заболяване, което се наблюдава при всички 
възрасти. За първи път е описано през 1859 г. Клиничната картина се 
характеризира със слабост в горни и долни крайници, арефлексия и 
прогресиране на мускулната слабост от долните към горните крайни-
ци. Най – честите причини са инфекции, ваксинации, хирургични ин-
тервенции и някои лекарства. Авторите представят обзор на съвремен-
ната литература, който касае анестезиологичния подход при това рядко 
заболяване. Особено внимание се обръща на акушерската анестезия.

Ключови думи: синдром на Guillain–Barré, анестезиологичен под-
ход, акушерство, цезарово сечение, нормално раждане, обща анесте-
зия, регионална анестезия 

Abstract
Guillain–Barré Syndrome (GBS) is an acute demyelinating 

polyneuropathy. It is an autoimmune disease that can occur at any age. first 
describe in 1859. The clinical course is characterized by weakness in the 
arms and legs, areflexia and the progression of muscle weakness from the 
lower limbs to the upper limbs. The most common causes of GBS include 
infections, vaccinations, surgery and some medicines. This is a review of 
the current literature, concerning anesthesia management in patients with 
this rare syndrome. We emphasis is on the obstetric anesthesia management 
which is very controversial. 

Key words: Guillain-Barre Syndrome, anesthesia management, 
obstetrics, cesarean section, normal delivery, general anesthesia, regional 
anesthesia
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Заболяванията на периферната нервна система са много и с различна 
етиология и клинична картина. В периферната нервна система, която 
обхваща всички нервни структури извън главния и гръбначния мозък, е 
изградена от различни клетки, нервни влакна, анатомични вариации и 
множество функционални особености. По тази причина патологични-
те състояния имат богата клинична картина – увреждания на моторната 
функция, спазми и фасцикулации, промени в рефлексите, загуба на се-
тивност, болка и парестезии, дисестезия, тремор, атаксия, нарушаване 
на трофиката и автономна дисфункция. Освен това уврежданията на 
периферната нервна система могат да бъдат както остри, така и хро-
нични.

Синдром на Guillain-Barré
Синдромът на Guillain-Barré е типичен пример за полиневропатия с 

моторни, сетивни и автономни компоненти. Той също така е и пример 
за демиелинизиращо заболяване на периферната нервна система. На-
рича се още остър идиопатичен полиневрит или остра възпалителна 
полиневропатия и може да се определи като клетъчно – медииран иму-
нологичен отговор, насочен към периферните нерви, с няколко кли-
нични форми1-5. Синдромът на Guillain-Barré се среща по целия свят, 
с еднаква честота и при двата пола и във всички възрастови групи, с 
честота около 1,5/100 000 население. 

Синдром на Guillain-Barré и неговите форми

честота
моторен или 

сетивен
симптом вероятна етиология

Остра възпалителна демиелинизираща полиневропатия

най – често в раз-
витите страни на 
Европа и Северна 
Америка

и моторен, 
и сетивен

80 – 90% от 
случаите; 
периферна 
нервна демиели-
низация

 клетъчно – ме-
диирана  имунна 
и хуморална;  
атакува миелина и 
Швановите клетки

Остра моторна аксонална невропатия

предимно северен 
Китай

само моторен; 
аксонално 
увреждане

сезонен харак-
тер; по – висока 
честота на 
дихателна недос-
татъчност

 имунна; моторни 
аксони; по - често 
свързана с C. jejuni

Остра моторно – сензорна невропатия

дълго протичане

прилича на чис-
тия вариант, но 
с повече сетив-
но засягане

аксонално увреж-
дане на моторни-
те и сетивните  
нерви          

Miller – fisher вариант

без осезаема 
слабост, но се 
засягат крани-
алните нерви

атаксия; 
офталмоплегия 
арефлексия

 често C. jejuni; 
антитела срещу 
миелина на крани-
алните нерви

  
При патоанатомично изследване се установяват периваскуларна ин-

филтрация с лимфоцити и клетки на възпалението, сегментна демиели-
низация, дегенеративни промени на стената по хода на периферните 
нерви и такива, пръснати по цялата периферна нервна система. Увреж-
дането е предимно аксонално и се предполага, че се дължи на имунно 
– медииран отговор към протеините на миелина6. При 60 – 70% от па-
циентите синдромът се предхожда от лека гастро – интестинална или 
грипоподобна инфекция за 1 до 3 седмици, като най – често се иденти-
фицират Campylobacter jejuni, Ebstein – Barr вирус и cytomegalovirus7. 
Други предшестващи заболяването събития могат да бъдат: хирургич-
на интервенция, други вирусни инфекции, ваксинации и др.
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   Синдромът на Guillain-Barré се характеризира с парестезии, ско-
ваност и прогресия до симетрична слабост. Първо се засягат долните 
крайници или най – общо дисталните части на тялото, след това гор-
ните крайници и лицевите мускули при 50% от пациентите (възходяща 
парализа). Болка и парестезии могат да придружават разнообразна за-
губа на чувствителност и арефлексия. 

   Диагностичните критерии могат да се обособят така: (1) относи-
телно симетрична слабост на два или повече крайници в резултат на 
невропатия; (2) арефлексия; (3) ход на заболяването за по – малко от 4 
седмици; (4) изключване на други причини като липса на температура; 
(5) типична находка при лумбална пункция и изследване на ликвор; 
(6) електрофизиологични доказателства за демиелинизация при елек-
тромиограма;

Синдром на Guillain-Barré – диагностични критерии

Задължителни критерии
Прогресивна билатерална слабост в крайниците

Арефлексия 

Критерии, които подкрепят диагнозата
Прогресиране на симптомите за 2 – 4 седмици

Симетрия на симптомите
Слаба сетивна симптоматика 

(изявените сетивни нива поставят под въпрос диагнозата)
Засягане на краниалните нерви (особено двустранна слабост на фациалис)

Спонтанно настъпване на подобрение 2 – 4 седмици 
след спиране на прогресирането на заболяването

Дисфункция на автономната нервна система
Липса на треска в началото

Увеличена концентрация на протеин в ликвора при лумбална пункция
   

   Симптомите могат да се ограничат само до долните крайници или 
да се стигне до тотална мускулна парализа с парестезии и автономна 
дисфункция (хипотензия или хипертензия, синусова тахикардия или 
брадикардия, диафореза или анхидроза или ортостатична хипотен-
зия). Ортостатичната хипотензия може да бъде толкова тежка, че дори 
повдигането на главата на пациента от възглавницата може да дове-
де до синкоп. Тромбемболизмът се дължи главно на обездвижването. 
Смъртният изход при това заболяване се дължи основно на автономно-
то засягане. Могат да се наблюдават също хипонатриемия, синдром на 
неправилна секреция на антидиуретичен хормон или инсипиден диа-
бет. При изследване на нервната проводимост се установява намалена 
амплитуда на моторните предизвикани потенциали, бавно провеждане, 
удължена латентност и удължени f вълни. Диагнозата се поставя по 
високите протеини в ликвора след пункция при нормален клетъчен 
брой. Като диференциална диагноза, в съображение влизат: мускулни 
дистрофии, остро увреждане на гръбначния стълб, хронична възпали-
телна демиелинизираща полиневропатия, трансверзален миелит, бъ-
бречна недостатъчност, продължителна употреба на кортикостероиди 
и др.

   Счита се, че една трета от пациентите ще се нуждаят от меха-
нична вентилация по време на заболяването, поради нервномускул-
ната дихателна недостатъчност. Пароксизмалната хипертония, както 
и ортостатичната хипотония са чести при болните със синдром на  
Guillain-Barré. Въпреки, че тези пациенти са с повишен риск от арит-
мии, стабилната синусова тахикардия е често срещана и обикновено 
не се нуждае от лечение. Пациентите с изразено увреждане на авто-
номната нерва система също ще бъдат обект на интензивно лечение. 
При пациентите на постелен режим влизат в съображение грижи за 
кожата, профилактика на дълбоките венозни тромбози, фармакологич-
но подпомагане на гастро – интестиналния тракт, физикална терапия 
и психологическа подкрепа. Острата и подостра невропатична болка е 
често срещано явление и може да се наложи прилагането на опиоиди, 
както и неопиоидни медикаменти – габапентин и прегабалин, както и 
карбамазепин и трициклични антидепресанти и др.

   Съвременните проучвания не подкрепят прилагането на корти-
костероиди или интерферон - бета при лечението на пациентите със 
синдром на Guillain-Barré. От друга страна, много рандомизирани и 
мултицентрични проучвания показват положителен ефект на плазма-
ферезата над само симптоматичното лечение. По този начин се пре-
махват циркулиращите антитела, комплемент и други имуноактивни 
фактори. Пациентите, подложени на плазмафереза през първите 30 дни 
от началото на симптомите (в идеалния случай в първите 7 дни), въз-
становяват мускулната сила по – рано, по – бързо настъпва отвикване 
от апаратна вентилация и се ускорява възстановяването8,9. 

   Честотата на синдромът на Guillain-Barré при бременните не се 
различава съществено от честотата в общата популация – 1,7/100 000. 
Предполага се, че бременността не променя хода и поведението при 
пациентите със синдром на Guillain-Barré, както и че не повлиява са-
мата бременност и раждане, но все пак тези пациенти се нуждаят от 
специално внимание. Особено внимание трябва да се обърне на диха-
телната недостатъчност и гълтателните проблеми. Форсираният вита-

лен капацитет трябва да се следи стриктно и да се вземат мерки преди 
кръвно – газовият анализ да се влоши сериозно. Неинвазивната апарат-
на вентилация е доказала своя положителен ефект, но ако има и тежко 
булбарно засягане се налага трахеостомиране на пациентката за да се 
избегне аспирационна пневмония, да се осигури адекватна механич-
на вентилация и да се осигури тоалет на трахеобронхиалното дърво. 
Тежките случаи, каквито обикновено са при съпътстваща бременност, 
може да се лекуват с плазмафереза и имуноглобулин, които подобряват 
състоянието и могат да се повтарят многократно; кортикостероидите 
не действат. Когато има силно изразена автономна дисфункция, се вли-
ват кристалоидни и колоидни разтвори преди плазмаферезата10.  

   При повечето пациенти със синдром на Guillain-Barré се наблюдава 
прогресиране на състоянието за около 2 седмици и начало на ремисия-
та след около 4 седмици. Повечето пациенти се възстановяват напълно. 
При около 15% се наблюдава персистиращ лек неврологичен дефицит, 
а при между 5 и 10% се наблюдава протрахирано протичане на забо-
ляването с перманентен тежък неврологичен дефицит. Смъртността, 
най – често от продължителна апаратна вентилация, фатални аритмии, 
белодробен тромбемболизъм и др., се оценява на около 5%11. При око-
ло 10% може да има връщане на симптомите, което  в общи линии се 
повлиява добре от възобновяването на имунотерапията, а при 2% се 
достига до състояние, което се означава като хронична възпалителна 
демиелинизираща полиневропатия12. Фактори, които се свързват с по 
– тежко протичане са: напреднала възраст, рязко начало на моторната 
дисфункция, тежка симптоматика, нуждата от механична вентилация, 
диарични продроми13,14.

Анестезиологичен подход

Синдром на  Guillain-Barré – анестезиологични особености

До една трета от пациентите ще се нуждаят от апаратна вентилация; почти 
всички ще имат сериозно нарушен респираторен резерв;

Автономната нестабилност, включително епизодите на тежка хипертензия и 
ортостатична хипотония, са чести и могат да наложат инвазивен мониторинг;
Ранната плазмафереза или ранното приложение на имуноглобулин могат да 

подобрят изхода за пациентите със синдром на  Guillain-Barré;
Пациентите с тежка клинична картина са податливи на усложненията 

на интензивното лечение, включително декубитални язви, венозен 
тромбемболизъм и респиратор – асоциирана пневмония;

   
Сукцинилхолинът трябва да се избягва поради възможността за 

предизвикване на хиперкалиемия и трябва да се внимава с повише-
ната чувствителност към недеполяризиращи мускулни релаксанти. 
Поставянето на артериална линия за инвазивен мониторинг е удачно 
при пациентите с автономна дисфункция, а постоперативна механична 
вентилация се налага при пациентите с намален дихателен капацитет. 
Прилагането на регионална анестезия е противоречиво – има проуч-
вания, които сочат начало или екзацербация на симптомите след ре-
гионална анестезия15,16, както и такива, които подкрепят прилагането 
й в акушерството17,18. Автономната дисфункция като симптом може да 
бъде влошен след регионална анестезия – има един докладван клини-
чен случай на сърдечен арест при пациент с автономна дисфункция 
след спинална анестезия19. Поне три клинични случая подсказват, че 
анестезиологична или хирургична интервенция могат да бъдат пре-
курсор за развитие на синдрома на Guillain-Barré, но липсват доста-
тъчно доказателства20-22. Въпреки, че липсва достатъчно информация 
за анестезиологичния подход при болни със синдром на Guillain-Barré 
и прилагането на обща анестезия, все пак има докладвани случаи за 
използването на обща анестезия с и без недеполяризиращи мускулни 
релаксанти (за удачни се считат цисатракуриум (Nimbex) и векурониум 
(Norcuron) при експлоративна лапаротомия, видео - асистирана тора-
коскопия, гастротомия, при операция на аневризма на абдоминална-
та аорта и сърдечен байпас23-26. Регионалната анестезия може да е за 
предпочитане по време на раждане за да се избегнат хемодинамичните 
сътресения. Описани са както епидурална аналгезия/анестезия, така и 
комбинирана спинална – епидурална анестезия за нормално раждане и 
цезарово сечение. 

   Paul et al.27 описват през 2012 година извършването на цезарово 
сечение по спешност на пациентка с доказан синдром на Guillain-Barré, 
като прилагат спинална анестезия. Те съобщават за 26 – годишна паци-
ентка (64 kg; 158 cm) в 34 гестационна седмица, с начало на симптоми-
те 5 дни преди постъпване в болницата. При нея веднага след диагно-
стициране на заболяването е започната терапия с имуноглобулин 400 
mg/kg в 3 последователни дни, заедно със симптоматичното лечение. 
След взето решение за извършване на цезарово сечение по спешност, 
на пациентката се прави обемно натоварване с 15 ml/kg рингер лак-
тат за 15 min. След това в ляво странично положение на ниво L3-4 се 
прави спинална анестезия с 25 G игла на Whitacre. В интратекалното 
пространство се инжектират 3 ml (22,5 mg) 0,75% Ropivacaine със ско-
рост 0,1 ml/sec. Достигането на сетивния блок до ниво Т10 е станало 
за около 4,5 min блокът се е фиксирал до Т6, а моторният блок до 2 по 
скалата на Bromage. Не се е налагало приложението на вазопресори. 
Екстрахиран е доносен плод, с Apgar – 9/9/10.  

   Volquind et al. 28 докладват през 2013 година за цезарово сечение на 
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пациентка със синдром на Guillain-Barré, извършено с обща ендотра-
хеална анестезия. След преоксигенация, се извършва увод в анестезия 
с пропофол (1,5 mg/kg) и фентанил 3 mcg/kg. При овладяването на ди-
хателните пътища се прилага прийом на Sellick и се въвежда 7 номер 
ендотрахеална тръба. След екстракцията на плода и клампирането на 
пъпната връв, се включва севофлуран 2% и допълнително фентанил. 
Интравенозно се добавят още: дипирон (50 mg/kg), кетопрофен (100 
mg), цефазолин (2g) и окситоцин (15 IU), разтворени в 1000 ml физи-
ологичен разтвор. Пациентката е била стабилна през цялото време на 
оперативната интервенция и не се е налагало прилагането на вазоак-
тивни медикаменти. Авторите съобщават, че умишлено са избегнали 
прилагането на деполяризиращи и недеполяризиращи мускулни ре-
лаксанти, поради риск от хиперкалиемия и удължена мускулна релак-
сация. В литературата няма данни за прилагането на сугамадекс при 
пациенти със синдром на Guillain-Barré. В края на операцията паци-
ентката сама е възстановила дихателната активност със задоволителен 
обем и честота. Тя е екстубирана на операционната маса и е преведена 
в интензивно неврологично отделение, откъдето е изписана 10 дни по 
– късно. Детето е без особености при раждането, с Apgar 8 на първата 
минута и 10 на петата минута. 

   През 2014 година в СБАЛАГ „Майчин дом“ – ЕАД, София, е 
докарана бременна пациентка в 16 г.с. с диагностициран синдром на 
Guillain-Barré, на която предстои прекъсване на бременността по соб-
ствено желание. Жената е била хоспитализирана в друга болница пора-
ди основното заболяване и е лежала в интензивно неврологично отде-
ление. Като симптоми на заболяването се установяват: трудности при 
преглъщането (булбарно засягане), параплегия на долните крайници и 
съвсем лека дихателна недостатъчност. Предвид краткостта на интер-
венцията се взе решение да се извърши краткотрайна венозна анесте-
зия с пропофол и фентанил. През цялото време на манипулацията па-
циентката дишаше спонтанно. Беше оставена за наблюдение в КАИЛ и 
след това транспортирана в интензивно неврологично отделение.

   В СБАЛАГ „Майчин дом“ – ЕАД, София, няма докладван случай 
на пациентка на термин със синдром на Guillain-Barré.

   В заключение, типът анестезия за оперативно родоразрешение при 
пациентките със синдром на Guillain-Barré би следвало да се опреде-
ли от опитен анестезиолог и да бъде индивидуално ориентирано, като 
водещи са клиничната картина на конкретния пациент и придружава-
щите заболявания.
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ОБЗОРИ

Абстракт:
Настоящата публикация има за основна цел да внесе яснота по един 

от най – дискутираните и наболели проблеми в медицината – „за” или 
„против” евтаназията. Тази тема вълнува обществото още от дълбока 
древност, за което свидетелстват кратките литературни данни в нача-
лото на труда.

За изясняването на термина евтаназия, детайлно са изброени и пояс-
нени всички гранични състояния между живота и смъртта (анабиоза, 
кома и летаргичен сън). Отправен момент за пълното разгръщане на 
проблема е дефинирането на видовете смърт, както и различните фор-
ми на евтаназия.

Специално внимание заслужават случаите, при които се достига до 
състояние, известно в медицинската практика като „зависим от венти-
латора пациент”. Този термин е достъпно обяснен като част от цялост-
ната концепция за евтаназията.

Неминуемо се поставя въпроса за разграничаване на понятията – па-
лиативни грижи, лекар – подпомогнато самоубийство и евтаназия, като 
се посочват специфичните им особеност.

В края на труда са включени 2 проучвания, извърешни в САЩ, по-
казващи че повече от 55% от анкетираните лица имат положителна 
нагласа към евтаназията и я приемат като допустим собствен избор за 
прекратяване на живота.

Ключови думи: евтаназия, видове, между живота и смъртта, 
анабиоаза, кома, летаргичен сън, вентилатор – зависим пациент.

Abstract:
The present publication has one main purpose – to explain one of the 

most discussed questions that have given rise to much controversy in 
the medicine – “for” or “against” the euthanasia. This subject excites the 
society even in the remote past. for that testify the brief literature data at the 

beginning of this work.
for the clarifying of the term euthanasia are enumerated in details all the 

borderline states between life and death (anabiosis, coma, lethargic sleep). 
It is very important to be classified all types of death and the differences 
between them. 

Special attention deserve the cases in which is presented a condition 
known in the medical practice as “ventilator – dependent patient”. This term 
is easy to be explained as a part of the complete conception of euthanasia.

Inevitably are examined 3 concepts and the differences between them – 
palliative cares, physician – assisted suicide and euthanasia.

At the end of this work are shown 2 studies, made in the USA, which 
clearly indicate that more than 55% of all the people in the investigation 
have a positive adjustment about the euthanasia and could take it as an own 
choice.

Key words: euthanasia, types, between life and death, anabiosis, coma, 
lethargic sleep, ventilator – dependent patient.

“To be or not to be, that is the question?...”

Въпрос, който също са си задавали лекари и лечители от дълбока 
древност. За да могат да се преборят с тежките травми, често несъвмес-
тими с живота, постепенно във времето са се усъвършенствали техни-
ки, които да спомагат процеса на лечение. Но не винаги желанието и 
стриктно изпълнените процедури водят до положителен изход за даде-
ния индивид. Никой не може да определи в дадения момент какъв ще 
бъде изхода от състоянието и какво бъдеще очаква пациента.

Юридическо понятие за смърт:

ДА ЖИВЕЕш ИЛИ ДА НЕ ЖИВЕЕш…

Радев Р. Н. 1, Радев Вл. Р.1, Богданов Сл. Хр.1, Арабаджиева Д. А.2, Василева П. Ц.1, 
Василев М. В.1, Николов Кр. Ал.1, Иванов Ст. И.1, Цанкова, Г. Ст.¹, Йорданова, Д. М.¹

1-УМБАЛ „Г. Странски“ КАИЛ, гр. Плевен
2-МБАЛ – ОАИЛ, гр. Русе

TO LIVE OR NOT TO LIVE…

Radev R. N.¹, Radev Vl. R.¹, Bogdanov Sl. Hr.¹, Arabadjieva D. A.², Vasileva P. C.¹, 
Vasilev M. V.¹, Nikolov Kr. Al.¹, Ivanov St. I.¹, Tzankova, G. St.¹, Yordanova, D. M.¹

1-University Hospital “G. Stranski” – Pleven – ICU.
2-General Hospital – Rousse – ICU.

А) Гранични състояния между живота и смъртта:
- анабиоза – специфично състояние, при което жизнените процеси 

временно се прекратяват или се забавят до степен, при която липсва 
всякаква видима проява на живот, без обаче това да нарушава стабил-
ността на биологичната система.

- кома – която преминава през четири етапи: будна кома (coma vigile), 
изразяваща се в помрачение на съзнанието; лека кома, изразяваща се 
с леко разстройство на съзнанието без увреждания на вегетативните 
функции; дълбока кома, изразяваща се в пълно увреждане на съзнани-
ето и наличие на значителни вегетативни нарушения; същинска кома 
(coma carus), изразяваща се в състояние на привидна смърт, характе-
ризиращо се с пълно изчезване на съзнанието и пълно изчерпване на 
вегетативните функции, при все още проявяващ се гръбначномозъчен 
автоматизъм.

- летаргичен сън –състояние на патологичен сън с повече или по 
– малко изразено отслабване на физическите прояви на живота, с 
обездвижване, със значително понижение на обмена и отслабване или 
отсъствие на реакции на звуковите, тактилните и болковите раздраз-
нения.

- заболявания, водещи до нарушения в будността и съня – сънна бо-
лест, епидемичен летаргичен енцефалит, синдром на периодическата 
псевдохиперсънност.

Общото между всички посочени случаи е липсата на съзнателен 
контрол върху тялото и отпадане възможността за съзнателен контрол 
върху начина на реагиране на тялото спрямо дразнителите на външната 
среда.

Б) Видове смърт в широк контекст:
- физическа смърт;
- биологична (абсолютна) смърт, характерна единствено за биоло-

гични организми;
- социална смърт;

- психологична смърт;
- клинична смърт;
- мозъчна смърт;
- юридически – гражданска смърт.
В средните векове, когато е започнал Ренесансът (Възраждането), е 

започнал процес, който можем да отъждествим с Реституцията в меди-
цината. От вдъхването на живот на Адам от Господ (според библейски 
данни), през опитите на Андреас Везалиус (1514 – 1564г. ) за изкуст-
вено дишане на трахеотомирани животни, всички опити за съживя-
ване били емпирични и неефективни. Първи успешен опит за кардио 
– пулмонална реанимация е проведен в Балтимор на 13.07.1957г. Пи-
тър Сафар (1921 – 2003г.) е основоположник на съвременната кардио 
– пулмоналнаресусцитация. И все пак ефективно проведената кардио – 
пулмоналнаресусцитация може да не спаси пациента (мозъчна смърт), 
а само неговите органи. Терминалните състояния по различно време 
могат да доведат до смърт на организма. Едни от задачите днес са:

- позициониране на пациентите в критично състояние;
- патофизиологични промени при терминална и клинична 

смърт;
- спешна диагностика на клинична смърт;
- основно поддържане на живота – представени на основание 

на Правилата на Европейския съвет по ресусцитация през 2005г.
За биологична смърт при определена възраст и при определени за-

болявания медицината е безпомощна. Най – голям социален проблем 
са пациентите с кортикална смърт. Може би са загубени за обществото, 
но при предварително изразена воля на пациента за донорство се опре-
деля и последващото поведение.

- Евтаназия?
Евтаназията е умишлено предизвикване или ускоряване на смъртта 

на лице със заболяване, което се преценява като сериозно и с безна-
дежден край.



30 Год. XLIII, кн.4/2014

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Евтаназията е доброволна, когато компетентният пациент се съгласи 
да се изпълни, а е принудителна, когато тя се извършва без ясното раз-
биране на пациента и без неговото съгласие. Евтаназията може да бъде 
очевидна, ясен акт, признат като такъв, както от медицинския персо-
нал, така и от пациента или може да е действие или поредица от дейст-
вия, които са изложени като „стандарт“ медицинско лечение. Пример 
за ясен акт е, когато пациентът получава смъртоносна интравенозна 
доза на калий или инсулин или per osфатална доза успокоителни. Въ-
преки това, на пациента може да се прилага постепенно повишаващи 
се дози морфин или други наркотици за седиране или обезболяване, 
със съзнанието, че морфинът ще ускори смъртта.

Ако медикаментът, който се използва предимно за лечение на силна 
болка, която не може да се контролира с други аналгетици при терми-
нално болни (например напреднал злокачествен процес), независимо 
от това, че се прилага, се знае, че страничен ефект от лечението може 
да доведе до ускоряване на смъртта. Това не може да се счита за евтана-
зия. Въпреки това, ако прекалено често се повтарят дозите за купиране 
на болката, седирането или „затрудненото дишане“ може наистина да 
бъде прието за евтаназия съгласно приетото за „стандарт“ медицинско 
лечение.

Друга форма на евтаназия, която често се практикува, е да се изклю-
чи вентилаторът (механичният респиратор), който подпомага дишане-
то при пациент, който не е в състояние да диша самостоятелно. Някои 
пациенти са поставени на вентилатор, защото те имат заболяване на 
белия дроб и се нуждаят от допълнително кислород – тези пациенти 
трябва да бъдат вентилирани/обдишвани/. Други пациенти не могат да 
дишат самостоятелно, защото имат мозъчно заболяване, а трети може 
да са изпаднали в тежко, необратимо вегетативно състояние.

Често, рано в хода на болестта, е трудно да се определи дали със-
тоянието е обратимо, или не. Това става ясно с течение на времето. 
Пациентите на механична вентилация често са в дълбока кома и могат 
да се влошат и да умрат. Без пълния неврологичен статус е трудно да се 
определи дали пациентът е в дълбока кома, или е мъртъв. Изготвени са 
серия от тестове, чрез които се определя наличието на мозъчна смърт. 
Те обикновено се прилагат от невролог, неврохирург или реаниматор.

Ако чрез тези тестове сме определили, че е настъпила мозъчна 
смърт, е законно да изключим вентилатора, въпреки че сърцето може 
все още да бие, защото в тази ситуация вентилаторът поддържа паци-
ента жив. В интензивните отделения може да се прекратява вентила-
торната поддръжка при пациенти, които имат или тежки и необратими 
мозъчни увреждания, без те да са мъртви, или при пациенти с потен-
циално обратими мозъчни увреждания. Посочената причина за преус-
тановяване на вентилаторната поддържка е напълно обяснима, защото 
възстановяването на предишното функционално състояние на ЦНС на 
пациента е невъзможно.

Може да се прекрати поддържането чрез вентилатор при пациенти 
с тежко респираторно заболяване. Това става, когато се прецени, че 
те вече са зависими от вентилатора и може да се наложи изкуствена 
вентилация за останалата част от живота им. Механичната вентилация 
е изкуствен метод за поддържане на живота. Тя може да бъде живо-
тоспасяваща при остро заболяване. В такива случаи поставянето на 
вентилатор е временна мярка. Изкуствената вентилация не е част от 
препоръчителното лечение на заболявания като тежки инсулти и бело-
дробни заболявания, тъй като е малко вероятно, че ще помогне и има 
голяма вероятност пациентът да умре или да стане зависим от венти-
латора. Когато се предвижда лош изход от изкуствената вентилация, 
пациентът или негови роднини обикновено са съветвани да подпишат 
„Не на реанимацията“.

 Това ще гарантира, че един вентилатор няма да се използва 
като част от лечението на пациента и няма да възникват затруднения 
относно ситуациите свързани със зависимостта от вентилатор. Ясно е, 
че съществува голяма разлика между човек, който умира, защото вен-
тилаторът се използва по неточна индикация и пациент, умиращ заради 
изключването на вентилатор. Ако пациентът се нуждае от вентилатор, 
за да оцелее, смъртта е пряко следствие от изключването на машината 
и това прави тази форма на евтаназия.

- Лекар – подпомогнато самоубийство?
Лекар – подпомогнато самоубийство е, когато един лекар помага на 

човек да се самоубие, като му предостави необходимите средства за 
това. Това може да стане като се предписва смъртоносна доза лекарства 
орално. Тези медикаменти пациентът приема на по – късен етап. Освен 
това, лекарят може да играе по – активна роля чрез предоставяне на 
човека машина, която веднъж пусната в действие, автоматично доставя 
голяма интравенозна доза успокоително (например барбитурат), пос-
ледвано от лекарство като голяма доза калий, който спира сърцето или 
парализиращ агент, който спира дишането. Първото лекарство води до 
сън, а второто убива пациента. Лекарят е по – пряко свързан с този вид 
подпомогнато самоубийство, защото освен предписването на смърто-
носни лекарства, той настройва машината и вероятно също трябва да 
даде интравенознаинфузия на лицето. Един лекар може също да подпо-
мага самоубийството, като откаже да доставя храна и вода на пациент 
по негово изрично искане. Законът в много страни не се намесва, ако 
човек спре да приема вода и храна по свое желание, но ако това се слу-

чи в болнично заведение, лекарят отговаря като съучастник, спомагащ 
за самоубийство.

- Какво е прекратяване на храненето или хидратацията?
Спирането на водата и храната е вид евтаназия, която все повече се 

практикува. Най – честите цели са пациенти, които са в кома и не са в 
състояние да преглъщат или пациенти с напреднала деменция, които 
не могат да се хранят. Тези болни трябва да бъдат временно захранвани 
през сонда за хранене, поставена през носа или постоянно захранва-
ни чрез гастростома – катетър, поставен в стомаха през кожата. Много 
лекари, които спират храната и водата в отговор на напредъка на ди-
рективите, посочват, че сондата за хранене е форма на изкуствено под-
държане на живота , която е подобна на използването на вентилатор. 
Осигуряването на храна и вода са за поддържане на живота и спиране-
то им с намерението да се ускори смъртта, е евтаназия.

- Какво е смърт без чужда помощ?
Да умираш естествено означава, пациент да умре от последиците на 

старостта или болестта. Смъртта на пациента може поне отчасти да се 
дължи на оперативно лечение или на неговите усложнения, както и на 
прилагането на потенциално смъртоносни лекарства, които се прила-
гат по стриктни индикации и точни дози с цел лечение на заболяване 
или облекчаване на болката. Когато се дават потенциално смъртоносни 
лекарства, не трябва да се цели ускоряването на смъртта. Лечението 
може да бъде прекратено и това може косвено да доведе до неговата 
смърт. Пациентите нямат никакво задължение да използват медицин-
ско лечение и могат да изберат естествения ход на тяхното заболяване. 
Това става морално съмнително, когато пациентът е млад и лечението 
е лесно, и животоспасяващо като преливане на кръв при внезапна ос-
тра кръвозагуба. Лекарят е длъжен да използва наличните знания, чрез 
които да удължи живота или да облекчи страданията. Ако лечението за 
удължаване на живота има вероятност да доведе до страдание, лекарят 
може да откаже такова, след като проведе консултации с пациента и 
роднините му. Лечение, което вече се прилага, може да бъде прекрате-
но, ако то ще удължи живота и страданията на пациент с неизлечимо 
заболяване. Ако прекратяването на лечението има висока вероятност 
пряко да доведе до смъртта на пациента, то не трябва да бъде спирано, 
дори да има искане от страна на роднини на пациента, тъй като това 
представлява намерение да предизвикат или ускорят смъртта (напри-
мер изключването на вентилатора при пациент, който не е в състояние 
да диша самостоятелно, ще доведе до незабавна смърт). 

- Какво е „персистиращо вегетативно състояние (ПВС)“?
Това е постоянно състояние, при което е налице тежко увреждане на 

мозъка, пациентът има потиснато съзнание и е неспособен да отговаря 
на дразнители от околната среда. Пациентите с ПВС обикновено са по-
страдали от тежки наранявания на главата, продължително спиране на 
сърдечната дейност или множество удари. Болните с ПВС са в състоя-
ние да отварят очите и изглеждат като будни, но са напълно нечувстви-
телни към заобикалящата ги среда. Те могат да дишат спонтанно или 
да са се нуждаят от изкуствена белодробна вентилация. Освен това, 
тези болни обикновено не могат да преглъщат и се нуждаят от сонда за 
хранене. Когато се установи ПВС, обикновено то е постоянно. 

 Налице са няколко проблема при диагностиката на трайните 
вегетативни състояния:

1. Няма обективен тест, с който да се постави диагнозата. Ди-
агнозата се поставя, когато пациентът страда от тежка мозъчна трав-
ма и не показва признаци на възстановяване. Диагнозата се поставя с 
течение на времето, но възстановяването е малко вероятно 12 месеца 
след травматично увреждане на мозъка и 3 месеца след нетравматично.

2. Някои пациенти, които са в трайно вегетативно състояние 
започват да общуват в ограничен, но съзнателен и смислен начин, след 
период от няколко години.

3. Ние не можем да приемем, че пациентите с персистиращо 
вегетативно състояние нямат никаква съзнателна мозъчна активност. 
Също така няма как да разберем доколко е съзнателна тази дейност, 
ако има такава.

- Какво е „зависим от вентилатор“ пациент?
Пациентите обикновено не се поставят на вентилатор, освен ако има 

голяма вероятност да оздравеят и да са способни да дишат отново са-
мостоятелно. Обикновено острият респираторен синдром е обратимо 
състояние и е уместно пациентите да бъдат поставени на вентилатор. 
Често вентилаторът е единственото лечение, което ще спаси живота на 
болния и се наблюдава натиск от роднините да се приложи този метод 
на лечение. Пациентите с продължителни или тежки и необратими мо-
зъчни или белодробни заболявания обаче, едва ли ще се поставят на 
механична вентилация. Тежкото мозъчно или белодробно страдание не 
се лекува от машината, но по този начин пациентът се поддържа жив, 
но не е в състояние да диша ефективно сам, за да бъде откачен от вен-
тилатора. Тези болни се наричат зависими от вентилатора пациенти. 
Един пациент може да диша с помощта на вентилатор за неограничен 
период от време, а има и много видове преносими вентилатори, чрез 
които болните могат да живеят вкъщи. 

Разходите за поддържането на вентилатор в интензивните отделе-
ния са високи и това е една от причините да има нарастващ натиск да 
се изключи механичната вентилация, ако пациентът не е в състояние 
да диша самостоятелно. Това очевидно е форма на евтаназия, тъй като 
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действието на изключване на машината директно води до смъртта на 
пациента. Не всички случаи обаче са ясни. Някои пациенти са в със-
тояние да дишат сами за период от няколко часа, когато не са включени 
на вентилатор, но след това се уморяват и дишането се влошава. Това 
може да доведе до смъртта на болния, ако той не се включи отново на 
вентилатор. Винаги ли е морално оправдано да се преустанови трайно 
подкрепата на вентилатора в тези ситуации? Ако има шанс пациентът 
да диша самостоятелно, а той всъщност е в състояние да диша сам в 
продължение поне на няколко часа, вероятно би било разумно да се 
прекрати механичната вентилация, ако пациентът приема риска от 
смъртния изход.

Ако пациентът впоследствие умре, смъртта може логично да се 
отдаде на основното заболяване, а не причина да бъде изключването 
на вентилатора. Това е област, изпълнена с опасности, тъй като упъл-
номощените лица невинаги може да действат в най – добрия интерес 
на болния. На пациента трябва да се дадат всички шансове за възвръ-
щане на функцията на белите дробове до изходно ниво, преди да се 
направи опит за прекратяване на механичната вентилация. Преждевре-
менното прекратяване на вентилацията може да бъде причина тя да 
се компрометира. Ако към момента на спиране на вентилатора стане 
веднага ясно, че болният не е в състояние да диша ефективно сам вен-
тилаторът трябва отново да се включи, а не да се дават на пациента 
опиоиднианалгетици. След като болният се откачи от вентилатора, 
опиоиднианалгетици трябва да се прилагат, само ако, след определен 
период от време, пациентът започва прекалено често да изпада в тежко 
положение, от което е ясно, че той няма да оцелее. Прекалено бързото 
прекратяване на изкуствената вентилация или приемането на опиоид-
нианалгетици с намерение да се ускори смъртта, е евтаназия.

- Какво е желание „Не реанимирай!“ (Do not Resuscitate – 
DNR)

„Не реанимирай!“ е желание на пациента, направено в болничното 
заведение, което казва на лекаря да не се опитва да съживи болния, ако 
той е в непосредствена опасност от смърт. При подписване на запо-
вед DNR пациентът обикновено се притеснява да не бъде включен на 
вентилатор. Решението да се подпише DNR обикновено означава, че 
болният или негов роднина е решил, че чрез реанимационните меро-
приятия ще се предизвикат ненужни страдания, а това няма да облекчи 
неговото основно заболяване. Това е много важно за предпазването от 
прекомерните медицински интервенции, които често водят до ненужно 
страдание на неизлечимо болни и възрастни хора. Подписването на 
DNR не трябва да бъде претекст за понижаване нивото на медицински-
те грижи, които един пациент получава.

- Какво е аванс директива?
Аванс директивата е правен документ, изготвен от лице, в който се 

посочват неговите предпочитания по отношение на грижите в края на 
живота му, ако те се разболеят и не могат да изразят себе си за тези 
предпочитания. Аванс директивата обикновено посочва, че ако човек 
има терминално заболяване, за което не желае извънредни реанима-
ционни мероприятия, те не трябва да бъдат предприети. Проблемът е, 
че е трудно за аванс директивата да обхване всички възможни ситуа-
ции, които могат да се появят и има широка гама от тълкувания от стра-
на на роднините. За роднините „реанимационни мерки“ означава или 
механична вентилация, или дори само поставяне на сонда за хранене 
или интравенознаинфузия. Също тежък инсулт може да се тълкува като 
„фатална“ болест. Аванс директивата може по този начин да се използ-
ва от роднините като причина да не се дава храна и вода на пациент с 
тежко, но нефатално заболяване.

- Какво представляват палиативните грижи?
Палиативните грижи се отнасят до лечението на пациент с терми-

нално състояние като рак, с терапия, която няма да излекува пациента, 
но ще направи остатъка от живота му по – лесен. Палиативните грижи 
са много важни в лечението на всяко нелечимо заболяване, особено 
ако болният е в тежко състояние или изпитва силна болка. Лекарите се 
учат, че трябва да се подхождат агресивно при справянето с болката и 
страданието при тези пациенти. Освобождаването от психологически 
или финансови мотиви също е важно, но често е трудно постижимо. 
Мнозина смятат, че текущият интерес към евтаназията и асистираното 
самоубийство е резултат на недостатъчни палиативни грижи. За съжа-
ление, тъй като целта на тези грижи е преди всичко да „намалят стра-
данието“, много хора разглеждат палиативните грижи като ускоряване 
на смъртта с цел намаляване на страданието. Преустановяването на 
храненето и хидратацията се считат от някои за част от палиативни-
те грижи. В допълнение, използването на силни опиоиднианалгетици, 
които намаляват болката, се превръщат във фаворити по отношение 
на редица индикации като тревожност, недостиг на въздух, потискане 
чувството за глад, когато храненето е прекратено. По този начин палиа-
тивните грижи бързо се превръщат в евфемизъм на евтаназията.

- Какви са вижданията на лекарите по отношение на евтана-
зията и асистираното самоубийство?

Трудно е да се придобие представа за истинската картина относно 
мнението на лекарите от статии във вестници или списания. Тъй като 
евтаназията и асистираното самоубийство са нови насоки в медицина-
та и представляват предизвикателство за установените морални цен-
ности, е по – вероятно да се публикува доклад от членовете на една 

организация, отколкото доклад на един лекар, практикуващ подпомог-
нато самоубийство. 

Лекарите, практикуващи евтаназия и асистирано самоубийство са 
по – откровени и дават гласност на проблемите, свързани с тях, тъй 
като много от тях се смятат за пионери. Като се има предвид, че много 
лекари продължават да практикуват медицина, основавайки се на тра-
диционната етика, не виждат нужда да се публикува този факт. Дори 
ако човек чете консенсусни отчети от лечебните групи по етика, може 
да получи предубедена представа за основните мнения на лекарите по 
тези проблеми.  Тези твърдения обикновено са написани от една мал-
ка група лекари,  много от които са активни в групи по етика, защото 
те искат да видят промени. Няколко статии са публикувани относно 
възгледите на лекарите, събрани чрез анкети, за евтаназията и подпо-
могнатото самоубийство. Те вероятно се доближават до реалното мне-
ние на лекарите. В проучване на британски лекари върху справянето с 
трайните вегетативни състояния, 35% от тях никога няма да прекратят 
храненето, а 28% винаги ще лекуват остра инфекция или други живо-
тозастрашаващи състояния.

В проучване при 355 онколози, по – голямата част от тях намират 
евтаназията или подпомогнатото самоубийство като неприемливо. 
Въпреки това, един от седем онколози действително са извършили ев-
таназия или асистирано самоубийство. Тридесет и седем процента от 
лекарите, които се грижат за болни от СПИН, е малко вероятно да ока-
жат помощ на пациента с установен СПИН да се самоубие, но 48% са 
заявили, че биха били склонни да го направят. Четирдесет и осем про-
цента от 1355 лекари в щата Вашингтон са съгласни, че евтаназията не 
е морално оправдана, но 33% биха изпълнили евтаназия. Четирдесет 
процента от 1119 лекари в Мичиган, участващи в грижи за терминално 
болни пациенти, са „за“ легализирането на подпомогнатото самоубий-
ство, 17% - „за“ забрана на подпомогнатото самоубийство. Двадесет и 
два процента от лекарите биха участвали и в асистирано самоубийство 
и в евтаназия.

-  Какви са възгледите на широката общественост по отноше-
ние на евтаназията и асистрираното самоубийство?

Две трети от онкологичените пациенти и обществото мислят, че ев-
таназията и асистираното самоубийство са приемливи при пациенти с 
рак и непрестанна болка. шестедест и шест процента от извадка от 998 
възрастни в Мичиган ще изберат легализирането на подпомогнатото 
самоубийство пред забраната за него. Проучването на 1022 възрастни, 
публикувано на 7.01.1997г. в USA Today посочва, че според 58% от ан-
кетираните лица на лекарите трябва да им бъде разрешено да подпома-
гат самоубийството на неизлечимо болни с остра болка.

- Какво е казано в Хипократовата клетва или каква е традици-
ята в преподаването в медицинските университети?

„Вие ще упражнявате изкуството си единствено за лечение на паци-
ентите си и няма да давате наркотици, да извършвате никаква операция 
за престъпна цел, дори ако сте стимулирани, още повече се отдръпне-
те!“

При някои пациенти се знаят точните причини. За един 18 – годи-
шен тежко катастрофирал моторист би се направило всичко възможно 
– има смисъл да се борим. Но какво да кажем за 85 – годишен със 
сърдечна недостатъчност, захарен диабет и злокачествено заболява-
не? Продължаваме. И колко? И докога? С агресивна химиотерапия и 
палиативни грижи? След това отговорите не са толкова ясно очерта-
ни. Усложняващи въпроси идват и от това, че често медицината не е 
наясно кои са най – ефективните процедури. Едно е ясно – лекари-
те, медицински и помощния персонал – да, всички екипи, са обучени 
да помагат и спасяват пациенти. В резултат на това, при някои болни 
може да се вмъкне повече от необходимото и да се извършат излишни 
мероприятия, неповлияващи крайния резултат. Едно от нещата, които 
ни озадачава, че в безнадеждна ситуация се прилага огромен ресурс от 
енергия, знания и материални средства върху пациент с предварително 
песимистична прогноза.

Но дали обществото би приело фактите, че продължавайки в този 
дух в рамките на следващите 15 години ще се удвои броя на страда-
щите хора на поддържащо лечение. Други казват, че не искат парите за 
здравеопазване да бъдат давани за лечение на хора, които имат шанс за 
живот 1:100 000. Всъщност не е толкова трудно да се говори за повече 
от 80% в авансов план за тяхното поддържане на живота. Това, което е 
ужасно трудно, е да се говори със самите тях, с децата им, с близките 
и хората, които ги ценят и обичат, които не са готови да приемат, че 
„мама и татко умират…“ . „Но не всичко е пари, човешкият живот е 
неизмеримо ценен и ще се борим за него…“.
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ОБЗОРИ

Резюме

Общата анестезия води до подтискане на дихателния център, пони-
жава алвеоларната вентилация, нарушава  отношението  вентилация/
перфузия, понижава оксигенацията , газообмена. Ателектази се полу-
чават при 90 % от пациентите подложени на обща анестезия, разпола-
гат се в белодробните основи и  могат да бъдат място за развитието на 
инфекция. За тяхната профилактика се прилага интраоперативно поло-
жително налягане в края на експириум- РЕЕР. Ефекта му се допълва от 
използването на  рекруитмънт  маньовър. Стратегията на протектив-
ната механична вентилация включва прилагането на малък дихателен 
обем- 6-8мл/кг за профилактика на волутравма и РЕЕР-5-15 смН2О 
за да профилактика на аталектотравма и биотравма. Рандомизирани-
те клинични проучвания на koner, Reis Miranda, Walthuis, Wetterslev, 
Whalen  доказват че прилагането на РЕЕР  подобрява оксигенацията и 
намалява следоперативните белодробни усложнения. Imberger  анали-
зира  8  рандомизирани  клинични проучвания , в които пациентите са 
разделени в две групи- с и без  приложен РЕЕР . Те доказват че интрао-
перативната употреба на РЕЕР намалява следоперативните ателектази 
и подобрява оксигенацията. Тези проучвания  не изясняват  отноше-
нието на намалените следоперативни ателектази върху развитието на 
постоперативните белодробни усложнения и смъртността. 

Клиничното проучване на Walthius доказва че при използването на 
протективната механична вентилация се намаляват  инфламаторните 
белодробни и системни изменения

Summary

General anesthesia leads to depression of the respiratory center, 
decreased alveolar ventilation violates ratio ventilation / perfusion, 
decreased oxygenation and  gas exchange. Atelectasis occurring in 90% of 
patients undergoing general anesthesia, they are situated  in the lung  bases 
. The atelectasis could create conditions   for the development of infection. 
The prevention from atelectasis include intraoperative administration of 
possitive- end-expiratory pressure (PEEP) . Its effect is complemented by 
the use of recruitment maneuver. The strategy of protective mechanical 
ventilation involves the application of small tidal volume-6-8ml/kg to 
prevent volutrauma and  PEEP= 5-15 cm H2O to prevent atalektotrauma 
biotrauma. Randomized clinical trials of koner, Reis Miranda, Walthuis, 
Wetterslev, Whalen prove that the application of PEEP  improves oxygenation 
and reduces postoperative pulmonary complications. Imberger  analyzed 8 
randomized clinical trials, in which patients were divided into two groups, 
with and without attached PEEP. They prove that the intraoperative use of 
PEEP  reduces postoperative atelectasis and improve oxygenation. These 
studies do not clarify the  influence of reduced postoperative atelectasis on 
the development of postoperative pulmonary complications and mortality.  
Clinical Trial Walthius proves that the use of protective mechanical 
ventilation reduces pulmonary and systemic inflammatory changes.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕЕР  ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА АТЕЛЕКТАЗИ 
ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ КОРЕМНИ ОПЕРАЦИИ

Коритарова В., проф.  Георгиев С.

THE USE Of PEEP fOR PREVENTION Of ATALECTASIS 
DURING  PROLONGED ABDOMINAL SURGERY

Koritarova V.,  Prof. Georgiev S.

ВЛИЯНИЕ НА ОБЩАТА АНЕСТЕЗИЯ ВЪРХУ 
ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Увод
Общата анестезия води до подтискане на дихателния център, пони-

жава алвеоларната вентилация, нарушава  отношението вентилация/
перфузия , понижава оксигенацията, газобмена. Медикаментите като 
анаксиолитици, опиати,инхалационни и венозни анестетици, които се 
използват за седация, хипноза, аналгезия имат депресивен ефект върху  
отговора на дихателния център към хиперкапнея, хипоксемия . Анес-
тетиците потенцират  ефект на миорелаксантите върху дихателната 
мускулатура. ФОК се понижава с 700 -800мл.  при промяна от изпра-
веното положението на тялото в  supine положение на операционната 
маса. В резултат на релаксацията диафрагмата се премества краниално 
и това допълнително понижава ФОК с 450-500мл. Едновременно се 
понижава и белодробния къмплайънс.  Ателектази се получават при 
близо 90%  от пациентите подложени на обща анестезия и се разпола-
гат в белодробните основи. Те персистират няколко дни в следопера-
тивния период и могат да бъдат място за развитие на инфекция. Според 
механизма си на образуване ателектазите биват- абсорбционни, ком-
пресивни, и получени от недостиг на сърфактант.  Те представляват 
белодробни участъци, които перфузират без да вентилират, което води 
до понижаване на отношението вентилация/ перфузия и до нарастване 
на интрапулмоналния шънт, това влошава оксигенацията. Има много 
фактори, които повлияват образуването на ателектазите- възраст, fIO2 
продължителност на анестезията, положение на тялото, използване на 
РЕЕР.  Rothn  доказва че при преоксигенация с 30% О2  не се образуват 
ателектази  като прави КАТ 15 мин. след увода в анестезия. Повишава-
нето на концентрацията на вдишания О2 от 0,4 до 1 за 15 мин. води до 
увеличаване на ателектазите близо до диафрагмата . Районите които са 
гранични на ателектазните след тази промяна влошават вентилацията 
си.  През 1985г. се правят проучвания , които доказват  че няма връзка 
между продължителността на анестезията и развитието на ателектази, 
поради преоксигенацията с 100% О2 . Не е доказана ясна връзка между 
възрастта и развитието на ателектази, но е известно че с напредването 
на възрастта намалява обема затваряне на дихателните пътища. 

Патофизиология

 Съществуват 3 механизма, които стабилизират белодробния парен-
хим и го предпазват от колапс: 

1.Сърфактанта-понижава силите на повърхностно напражение вър-
ху алвеоларните стени особено в края на експириум. Неговата основ-
на функция е да стабилизира алвеолите като предпазва тези с малък 
диаметър от колабиране, а тези с по-голям диаметър от прераздуване. 
Анестезията понижава сърфактанта , а от там и алвеоларната стабил-
ност.

2.Еластичните сили на белодробния интерстициум
3.Транспулмоналното налягане, което се определя от разликата меж-

ду  алвеоларното и интраплевралното налягане 
Общата анестезия, механичната вентилация имат негативен ефект 

върху трите фактора и това може да предизвика  колапс, които обхваща 
алвеолите, бронхиолите, белодробните капиляри.

1. Алвеоларен колапс-  вентилацията на целия ацинус се нару-
шава при резорбция на кислород, недостиг на сърфактант, компресия 
на белодробния паренхим и се развиват ателектази. Нараства интра-
пулмоналния шънт. Алвеоларния колапс се развива в белодробните 
основи, където алвеолите са с най-малък диаметър и кръвотока е най-
висок . Когaто се използва 100% О2 при преоксигенация алвеоларен 
колапс може да настъпи и при увода в анестезия.

2. Бронхиоларен колапс-води до понижаване на вентилацията, 
като перфузията не се променя

3. Капилярен колапс-увеличава алвеоларното мъртво прос-
транство и вентилацията нараства като перфузията намалява. Той се 
наблюдава във вентралните зони, където увеличеното налягане върху 
дихателните пътища в съчетание с относителната и абсолютна интра-
васкуларна  хиповолемия води до колапс. Зони с колабирали капиляри 
има и в ателектазните базално дорзални белодробни участъци поради 
механизма на хипооксична пулмонална вазоконстрикция. Белодробния 
колапс е феномен, които зависи от налягането. Всеки ацинус има кри-
тично налягане на затваряне под което започва да колабира.  Алвеолар-
ното налягане е еднакво във всички ацинуси, докато интраплевралното 
налягане нараства във вертикална посока под действие на гравитация-
та и собственото тегло на белия дроб и е най-високо в дорзо-базалните 
зони, където съответно транспулмоналното налягане е най-ниско и бе-
лодробния паренхим колабира. Най-ниско транспулмонолно налягане 
в белите дробове се достига в края на експириума и колапса е експира-
торен феномен. Белодробен Рекруитмънт маньовър( РМ)  се използва 
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за въстановяване на белодробния колапс. Белодробните единици имат 
критично налягане на отваряне- това е  транспулмонално налягане от 
което започва отварянето на алвеолите.  Потенциала на белия дроб за 
рекруитмънт намалява от вентралните към дорзалните участъци като 
следва градиента на транспулмоналното налягане. При механична вен-
тилация това налягане достига максимална стойност в края на инспи-
риум и белодробния  рекруитмънт е инспираторен феномен.

По време на подържането на анестезията за да се предотвърти  об-
разуването на ателектази може да се приложи положително налягане 
в края на експириум( PEEP). То намалява белодробния колапс и зави-
си от налягането на отваряне и затваряне на белодробните участъци. 
РЕЕР  от 10 Н2О см може да отвори колабиралите дихателни пътища 
но не разгъва напълно ателектазните зони. Затова РЕЕР се прилага 
с предварителен РМ .  Когато   се прекъсне подаването на РЕЕР съ-
ществува риск от алвеоларен колапс . РМ представлява прилагане на 
40смН2О налягане върху дихателните пътища за 40сек. , след което 
вентилацията продължава със стандартно налягане без появата отно-
во на ателектази . Повишеното налягане води до освобождаването на 
нов сърфактант  и покрива алвеоларните стени.  Когато се прекъсва 
РЕЕР трябва да се приложи РМ.  Това стабилизира белия дроб и на-
малява формирането на нови ателектази.  Времето необходимо за да 
колабира белия дроб се определя  от Dantzkler – изчислява влиянието 
на съотношението вентилация/ перфузия , и  fIO2  върху алвеоларната 
стабилност.  Алвеолите колабират при В/П =0,01, но когато fIO2  е 100 
%  В/П =0,07  и тогава времето за колапс от 30 мин. Намалява на 6 мин.   
Тези резултати се получават като се има в предвид, че при анестезиран 
човек в supine    позиция ТБК=2,5л и капилярния кръвоток е около 5 
л/мин. Той може да предизвика хипервентилация в някои белодробни 
зони и това да увеличи физиологичното мъртво пространство.

Вентилатор-индуцирано белодробно увреждане
По време на общата анестезия се използва механична вентилация, 

която може да предизвика развитието на т.н. ветилатор-индуцирано бе-
лодробно увреждане-VILI. Когато пациента се вентилира с  дихателни 
обеми   повече от 10 мл./кг  съществува риск от алвеоларна руптура 
поради волутравма, която може да предизвика – пневмоторокс, пнев-
момедиастиум, подкожен емфизем.   Web , Tierney   доказват че при 
вентилация на плъхове с високи стойности на  Ppeak  с  ZEEP се разви-
ва белодробен оток , докато при висок  Ppeak  с употреба на  PEEP = 10 
Н2О см не се развива. Dreyfuss доказва че белодробен едем се развива 
при плъхове вентилирани с висок Ppeak  и висок VT  , но не и при тези 
, които се вентилират с нисък  VT и въвежда термина волутравма. При 
механична вентилация с ниски дихателни обеми  настъпва повторно 
отваряне и затваряне на алвеолите, което се отразява неплагоприятно 
върху сърфактанта – развива се аталектотравма, която увеличава дяс-
но-левия интрапулмонален шънт и това води до хипоксия.  Описаните 
вентилатор-асоцирани травми могат да  увредят белодробния епител 
да нарушат пропускливостта на алвеоло-капилярната мембрана и да 
се развие белодробен едем. Може да предизвикат отделянето на въ-
треклетъчни медиатори, с увреждащи белия дроб, предизвикващи раз-
витието на белодробна фиброза, да активират неутрофилите- развива 
се биотравма. Когато е увредена пропускливостта на алвеоларно-капи-
лярната мембрана е възможно медиатори на възпалението, бактерии, 
липополизахариди да преминат в системната циркулация и това да 
доведе до развитието на полиорганна недостатъчност .  Механичната 
вентилация цели да подобри газобмена, да понижи дихателната рабо-
та, като не трябва да предизвиква белодробни увреждания.  Това стои 
в основата на стратегията за протективна механична вентилация. Тя 
влючва вентилация с ниски дихателни обеми около 6-8 мл./кг  -протек-
ция на волутравма и РЕЕР от 5-15 смН2О-протекция на аталектотрав-
ма и биотравма.

Приложението на  РЕЕР –положителни и отрицателни ефекти
Приложението на РЕЕР  в дихателните пътища по време на подър-

жане на обща анестезия при използване на механична вентилация кон-
тролирана по обем е причината налягането в тях  в края на експириума 
да не спадне до нула, а да остане положително.  Нивото на РЕЕР се 
задава на респиратора и се отчита с манометър. Най-често в практи-
ката се прилага РЕЕР от 5-15смН2О . При стойности по-големи от 15 
смН2О  алвеоларния диаметър не може да нараства повече без риск 
от алвеоларна руптура –баротравма.  Положителния ефект на РЕЕР се 
състои в повишаване на РАО2, което е резултат от :

1. Увеличаване на ФОК и на белодробния къмплайънс по вре-
ме на обща анестезия

2. Разгъване на аталектатичните белодробни участъци  ( 
alveolar recruitment)

3. Намалява дясно-левия интрапулмонален шънт
4. Намалява ендекспираторния белодробен колапс
5. Подобрява вентилаторно-перфузионните съотношения
Отрицателни ефекти:
1.Намаляване на венозното връщане  и понижаване на МОС
2.Компресия на сърцето в резултат на повишеното интраторакално 

налягане
3. Понижение на бъбречния, чернодробния, сплахникусовия кръво-

ток
4. Повишаване на интракраниалното налягане-намаляване на веноз-

ното връщане през югуларните вени. Промените в РЕЕР трябва да се 
правят постепенно с 2-3 смН2О –титриране на РЕЕР и да се следят 
промените в газобмена. Промените в МОС могат да се коригират чрез 
обемно заместване и приложение на кардиотоници . Всяко рязко пони-
жение на РЕЕР крие риск от хипоксемия при съпътстваща белодробна 
патология. РЕЕР се намалява ако при  fIO2<50% е налице адекватен 
газобмен. При рязкото спиране на РЕЕР могат да се получат плеврални 
изливи-адапционен процес на белодробната лимфна система с увели-
чена екстравазация поради намаляване на интраплевралното налягане.

Клинични проучвания –приложението на РЕЕР като част от 
протективната стратегия на механична вентилация

Влияние на РЕЕР върху оксигенацията
Приложението на РЕЕР в клинично значими стойности е част от 

стратегията на протективната механична вентилация и се съчетава с 
нисък дихателен обем. koner  в проспективно рандомизирано проучва-
не изучава ефекта  на протективната механична вентилация  с или без 
РЕЕР върху белодробната функция при 44 пациента като ги разделя в 
три групи: 

1.   VT  = 6мл/ кг и РЕЕР = 5 см Н2О  
2.  VT= 10 мл/кг и РЕЕР = 5 смН2О 
3.  VT =10мл/кг  и РЕЕР = 0  Като понижение на шънта и по-

добрение на оксигенацията се наблюдава в първата протективна група
 Reis Miranda изследва превенцията на ателектази в кардиохирур-

гията
1.  VT = 9 мл/кг и РЕЕР=5 смН2О 
2.  VT  =4-6мл/кг и РЕЕР = 10 смН2О  Във втората група се 

наблюдава подобряване на оксигенацията.  В нея се наблюдава и по-
нижение на  белодробни възпаления след кардиопулмонален байпас.

Walthuis изследва ефекта на протективната вентилация върху бело-
дробните възпаления в абдоминалната хирургия с продължителност 
повече от 5 часа. 

1.  VT =12мл/кг и РЕЕР= 0 
2.  VT  =6мл/кг и РЕЕР=10 см Н2О  Като се установява че във 

втората група се понижава нивото на пулмоналните и системни меди-
атори на възпалението  IL-8,  IL-6,  Il-1 и  TNf и в нея се подобрява 
оксигенацията.

Wetterrslev  изследва ефекта на РЕЕР  върху развитието на ателек-
тази и оксигенацията при 40 пациента разделени в две групи РЕЕР и  
ZEEP. Доказва подобрение на периоперативната оксигенация и нама-
ление на следоперативните белодробни усложнения.  Whalen изследва 
ефекта на РЕЕР =4смН2О и РЕЕР= 12смН2О върху артериалната ок-
сигенация при морбидно обезни пациенти. Тя се подобрява при по-
високи стойности на РЕЕР , като разликата изчезва след екстубация.

Влияние на РЕЕР върху развитието на следоперативни бело-
дробни усложнения и смъртността

 През август 2010г.  Imberger прави проучване, което изследва цен-
тралния регистър Cochrain на контролирани проучвания.  Включват се 
тези които изследват ефекта на РЕЕР приложен по време на обща анес-
тезия върху следоперативната смъртност и белодробните усложнения. 
Двама изследователи независимо едни от други избират проучвания-
та, които отговарят на поставената цел и оценяват техните резултати. 
Доказано е че приложението на РЕЕР интраоперативно подобрява 
респираторната функция,но не е доказано че намалява честотата на 
следоперативните белодробни усложнения. Авторите целят да опреде-
лят клиничната полза от интраоперативното приложението на РЕЕР.   
Това ревю включва 8 рандомизирани клинични проучвания с 330 па-
циента разделени в 2 групи с и без РЕЕР . Те доказват, че РЕЕР подо-
брява РАО2/fIO2 ,  предпазва белия дроб от колапс , понижава интра 
и постоперативните ателектази.  Общата анестезия редуцира  fRC 
(Hedenstiema 1985, Hewlet 1974) , което е резултат от понижаването на 
инспираторния тонус, увеличаването на интрабдоминалното налягане. 
Преминаването от изправена позиция в легнала на операционата маса 
води до намаляване на fRC с 20%. Увода в анестезия го намалява с 
още 10% ( Lumb 2000).   Общата анестезия предизвиква ателектази, 
както доказват –Brismar-1985, Eichenberger  -2002Lindguist 1995. Дру-
ги фактори допринасящи за развитието им са -легналата позиция на 
операционата маса , типа на хирургичните манипулации , които пре-
дизвикват компресивни ателектази . Бързата абсорбция на газове от 
дихателните пътища води до образуването на абсорбционни ателекта-
зи. При морбидно обезни пациенти по-значително се понижава fRC  
взависимост от BMI –Pelosi 1998. Придружаващите белодробни забо-
лявания, възраста, вида и продължителноста на хирургичната интер-
венция също повлияват формирането на ателектази.  Проучванията на  
Brismar 1985, Neumann 1999, доказват че приложението на интраопе-
ративен РЕЕР намалява образуването на ателектази. Проучванията на 
Tokics 1987.  Hedenstiema 1986 Lindberg 1992 , Rothen 1998  доказват 
че ателектазите  нарушават газобмена по време на общата анестезия 
Hedenstiema 2005 поставя хипотезата  че те са главната причина за 
следоперативната хипоксия . Hedenstiema 2003 предполага че ателек-
тазите нарушават отчистването на секрета, според   Pearse 2005 могат 
да затруднят лимфотока, което улеснява развитието на инфекция. Като 
се имат впредвид всичките тези фактори вероятно развитието на ате-
лектазите благоприятства развитието на следоперативните белодробни 
усложнения  и смъртността. РЕЕР може да увреди белите дробове чрез 
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прераздуване на незасегнатите от ателектази зони на белите дробове-  
Carvahlo 2006 Terragni 2007 . Употребата на РЕЕР крие риск от баро-
травма и намаление на сърдечния дебит. Това проучване си поставя за 
цел да определи ползата и риска от приложението на интраоперативен 
РЕЕР. Участниците са на възраст над 16 г. подложени на обща анесте-
зия при всякакъв вид хирургия, те са с ендотрахеална тръба, ларинге-
ална маска, с и без мускулна релаксация. Пациентите са разделени в 
две групи- едната е контролна и не и се прилага РЕЕР, докато в другата 
се прилага по време на увода в анестезия или непосредствено след него 
и продължава интраоперативно.

Обекти на изследването са : 
1. Смъртност
2. Дихателна недостатъчност- PAO2/fIO2 по-малко от 200
3. Оксигенация
4. Пневмония- диагностицирана с ренгенография и по клинични 

симптоми
5. Ателектази-зони с белодробен колапс-открити чрез КАТ
6. Баротравма-клинично диагностициран 

пневмоторакс,пневмомедиастинум, подкожен емфизем
7. Следоперативни сърдечни усложнения- клинично диагности-

цирана нестабилна ангина пекторис,ОМИ, остра лявокамерна 
дисфункция

8. Продължителност на престоя в интензивно отделение
9. Продължителност на болничния престой
10. Превеждане на болния повторно в интензивно отделение. 
Резултати-двамата автори включват 8 рандомизирани проучвания , в 

които участват 330 пациента. Две от проучвания влючват лапароскоп-
ски операции- ( Almarakbi 2009, Talab 2009)  едно проучване включва 
холецистектомии (Azab 2005) пациентите са ASA 1, докато в друго про-
учване са включени пациенти ASA 2-3 ( Pang 2003) , те са подложени 
на лапароскопски операции.  В проучването на Berthelsen от 1979г. 
се включват отворени коремни операции. Choi през 2006г. изследва 
пациенти подложени на продължаващи повече от 5 часа коремни от-
ворени операции , Tusman през 1999г. изследва ефекта на РЕЕР при 
пациенти над 60 години подложени на отворени операции повече от 2 
часа, при които не се очаква да се засегне гръдния кош и диафрагмата. 
Пациентите са определени като ASA 2-3.  Wetterslev през 2001 подби-
ра пациенти подлежащи на горни абдоминални операции. При всички 
проучвания РЕЕР се прилага в увода след увода и през операцията. 
Контролната група включва пациенти при които РЕЕР не се прилага. 
Варира в отделните проучвания времето през което се включва РЕЕР 
–след увода или до 30 мин. по-късно. Нивото на използвания РЕЕР е 
между 5-10 см Н2О. РМ се прилага в  4 проучвания-  Almarakbi, Talab, 
Pang, Tusman . Пет от осемте проучвания сепарират пациентите в гру-
пи взависимост от изследваните клинични резултати-Almarakbi, Azab, 
Berthelsen,Pang, Tusman.

1. Следоперативната смъртност се изследва в 4 проучвания- 
Almarakbi Choi Tusman Wetterslev –без статистически значима разлика 
в двете групи 

2. Дихателната недостатъчност при която PaO2/fiO2<200  се изслед-
ва от  Wetterslev. 

3. Оксигенацията- авторите я определят от   PaO2/fIO2 - Pang  из-
следва fiO2 PaO2  в интензивното отделение и установява, че PaO2/
fIO2 нараства в групата с приложен РЕЕР . Две проучвания изследват 
това съотношение на 1, 2, 3 следоперативен ден и го сравняват при 
двете групи-  Berthelsen и Wetterslev като те откриват, че това съотно-
шение е по-голямо в РЕЕР  групата, но разликата между двете групи е 
статистически значима само на първия постоперативен ден. 

4. Постоперативното развитие на пневмония се изследва от 
Wetterslev и от Choi. Тези проучвания не установяват по-голяма често-
та на това усложнение в едната или в другата група.

5. Необходимоста от механична вентилация в следоперативния пе-
риод се изследва от  Almarakbi- в неговото проучване случаите са нула.

6. Ателектазите-като следоперативни усложнения се проучват от  
Azab, Talab – и в двете проучвания те се диагностицират чрез КАТ . 
Оказва се че в РЕЕР групата са значително по-малко. 

7. Баротравми- в две проучвания се изследват –Almarakbi, Talab-не 
се наблюдават такива случаи.

8. Усложнения от страна на сърдечно-съдовата система – Pang и 
Wetterslev  не отбелязват развитието на такива и в двете групи.

9. Продължителност на престоя в интензивно отделение-изследва се 
от Talab-доказва по-малка продължителност при пациентите на които 
е бил приложен РЕЕР

10. Продължителност на болничния престой- Almarakbi  отбелязва 
по-кратък болничен престой при пациентите от РЕЕР групата.

11. Повторно приемане на пациентите в интензивно отделение-  
Talab и Wetterslev го изследват. Последния доказва че при пациентите с 
приложен РЕЕР това е по-малко вероятно.

Заключение - в тези проучвания няма достатъчно доказателства , че 
интраоперативното приложение на РЕЕР намалява следоперативните 
дихателни усложнения и смъртност, заради малкия брой участващи 
пациенти. Единствено се доказва че РЕЕР намалява значително разви-
тието на следоперативните ателектази. Това веднага поставя въпроса 
какво е отношението на ателектазите към развитието на следопера-

тивните пулмонални усложнения и смъртността?  Тези проучвания 
отчита подобрена оксигенация на 1-вия следоперативен ден и намален 
престой в интензивно отделение и в болницата при пациенти на които 
е бил приложен РЕЕР.  Те не описват случаи на баротравма и на услож-
нения от страна сърдечно-съдовата система. Те не обосновават ясно 
отношението риск-полза от интраоперативния РЕЕР. От рандомизира-
ните проучвания не може да се определи клиничната полза от РЕЕР 
приложен интраоперативно.

Влияние на РЕЕР върху белодробния и 
системния възпалителен отговор

  През 2008г.
 Wolthuis, Esther, Choi си поставят за цел да изследват ефекта на 

краткотрайната  механичната вентилация над  белите  дробове при 
пациенти без предварително съществуващи увреждания на белите 
дробове, които се подлагат на обща анестезия. Механичната вентила-
ция с високи дихателни обеми е доказано, че предизвиква белодроб-
но увреждане при пациенти с ALI  и ARDs. Като в това проучване са 
подбрани пациенти, подложени на продължаващи повече от 5 часа хи-
рургични операции. Те са разделени в две групи в едната се прилага 
ДО=12мл/кг , без РЕЕР а в другата ДО=6 мл/кг и се прилага РЕЕР=10 
см Н2О . След увода в анестезия и 5 часа по-късно се изследва брон-
хо-алвеоларен лаваж и кръв за полинуклеарни клетки, концентрацията 
на възпалителните маркери и нуклеозоми. Авторите на това проучване 
доказват че механичната вентилация с нисък  дихателен обем и  РЕЕР, 
както и тази с висок дихателен обем и без РЕЕР  увеличава нивото на 
белодробните интерлевкини, миелопероксидаза, еластаза. В първата 
група единствено нивото на миелопероксидазата е по-ниско. След 5 
часа механична вентилация нивата на TNf-alfa, IL-1alfa, IL1beta ,IL-6 
1, макрофаг инфламаторни протеини alfa и beta в бронхо-алвеоларния 
лаваж. Плазмените нива на IL-6 ,IL-8  се повишават , но не се наблю-
дава съществена разлика между пациентите от двете групи. Ефекта на 
ниския дихателен обем и РЕЕР за намаляването на увреждащия ефект 
на механичната вентилация върху белите дробове и от там понижаване-
то на риска от постоперативни белодробни усложнения ще се изследва 
занапред. Механичната вентилация може да предизвика морфологични 
изменения в белите дробове и това води до развитието на вентилатор-
индуцирани белодробни увреждания, което се изразява в натрупването 
на полинуклеарни клетки в алвеолите, които продуцират медиатори на 
възпалението. Като те могат да се разпространят в системното кръво-
обръщение. Ranieri  доказва намаление на полинуклеарните клетки и 
на проинфламаторните фактори в бронхо-алвеоларния лаваж при па-
циенти с ARDs при които се прилага протективна вентилация. Като 
последната намалява нивото на системните медиатори на възпалението 
а от там и риска от развитието на мултиорганна недостатъчност. При 
опитите с животни се доказва, че механичната вентилация с високи 
дихателни обеми предизвиква белодробно възпаление, но резултатите 
не са показателни, защото се използват нефизиологично високи обеми. 
Доказано е че механична вентилация с ДО=10мл/кг приложена повече 
от 6 часа предизвиква проинфламаторна реакция у неувредени бели 
дробове. У плъхове е доказано че дори МВ за 1 час с нисък ДО=6 мл/
кг без РЕЕР   може да предизвика проинфламаторна и профибриноген-
на реакция при неувредени бели дробове. Протективната механична 
вентилация с нисък ДО и РЕЕР при езофагектомия води до намале-
ние на системния възпалителен отговор, по ранна екстубация  и до 
подобрена белодробна функция. Употребата на висок дихателен обем 
се свързва с удължен престой на пациентите в интензивно отделение, 
развитието на следоперативни белодробни инфекции, продължителна 
интубация. Авторите на това проучване изследват ефекта на МВ върху 
белодробното възпаление и клетъчната апоптоза у пациенти подложе-
ни на продължаващи повече от 5 часа операции , които нямат предо-
перативно увредени бели дробове. Изключват се пациенти с налична 
белодробна болест, имуносупресорна терапия, скорошна инфекция, 
тромбемболична болест, предшестваща операцията МВ или участие в 
друго проучване. Пациентите подлежат на обща анестезия с или без 
епидурален катетър, която се прилага според болничния протокол. МВ 
е контролирана по обем със следните параметри- fIO2 =0,4,  I:E=1:2 , 
ДЧ се нагласява така че да се подържа нормокапнея. В непротектив-
ната група се прилага ДО=12мл/кг без РЕЕР , а в протективната група 
ДО=6мл/кг с РЕЕР=10 см Н2О. Анестезиолозите могат да променят 
тези параметри според състоянието на пациента. Те могат да променят 
вентилаторната стратегия при операции по-дълги от 5 часа след като 
е взета кръв и БАЛ (бронхо-алвеоларен лаваж) за изследване. БАЛ се 
взима при бронхоскопия след интубация и след 5-тия час на операция-
та. КГА се взема преди двата пъти на БАЛ и на всеки час. Като проин-
фламаторните фактори, миелопероксидазата, еластазата, нуклеозомите 
се изследват с ELISA. Нуклеозомите се получават при клетъчната апо-
птоза и са неин лабораторен маркер.

Заключение- в това проучване авторите доказват МВ , която се при-
лага при дълги операции е свързана със значителни инфламаторни из-
менения в белите дробове, които са по-слабо изразени при употребата 
на протективна вентилация.МВ се оказва проинфламаторен стимул за 
неувредените бели дробове. Ензимите миелопероксидаза и еластаза 
са с по-висока концентрация в БАЛ след 5 часа МВ и при пациенти-
те от непротективната група. Високите нива на тези ензими показват 
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активиране на полинуклеарните клетки в белите дробове.Увеличено е 
нивото на плазмените интерлевкини. При клетъчното преброяване на 
клетките в БАЛ наличието на неутрофили говори за тяхното попадане 
в алвеолите. Недостатък на това изследване е че не се вземат епителни 
белодробни клетки от пациентите. Не се анализира белодробната тъкан 
за определяне на апоптоза. При другите изследвани протеини в БАЛ 
няма разлика между двете групи.  Авторите хипотезират, че инфла-
маторните медиатори измерени в БАЛ се синтезират от алвеоларните 
макрофаги и пневмоцитите при стимулация. Нивото на нуклеозомите 
в БАЛ се повишава след 5 часа МВ особено когато е непротективна. 
Освободените нуклеозоми са маркер на клетъчната апоптоза. Бързо-
то нарастване на нуклеозомите в БАЛ след началото на МВ отразява 
апоптозата на пневмоцитите. Това е първото проучване, което открива 
връзката межде МВ и алвеоларната апоптоза при хора. Тя е потенци-
ално увреждащ белите дробове процес  и трябва да се превентира. От 
друга страна клетъчната апоптоза може да бъде възстановителен меха-
низъм. Хирургичните стимули са проинфламаторен фактор при паци-
ентите и от двете групи. Недостатък на това проучване е че не може да 
се разграничи ефекта на ниския ДО от този на РЕЕР. При проучвания 
на животни  непротективната МВ инактивира сърфактанта. Други про-
учвания доказват че ателектазите нарушават алвеоло-съдовата барие-
ра, което води до преминаването на протеин. При  общата анестезия 
легналата позиция , мускулната релаксация, потенцират развитието 
на ателектази. Неприлагането на РЕЕР води до циклично отваряне и 
затваряне на алвеолите , което довежда до увеличаване на цитокините 
в БАЛ. При нито една от използваните стратегии не се прилага РМ. 
Wrigge доказва че при пациенти подложени на МВ за 1 час с ДО=15мл/
кг  и без да се прилага РЕЕР не се повишава нивото на плазмените  
цитокини . Wrigge  доказва че не се наблюдава съществено увеличение 
в концентрацията на плазмените и белодробните фактори на възпале-
нието при пациенти подложени на кардиопулмонална хирургия  , които 
се обдишват с ДО =6мл/кг, а също и в групата на обдишваните с голям 
ДО =12мл/кг. Операциите продължават повече от 6 часа. Само нивото 
на  TNf-alfa в групата на обдишваните с висок ДО нараства осезаемо. 
koner провежда подобно изследване на пациентите подложени на МВ 
и на кардиопулмонални операции , част от които се обдишват с висок 
, другите с нисък ДО. Той не  установява различия по отношение на 
концентрациите на инфламаторните фактори, белодробната функция 
и болничния престой. Но това проучване не изследва пулмоналните 
цитокини.  Wolthius  хипотезира, че инфламаторните промени,  които 
настъпват в белите дробове по време на МВ са резултат от физиоло-
гична адаптация.  Но според авторите тези промени не са следствие 
само от МВ . Те могат да се дължат на хемотрансфузия, аспирация, 
шок, сепсис, пулмонална инфекция. Това проучване не разграничава 
ефекта на РЕЕР и този на ниския ДО по отношение на превенцията  от 
инфламаторни белодробни промени. Освен това типа на операциите 
също повлиява върху локалния и системния възпалителен отговор , а 
също и тяхната продължителност, което не се отчита в проучването.
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ОБЗОРИ

Абстракт

Прокинетиците са медикаменти, които повлияват чревната 
перисталтика, въздействайки на специфични рецептори, участващи в 
нейната регулация.

Нарушението на моторно – евакуационната функция на стомашно 
– чревния тракт се развива при всяка операция в областта на 
коремната кухина, като степента на клиничните изяви и времето 
на възстановяването ѝ зависят от вида и продължителността на 
хируригическата намеса, както и от състоянието на пациента.

Прилагането на медикаменти, повлиявщи положително патогенезата, 
имат място в лечението на посоперативния илеус. Пръв от тази 
група е неостигминът, но за съжаление той не оправда очакванията. 
Метоклопрамидът е първият синтетичен прокинетик, използван 
широко в клиничната практика. Той притежава двоен механизъм на 
действие, но поради факта, че преминава хематоенцефалната бариера, 
се наблюдават нежелани лекарствени реакции в 30% от случаите. 
Домперидон – прокинетик второ поколение е високоселективен 
периферен допаминов блокер. Доказан бе, в голям брой проучвания, 
положителният ефект на домперидона върху стомашно – чревния тракт 
в следоперативния период. Тримебутинът влияе на моториката по 
двата пътя – чрез опиоидните рецептори и по пътя на освобождаването 
на чревни пептиди.

Най – ефективни прокинетици при лечението на моторно – 
евакуационните разстройства се явяват домперидонът, еритромицинът 
и тримебутинът. При хирургично болни в съчетание с нарушение 
на моторно – евакуационната активност, включването на тези 
медикаменти води до възстановяване на функционалната активност на 
стомашно – чревния тракт в по – ранен срок. 

Ключови думи: прокинетици; неостигмин; метоклопрамид; 
домперидон; еритромицин; мотилин; тримебутин.

Abstract

Prokinetics are agents, which affect motility with specific receptors, 
involved in the motility regulation. 

The disturbance of the motor – evacuation function of GIT occurs 
in each abdominal operation and the extent of the clinical manifestation 
and the recovery period depend from the type and duration of the surgery 
intervention and the patient’s condition.

Medications affecting pathogenesis positively take place in the treatment 
of the postoperative ileus. Neostigmin, which is the first of that group, didn’t 
fulfill expectations.

Metoclopramide is the first synthetic prokinetic agent widely used 
in the clinical practice. It has dual action mechanism but it crosses the 
blood – brain barrier. This leads to adverse reactions in 30% of the cases. 
Domperidon is second generation prokinetic agent and highly selective 
dopamine blocker. A lot of investigations demonstrate positive effect over 
GIT in the postoperative period. Erythromycin is antibiotic but it mimics 
neuropeptide motilin. Trimebutin affects motility in two ways: 1. through 
the opioid receptors and 2. releasing of gut peptides. In the treatment of 
motor – evacuation disorders most effective are Domperidon, Erythromycin 
and Trimebutin.

In patients who underwent abdominal surgery there are always 
disturbances in the motor – evacuation function of GIT. In such cases, 
prokinetics lead to early recovery of the GIT functional activity.

Key words: prokinetics, neostigmine, metoclopramide, domperidon, 
motilin, erythromycin, trimebutin.

ПРОКИНЕТИЦИ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ, МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ, 
ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗИРОВКА
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Терминът прокинетик е запазен за група медикаменти, които 
повлияват чревната перисталтика въздействайки на специфични 
рецептори,участващи в нейната регулация.

 Нарушението на моторно – евакуационната функция на стомашно 
– чревния тракт (СЧТ) се развива практически при всяка операция на 
органите в коремната кухина (1,2) и се реализира практически при 70% 
от пациентите, намиращи се в клиниката по реанимация и интензивно 
лечение. 

  Степента на клиническата ѝ изява зависи от:
1. Основното заболяване и придружаващите такива.
2. Обема и продължителността на оперативната интервенция.
3. Степента на интоксикацията.
4. Продължителността на ИБВ (изкуствена белодробна 

вентилация), ако се извършва такава.
5. От прилаганите лекарствени средства в хода на лечение.
6. От общото състояние на болния.
       В следоперативния период при по – голямата част от пациентите 

настъпват следните промени:
1. Намаляване на тонуса на езофагиалния сфинктер.
2. Намаляване съкратителната активност на стомаха.
3. Възникнали епизоди на гастро – езофагиални и 

дуоденогастрални рефлукси.

4. В значителна степен отслабва или липсва антродуоденалната 
координация.

5. Появяват се патологични некоординирани съкращения на 
тънкото черво (спастична активност).

Всички изброени по – горе механизми довеждат до нарушения в 
евакуацията на стомашното съдържимо и намаляват неговия транзит 
в червата.

Оперативната намеса се отразява различно върху моториката на 
различните отдели на СЧТ. Така например, обикновената лапаротомия 
може да доведе до потискане моториката на стомаха и загуба на тонуса 
му. След по – обширна лапаротомия тонуса и моториката на стомаха се 
потискат за няколко денонощия.

Възстановяването на активността (перисталтиката) на тънкото черво 
се извършва по – бързо, но дискоординацията му се запазва за по – 
продължителен период от време след оперативната намеса.

В патогенезата на моторно – евакуаторните нарушения в реанимация 
в ранния следоперативен период важно значение имат множество 
фактори:

1. Общо стимулиране на симпатико – адренална система – 
характерно за стреса.

2. Нивото на адреналина, АКТХ, кортизола и други маркери 
на стреса съществено не се изменят по време на оперативната намеса. 
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Но същите в първите 24 часа в следоперативния период бележат 
значителен ръст на повишение.

3. Симатикусовата хиперактивност в следоперативния период 
води до увеличаване на циркулиращите в кръвта катехоламини, 
които потискат моториката. Беше доказано, че съдържанието на 
катехоламини, както в плазмата, така и в гладката мускулатура на СЧТ 
в следоперативния период, е увеличено.

4. Допаминът се явява непосредствен предшественик на 
норадреналина в процеса на синтезата му в организма и следователно 
в следващия етап от синтезата на адреналина. Тези медиатори потискат 
перисталтиката.

5. Освен двата потискащи невромедиатори норадреналин 
и допамин, в последно време вниманието на изследователите е 
привлечено от азотния оксид. Беше доказано, че той се явява основния 
потискащ невромедиатор в СЧТ. Чуждестранни автори доказват 
увеличение на нитритите и нитратите при оперираните пациенти 
в серума на кръвта в ранния следоперативен период, а така също 
и повишена екскреция на нитрати с урината в първите 24 часа след 
лапаротомията. Необходимо е да се отбележи, че NO се явява ключов 
фактор в моделирането на възпалителния отговор.

6. В съответствие със съвременната концепция за блокирането 
на импулсите на перисталтиката и координацията ѝ в следоперативния 
период при коремни операции, NO се явява главния потискащ 
медиатор.

* В  1980г. Robert Furchgott показва, че дилатацията на 
кръвоносните съдове, предизвикана от ацетилхолина, се дължи 
на генериран в ендотелните клетки термостабилен фактор с 
краткотрайно действие, който нарича EDRF (endothelium – derived 
relaxing factor). В 1986г. Louis Ignarro изказва хипотезата, че EDRF 
най – вероятно е NO (nitric oxide). В 1987г. Salvador Moncada доказва, 
че EDRF представлява NO. Той се синтезира от L – аргинин (L – 
arginine) и синтезата му се блокира специфично от аналози на L – 
аргинин.

В 1998г. Furchgott, Ignarro и Murad бяха наградени с Нобелова 
награда за физиология и медицина.(3)

Въвеждането на прокинетични средства в следоперативния период, 
насочени към стимулирането на мотилитета и засилване на чревния 
пасаж в СЧТ, водят до подпомагане на по – ранното ентерално 
захранване, препятстват излишната колонизация на горните отдели на 
СЧТ с последваща транслокация на бактериите в кръвното русло и по 
този начин намаляват рязко възможността за последващи усложнения. 

В настояще време има много групи прокинетични средства. 
Механизмът на действието им се реализира на ниво рецептори на 
гладката мускулатура на СЧТ и ентералната нервна система (ЕНС).

В таблица № 1 са представени прокинетичните средства и техния 
механизъм на действие.

*По данни на Ив. Ламбев, Ив. Крушков, Н. Бояджиева, Медицинска 
фармакология, Медицинско издателство „Арсо” – 2003г., София.(3)

    
   

Таблица № 1: 
Механизъм на действието на прокинетичните средства ( по 

М. Ш. Хубутия, Попова Т. С., Салтанов А. И., Парентеральное и 
энтеральное питание, Москва, Гэотар – Медиa, 2014г.)(2)

Прокинетични медикаменти Механизъм на прокинетично действие

Неостигмин

Метоклопрамид

Донперидон

Еритромицин

Тримебутин

Блокада на ацетилхолинестеразата.

Стимулира серотониновите (5НТ4) 
рецептори, блокира периферните допаминови 
рецептори (D2).

Блокира периферните допаминови рецептори (D2).

Стимулира рецепторите на мотилина.

Стимулира периферните μ, κ, δ рецептори.

В клиничната практика се прилагат неостигмин метилсулфат 
(прозерин), метоклопрамид (церукал, деган), домперидон (мотилиум) 
еритромицин (еритран), тримебутин и други прокинетици.(8, 9)

Кратко описание на отделните прокинетици:
1. Неостигминът е синтетичен инхибитор на ацетилхолинестеразата. 

За стимулиране на мотилитета на гастроинтестиналния тракт 
неостигмина се употребява от 1931г. (1, 2, 11).

Основният възбуждащ невромедиатор в СЧТ (стомашно-чревен 
тракт) се явява ацетилхолина, действащ  чрез мускариновите 
рецептори. Той потиска активността на ацетилхолинестеразата 
(АХЕ) и по този начин в синаптичната цепка се увеличава нивото 
на ендогенния ацетилхолин (АХ). Ацетилхолинът на свой ред 
взаимодейства с М-холинорецепторите на гладкомускулните клетки и 
реализира съкращението им. Необходимо е да се отбележи, че всички 

АХЕ блокери имат свойството значително да ускоряват интензивността 
и активността на съкращенията на стомаха, тънките и дебелите черва. 
При инхибирането на един импулс от АХЕ блокер се реализират 
няколко съкращения със сила и продължителност, която се увеличава, 
а при отсъствието на АХЕ средства, един нервен импулс предизвиква 
едно съкращение. Наблюдаваният ефект често не е специфичен и се 
реализира на цялото протежение на СЧТ, но в различна степен. Това 
се обяснява с нееднаквото съдържание на АХЕ в различните отдели 
на СТЧ от там и различното количества АХ, които се освобождава при 
разните стимули.

Неостигмина усилва перисталтиката на стомаха, тънкото и дебелото 
черво, ускорява евакуацията на тънкочревно съдържимо в дебелото 
черво. 

Препоръчителни дози – 0,75 мг (подкожно) – 1-2 пъти за 24 часа
 2-2,5 мг (венозно) – 1-2 пъти за 24 часа
10-15 мг (през устата) – 1-2 пъти за 24 часа
В експерименталнии клинични изследвания получените 

резултати от приложението на неостигмина са нееднозначни. 
При експериментален перитонит на животни само при 25-30% се 
ригистрира повишена електрическа активност на тънкото черво. Пак в 
експериментален модел на животни установяват, че приложението на 
неостигмина довежда до поява на гигантски миграционни съкращения 
и спастична активност на тънкото черво. Получени са положителни 
резултати от приложението на неостигмина стимулиращ моториката 
на различни отдели на СЧТ в комплексната терапия при лечението на 
чревната недостатъчност в следоперативния период. Доказано беше 
, че неостигмина значително стимулира перисталтиката на стомаха, 
тънкото и дебелото черво, но не влияе на срока за възстановяването 
на антро-дуоденалната координация и ММК* (мигриращ 
миоелектирчен комплекс). Последният е вид двигателна активност 
на храносмилателната система, която се предхожда от характерна 
биоелектрична активност. ММК се повтаря на всеки 90-120 минути 
в периодите между хранителните приеми и през нощта. Той протича 
в три фази като най-съществената е последната трета. Този комплекс 
започва от  долната част на хранопровода и мигрира по посока на 
дебело черво. Отварянето на пилорния свинктер и придвижването 
на стомашно-чревното съдържимо се осъществява чрез най-мощната 
трета фаза на ММК. При достигането на ММК до илеума са се заражда 
нов такъв в хранопровода. * По данни на Л.Витанова и Р. Гърчева, 
Физиология на човека, Медицинско издателство „Арсо”, 2008г., 
София.(4)

Комплексът също така благоприятства избутването на бактерии в 
посока на дебелото черво и по този начин възпрепятства прекомерното 
им размножаване в тънкочревника. (4, 15, 16, 17)

Във връзка с това, че прокинетиците по описание стимулират 
координираната перисталтика, неостигмина не трябва са се отнася към 
класическите прокинетици.

Употребата на неостигмина е ограничена поради НЛР (нежелателни 
лекарствени реакции) във връзка със свръхвъзбудимостта на 
холинорецепторите (холинергична криза) – хиперсаливация, миоза, 
хиперсекреция на кисел стомашен сок, гадене, често инконтиненция 
на урината, мравучкане (парестезии) в мускулите на език и скелетна 
мускулатура, понижаване на артериалното налягане.

2. Метоклопрамид (реглан, церукал, деган) е един от първите 
синтетични прокинетици, появили се на фармацевтичния пазар в 
1968г. широко се употребява в клиничната практика и това е повод да 
бъде наречен”работен кон” на прокинетиците от R. Мc Callum. (2, 16)

Метоклопрамидът притежава двоен механизъм на действие, като 
прокинетик – първият механизъм е свързан със стимулирането на 
серотониновите рецептори 5-НТ4.Тези рецептори, както е известно, 
са разположени в холинергичните междинни неврони на ЕНС 
(ентералната нервна система). Активирането на 5-НТ4 рецептори води 
до стимулиране на освобождаване на АХ от ентералните холинергични 
неврони и усилването на моториката. Вторият механизъм е свързан с 
блокирането на периферните допаминови  рецептори тип Д2 в стомаха 
и червата. Стимулирането на тези рецептори реализира адренергична 
реакция. Допаминът стимулира Д2 рецепторите, разположени в 
постганглионарните холинергични неврони и потиска освобождаването 
от тях на АХ. Метоклопрамидът, като антагонист на Д2 рецептори 
потиска ефекта на допамина и увеличава освобождаването на АХ от 
холинергичните неврони и стимулира съкращението на мускулите 
на стомаха и чревника. Той, освен описаната блокада, блокира също 
и централните Д2 рецептори в тригерната зона на главния мозък 
преминава през хематоенцефалната бариера и във връзка с това се 
наблюдават НЛР от страна на ЦНС (централна нервна система) до 
30% от случаите. НЛР като екстрапирамидни нарушения, главоболие, 
световъртеж, сънливост, депресия и хормонални нарушения, правят 
употребата му ограничена.

Метоклопрамидът усилва съкращенията на стомаха, тънкочревника, 
повишава антро-дуоденалната координация, ускорява евакуацията на 
стомашното съдържимо и транзитното му преминаване през тънко 
черво.(7) По отношение на дебелото черво данните са противоречиви.

Препоръчителни дози – 10 мг (венозно) 3 пъти дневно. 
Независимо от добрите резултати от приложението на 
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метоклопрамида в терапевтичната практика то приложението му в 
следоперативния период в хирургията за корекция на нарушената 
моторика на СЧТ показа нееднозначни резултати. По данни получени 
от k. Grant и R. Thomas през 2009г. при пациенти в критично състояние 
въвеждането на церукала е довело до усилена евакуация на стомашно 
съдържимо. (21)

В двойно сляпо рандомизирано изследване S. Jеspen и съавтори (20) 
в 1986 г. показали негативен ефект на метоклопрамида в корекцията на 
моторните нарушения в следоперативния период.

3. Домперидон – прокинетик от второ поколение, който се е появил 
в клиничната практика много по-късно от метоклопрамида и намира 
широко приложение.

Домперидон – високоселективен блокер на периферните рецептори 
на допамина (Д2). Блокира инхибиторния ефект на допамина върху 
моториката, стимулира съкращенията на гладката мускулатура на 
стомаха и чревника. Продължително време се предполагаше, че 
домперидона проявява своята активност само в гастродуоденалната 
зона, тъй като Д2 рецепторите са открити само в гладката мускулатура 
на стомаха и дванадесетопръстника. През 2006г.  Li Z.S. и съавтори (19) 
доказват, че Д2 рецептори са разположени на протежение по целия СЧТ 
от стомаха до дебелочревника в невроните на ЕНС.

През 2012г. А.С.Трухманов (5) установява, че домперидона 
практически не преминава през хематоенцефалната бариера, което 
от една страна осигурява безопасността на лекарственото средство и 
от друга редуцира НЛР от страна на централната нервната система 
до минимум. Независимо от всичко по-горе цитирано, домперидонът 
е препарата на избор за лечението и профилактиката на гаденето 
и повръщането, индуцирано от леводопа (лечение на болестта на 
Паркинсон), при провеждането на химиотерапия, след хирургически 
вмешателства и при мигрена. Екстрапирамидалните разстройства 
при приемането на домперидона се срещат изключително рядко в 
сравнение с тези от приложението на церукала. Трябва да се отбележи, 
че при провеждането на експериментални изследвания с радиоактивен 
домперидон се установява наличие на радиоизотопно вещество в СЧТ, в 
тригер зоната, а също и в хипофизата, която се намира извън пределите 
на хематоенцефалната бариера. В subst. nigra, която се намира в зоната 
на хематоенцефалната бариера радиоизотоп не е открит независимо 
от факта, че там има допаминови рецептори. Домперидонът 
увеличава съкратителната активност и ускорява евакуацията на 
стомаха, нормализира дисритмичните съкращения на стомаха, усилва 
честотата, амплитудата и продължителността на съкращенията на 
дванадесетопръстника, подобрява антро-дуоденалната координация, 
усилва съкращенията на тънкочревника и намалява времето на пасажа 
през тънкото черво, при здрави доброволци усилва съкратителната 
активност на дебелото черво.

Baron J.A. доказва, че действието на домперидона се определя и 
зависи от типа на двигателните нарушения – при забавена перисталтика 
след назначението на домперидон се повишава тонуса на стомаха и се 
нормализира перисталтиката му, при усилена съкратителна активност 
се регистрира понижаване на тонуса на стомашната стена. (22)

Препоръчителни дози – 10-20 мг per os или  per sondam под формата 
на суспензия – 3-4 пъти дневно.

В експериментални условия беше доказано, че домперидона се 
явява ефективен прокинетик в следоперативния период при операции 
на СЧТ. Независимо от наличие на ендотоксини той съкращава 
времето за възстановяване електрическата активност на стомаха, 
дванадесетопръстника и дебелочревника с появата на мигриращ 
миоелектрически комплекс, способства нормализирането на 
антрудуоденалните координации и транзита на чревното съдържимо. 
(31)

Домперидонът като антидопаминергичен препарат, притежаващ 
прокинетическо действие, е намерил приложение в лечението на 
различни гастропарези в следоператвния период.

В работата на A. Sturm 1999г.беше доказана голямата ефективност 
на домперидона при лечението на гастропарезата в сравнение с 
метоклопрамида. (23) С.Ф.Багненко и съавтори през 2004г. изучили 
действието на домперидона като прокинетик при различна патология 
на СЧТ и установили, че при 72,6% от болните е настъпило 
нормализация на моторно-евакуационната функция на стомаха и 
дванадесетопръстника. (30)

Е.В. Алексиева и съавтори в 2010г. изучили прокинетическата 
активност на домперидона и метоклопрамида при болни с хипокинезия 
на стомаха и синдром на чревна недостатъчност І-а степен, оперирани 
по повод остри хирургични заболявания. Установено било, че 
употребата на домперидона притежава по-голяма активност в 
сравнение с метоклопрамида, тъй като в ранния следоперативен 
период е регистрирана по-висока електрическа активност на горния 
отдел на СЧТ, подобрява моторноевакуационната функция на стомаха 
и тънкочревника, намалява честотата на НКП (нозокомиалната 
пневмония) в отделенията по реанимацията и интензивно лечение и 
продължителността на лечението.(29,35)

4. Еритромицин  - първият антибиотик от групата на макролидите е 
въведен в клиничната практика в 1952г.(2) Малко по-късно се откриват 
и неговите прокинетични свойства. В 1986г. било открито и доказано, 

че антибиотикът еритромицин имитира ефектите на мотилина.  
Антибиотикът еритромицин се отнася към прокинетиците с доказан 
такъв ефект. Еритромицинът е агонист на мотилиновите рецептори.
(25) Мотилинът е един от невропептидните (полипептидните) хормони, 
участващ в регулацията на двигателната активност на СЧТ. Той се състои 
от 22 аминокиселинни остатъци и се секретира от ентерохромафинни 
клетки (ендокринните М-клетки, които са многобройни в криптите 
на тънките черва, най-вече в дуоденума, йеюнома и проксималния 
край на дебелото черво). Постъпва в циркулацията в интервал от 
90-120 минути между периодите на хранителния прием и е един от 
най-важните фактори на ММК. Той е открит през 1971г. от J.C. Brawn 
и е наречен така поради стимулиращото му влияние върху моторно-
евакуационна функция на горните отдели на СЧТ. (17) 

Концентрацията на мотилина в кръвта на здрави хора се изменя и 
корелира с фазите на ММК в продължение на 24 часа. Анализирайки 
връзката между нивото на мотилина в плазмата и ММК, Tack J. в 1995г. 
е дошъл до извода, че именно високото съдържание на мотилин в 
кръвта е причина за активирането на ММК, а не обратно. По такъв 
начин мотилина се явява стимулатор на периодичната моторика на 
гладно.(18) Покрай инициирането на гладната моторика той също така 
стимулира стомашната секреция и перисталтиката на стомаха след 
приемането на храна. Подкиселената среда в дванадесетопръстника 
го освобождава и вероятно участва в контрола на стомашно-
панкреатичниата секреция по действащ механизъм като този на 
обратната връзка. Поради това, че мотолинът се секретира предимно 
в горните отдели на СЧТ, дълго време се е считало, че мотилиновите 
рецептори има само в гастродуоденалната зона. Но беше доказано в 
последните години (Takeshita E. et al. – 2006г.) чрез имунохистологични 
методи и полимеразна верижна реакция, че мотилинови рецептори са 
разположени като в мускулната обвивка така и в междумускулните 
нервни сплетения на стомаха и различните участъци на тънкото и 
дебело черво на човека.(24)

Еритромицинът като агонист на мотилина усилва съкращенията на 
стомаха и тънкото черво, подобрява антро-дуоденалната координация 
индуцира преждевременно ІІІ-а фаза на ММК в тънкочревника, 
ускорява евакуацията на стомашното съдържимо в тънкочревника. 
Липсват или ако има данни то те са много малко по отношение 
влиянието на мотилина върху дебелочревника. (10)

Известни са голям брой изследвания при различни възрастови групи 
пациенти относно прокинетичната активност на еритромицина въведен 
интравенозно или  per os. Съгласно получените данни от литературата 
прокинетичната активност на еритромицина не се променя от начина 
на прием. По-голямата част от изследванията са направени при доза 3 
мг/кг при двукратен прием. (2, 33, 34)

Препоръчителна дозировка – 250 мг (венозно или per os)–2 пъти 
дневно 

Еритромицинът увеличава скоростта на евакуация на стомашното 
съдържимо при болни с диабетична гастропареза, функционална 
диспесия, при пациенти след ваготомия и антруектомия, при 
идиопатична гастропареза, хронична чревна псевдообструкция. 
При болни поставени в условията на ИБВ (изкуствена белодробна 
вентилация) въведения венозно 200-250 мг медикамента еднократно 
ускорява моториката на антралния отдел и евакуаторната функция на 
стомаха. Приложението на еритромицина в препоръчаната дозировка 
(200-250 мг i.v.; per os; еднократно или двукратно) пир болни с тежка 
ЧМТ (черепно-мозъчна травма) медикамента оказва стимулиращо 
действие на моториката на стомаха и увеличава възможността от 
ранното ентерално хранене. (2, 33, 34)

НЛР от страна на горния отдел на СЧТ – болки в епигастриума, гадене 
и повръщане, които се срещат при per os приема на Еритромицина в 
по-висока дозировка. Развитието на диспептичното разстройство е 
свързано със стимулирането на моториката на стомаха. Теоретически 
способства развитието на дисбактериоза на чревника. При използването 
на еритромицина в ниски дози неговата кардиотоксичност е сведена до 
минимум. (2)

5.Тримебутин (Тримедат, Колобутин) – в редица клинични 
изследвания е било доказано,че той копира болковия синдром при 
абдоминалната болка, освен това от 1969г. в продължение на много 
години се прилага в много страни за лечение на функционалните 
разстройства на чревника. Всичко това  е било причина тримебутина, 
да бъде прилаган като спазмолитик. По-късно се откриват и други 
нехарактерни за спазмолитиците фармакокинетични свойства на 
тримебутина. В експериментални и клинични изследвания беше 
доказано модулиращото му влияние върху моториката на СЧТ при 
терапевтична и хирургична патология. Освен тези му свойства 
тримебутина притежава и значителен обезболяващ ефект.(2, 32)

Тримебутинът влияе на моториката на СЧТ по два пътя – чрез 
опиоидните рецептори и по пътя на освобождаването на чревни 
пептиди. В експерименти се установи, че тримебутинът се явява 
неселективен агонист на тези рецептори като обезболяващия му ефект 
се определя от неспецифичното му действие върху  периферните 
опиоидни рецептори– µ, k, d. Тези рецептори са открити в 
гладкомускулните клетки на СЧТи ЕНС. В гладкомускулните клетки 
опиоидните рецептори са разположени в циркулаторния мускулен 
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слой, а тези в ЕНС в двата му плексуса(Миентералния и субмукозния). 
Във връзка с това, че ендогенните пептиди инхибират 

освобождаването на стимулиращи (АХ) и инхибиращи (норадреналин, 
допамин и NO) невромедиатори в ЕНС, а опиатните рецептори са 
разположени практически на цялото протежение във всички неврони 
на ЕНС, то ефекта от опиоидните пептиди и опиатните агонисти на 
моториката на СЧТ ще зависи от преобладаването на инхибиращото 
или стимулиращото влияние. Ето защо действието на опиоидните 
пептиди или техните агонисти в ЕНС се явяват модулиращи в 
регулацията на пропулсивната моторика. (2)

Вторият механизъм на действие на тримебутина върху 
перисталтиката на СЧТ е освобождаването на чревни пептиди, 
тримебутина повишава нивото на мотилина (стимулатор на моториката) 
и намалява нивото на вазоактивния интестинален пептид (релаксант на 
гладката мускулатура).

Тримебутинът усилва съкращенията на стомаха и тънките черва, 
усилва антрудуоденалната координация, индуцира преждевременно 
ІІІ-а фаза на ММК в тънкото черво, ускорява евакуацията от стомаха и 
транзитното преминаване на стомашно съдържимо по тънкото черво, 
модулира съкратителната активност на дебелочревника. 

Препоръчителна дозировка – 200 мг  per os или per sondam – 2-3 
пъти в денонощието.

В експериментален модел, изучаващ модулиращия ефект на 
тримебутина върху моториката на тънкото черво при кучета, ефекта 
му е изразен добре и след 80% резекция от дисталния край на тънкото 
черво. След оперативно лечение на СЧТ въвеждането на тримебутина 
се наблюдава модулиране на моториката му. В своята работа Grandjouan 
S. и съавтори през 1989г., сравнявайки действието на метокропрамида и 
тримебутина върху моториката на тънко черво при здрави доброволци 
доказват, че и двата медикамента усилват моториката на тънкото 
черво, като тримебутина предизвиква извънредна ІІІ-а фаза на ММК, 
а метоклопрамида увеличава моторния индекс по време на ІІ-а фаза 
на ММК без стимулация за извънредната ІІІ-а фаза. (6) Ефектът на 
тримебутина върху моториката на СЧТ е била подробно изследвана 
от kamiya T. и съавтори (1998г.) при болни с язвена болест. Било 
установено, че при пациенти на които е бил приложен тримебутина 
са настъпили значителни подобрения на евакуаторната и моторната 
функция на стомаха. (10)

В рандомизирано изследване проведено през 2007г. от  Zhong y.Q. 
и съавтори при 129  пациента била доказана високата ефективност 
на тримебутина при включването му в терапевтичния план за 
лечение на функционалните нарушения на СЧТ. (12) В двойно 
слепи контролни изследвания тримебутина предизвикал ускорена 
евакуация на стомашното съдържимо при пациенти с функционална 
неязвена диспепсия. При пациенти след холецистектомия тримебутина 
нормализира моторната функция на свинктера на Оди. В изследвания, 
проведени от J. Le Blanc-Lourj и съавтори (2000г.) след въвеждането 
на тримебутина при пациенти с гастректомия и езофагочревна 
анастомоза по Ру, той нормализира ІІІ-а фаза на ММК. (14) Той с успех 
може да се употребява при лечението на ГЕРБ (гастро-езофагиална 
рефлуксна болест) и за корекция на разстроената моторика на СЧТ в 
следоперативния период. (2,13) НЛР не са регистрирани.

6.Грелинът е открит в края на 90-те години на миналия век. Този 
пептид може да бъде използван като мощен прокинетик. 

Грелинът е синтез от грелин клетките в гастроинтестиналния тракт 
и някои клетки на хипофизата. (26, 27) Той има молекулна структура 
подобна на мотилина по отношение на аминокиселинния състав – 21% 
идентичност. Подобна е също така и структурата на рецепторите им – 
44% идентичност. Това сходство два право на някои автори да смятат, 
че тези два пептида са от едно семейство.(4)

 Този гастроитестинален пептид освен действието си върху 
стомашно-чревния мотилитет, действа и върху липидния и глюкозен 
метаболизъм, а влияейки на последните, участва в регулацията на 
енергийната хомеостаза. (27)

  Поради гореизложеното, изследователи смятат, че Грилинът може да 
бъде използван като нов клас прокинетик, а освен действието си върху 
чревната перисталтика повлиява положително и апетита. Резултатите 
не закъсняват. Група белгийски автори съобщават за положително 
влияние на този пептид върху перисталтиката на стомашно-чревния 
тракт. (28)

 7.Декспантенол (Илопан), алкохол на пантотеновата киселина е 
прекурсор на Ко-ензим А, които служи за ко-фактор за синтезата на 
ацетилхолин чрез холинацетил трансферазата. Използва се за директно 
инжектиране в следоперативния период на големи абдоминални 
хирургични интервенции с цел предотвратяването на постоперативен 
илеус.Въвежда се I.M. 200-500мг. веднага след оперативното лечение, 
на 2-рия час и на всеки 6 часа. Като НЛР, може да причини хипотензия, 
скъсяване на инспираторната фаза на дишането и локално дразнене на 
мястото на инжектиране.

 8. Метилнатрексон е антагонист на µ-опиоидните рецептори.
Одобрен от fDA в САЩ за лечение на предизвикана от употребата 
на опиати обстипация при пациенти получаващи палиативни грижи, 
когато лаксативната терапия е недостатъчна.

 9. Алвимопан (Ентерег) е орален µ-опиоидните рецепторен 

антагонист. Използва се в дозировка 12мг. предоперативно и след това 
веднъж дневно за 7дни или докато илеусните симптоми отзвучат, но 
не за повече от 15 дни. Препаратът има ограничена възможност за 
преминаване на хематоенцефалната бариера и по този начин много 
от страничните ефекти на опиоидните агонисти, като констипация 
са минимализирани без да се засяга ефекта на аналгезия. Поради 
гореизложеното fDA одобрява приложението на този медикамент за 
лечението на постоперативния илеус (36).

 На дадения етап въпросът за избора на прокинетик за 
възстановяването на функционалната активност на органите на СЧТ 
при хирургическите болни остават дискутабилен. В таблица №1 са 
представени данните за ефективността на отделните медикаменти 
(прокинетици), употребявани във възстановителния следоперативен 
период за решаване на моторно-евакуаторната функция на СЧТ.

       
Таблица № 2

Ефективността на прокинетиците при възстановяването на 
показателите на СЧТ (моторика и евакуация) 

в следоперативния период

Показатели

Прокинетици
Нео-

стигмин
Мето-

клопрамид Домиеридон Еритро-
мицин

Триме-
бутин

Съкращение на 
атралната част на 

стомаха
+ + + + +

Съкращение на 
тънкото черво + + + + +

Съкращение на 
дебелото черво + ? ? ?/- +

Антродуоденална 
координация - + + + +

ММК на тънко 
черво - ? + + +

Евакуация от 
стомаха - + + + +

Транзит по тънко 
черво + + + + +

Транзит по 
дебелото черво ? ? ? ? +

Спастична 
активност 

на тънкото и 
дебелото черво

- - + ? +

Забележка: 
 ММК – мигриращ миоелектричен комплекс
 „+” – ефективен при корекция на нарушенията 
 „-„– неефективен при корекция на нарушеният
 „ ? „– няма достатъчно данни
 „ *” –  данните са по (1, 2, 3, 4, 33, 34) 

Най-ефективни прокинетици при лечението на моторно-
евакуационно разстройство на СЧТ се явяват домперидона, 
еритромицина и тримебутина. При хирургично болни в съчетание 
с нарушение на моторно-евакуационната активност на СЧТ, 
включването на еритромицина, тримебутина и домперидона води до 
възстановяване функционалната активност на СЧТ в по-ранен срок. 
В динамика се регистрира подобрение тежестта на страданието и 
степента на полиорганната недостатъчност. Трябва да се отбележи, 
че домперидона и тримебутина се явяват и модулатори на моториката, 
оказвайки нормализиращо влияние при хипо- и хипермоторни 
нарушения на СЧТ. 
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Резюме: 
Познаването на фармакологичните свойства на локалните 

анестетици (ЛА) и усъвършенстването на техниката на тяхното 
прилагане повишават безопасността на пациентите по време на 
регионална анестезия (РА). Въпреки прогреса на медицинската наука, 
лекарите продължават да наблюдават в своята практика събития на 
предозиране на ЛА. Макар и рядко срещана (< 0,2%), системната 
токсичност на локалните анестетици (СТЛА) е опасно, трудно за 
лечение и потенциално животозастрашаващо усложнение на РА. През 
последното десетилетие има публикувани съобщения за използването 
на липидна емулсия в комплексното лечение на cardiac arrest в резултат 
на СТЛА с последваща успешна ресусцитация. Изхождайки от 
данните за ефикасност, много професионални организации включват 
интравенозното приложение на липидната емулсия в своите насоки за 
лечение на cardiac arrest, индуциран от СТЛА. В тази статия обсъждаме 
СТЛА и представяме обосновка за прилагане на липидна емулсия при 
лечение на cardiac arrest в резултат на СТЛА.

Ключови думи: локални анестетици, регионална анестезия, 
интоксикация, предозиране, cardiac arrest, липидна емулсия, 
кардиопулмонална ресусцитация.

Summary: 

Improved understanding of the pharmacological properties of local 
anesthetics (LA) and improvements in regional techniques increase 
patients’ safety during regional anesthesia (RA). Despite the progress of 
medical science, physicians continue to observe events of LA overdose 
in their practice. Though it is a rare condition (< 0.2%), local anesthetic 
systemic toxicity (LAST) is dangerous, difficult to treat, and potentially life-
threatening complication of RA. Over the last decade, there are published 
data of successful resuscitation from LAST-induced cardiac arrest by 
intravenous lipid emulsion. Based on efficacy data, many professional 
organizations have incorporated lipid emulsion into safety guidelines for 
management of LA-induced cardiotoxicity as part of the complex therapy. 
In this paper we discuss the LAST and the rationale for lipid emulsion 
therapy.

Key words: local anesthetics, regional anesthesia, intoxication, overdose, 
cardiac arrest, lipid emulsion, cardiopulmonary resuscitation.

СИСТЕМНА ТОКСИЧНОСТ НА ЛОКАЛНИТЕ АНЕСТЕТИЦИ: ПРЕВЕНЦИЯ, 
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LOCAL ANESTHETIC SYSTEMIC TOXICITY: PREVENTION, DIAGNOSIS AND 
TREATMENT

D. Tzoneva
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Регионалната анестезия (РА) широко се използва в съвременната 
медицинска практика, като нейният дял достигна 35-40% в общата 
структура на методите за обезболяване в страните на Европа и Северна 
Америка. Нарастващата популярност на РА през последните години 
се дължи на относителната простота на изпълнение, достъпът до 
ехографски контрол и икономическата целесъобразност. Сред повечето 
хирурзи и някои анестезиолози, обаче, съществува погрешното 
схващане, че РА е „по-безопасна”, отколкото общата анестезия. Още 
през 19-ти век, когато за пръв път е използван кокаин, е известно за 
опасността от токсични концентрации на локалните анестетици (ЛА) 
в кръвта. Най-често използваните понастоящем ЛА имат различни 
нежелани ефекти върху миокарда и над определена доза всички 
те могат да причинят смърт. Макар и рядко срещана (<0,2%; при 
епидурални блокади – 1:10 000; при блокада на периферни нервни 
сплетения – 1:1 000), системната токсичност на локалните анестетици 
(СТЛА) е реално опасно усложнение на РА [3,16]. През 1979 г Albright 
GA съобщава за седем случая на тежки кардиотоксични реакции 
при случайно интравазално въвеждане на бупивакаин и етидокаин 
по време на РА, с което поставя въпроса за токсичното действие на 
амидните ЛА върху сърцето [2]. Кардиотоксичността се дължи главно 
на бързо развиваща се продължителна блокадата на натриевите 
канали в миокарда, като R-енантиомерите имат по-голям афинитет 
към натриевите канали в сърцето, отколкото S-енантиомерите 
[8]. Съвременните познания относно СТЛА дават нови насоки за 
поведение при това потенциално животозастрашаващо и трудно за 
лечение състояние. През последното десетилетие в специализираната 
литература са публикувани съобщения за успешно използване на 
липидна емулсия в комплексното лечение на cardiac arrest в резултат на 
СТЛА [5,10,14,15,22,26,27].

В тази статия си поставихме за цел да обсъдим и разширим 
познанията относно системната токсичност на локалните анестетици – 
превенция, диагностика и лечение, както и да представим обосновка за 
прилагане на липидна емулсия при лечение на cardiac arrest в резултат 
на СТЛА.

Макар да имат подобна химична структура, ЛА се различават 
по своите фармакологични свойства. Детайлното познаване на 
механизма на действие, на фармакокинетичните свойства, спектъра на 
фармакодинамични ефекти и потенциала за токсичност на отделните 
ЛА определя избора на средство за РА в различни клинични ситуации 
[12,23]. По-доброто познаване на фармакологичните свойства и 
усъвършенстването на техниката на прилагане на ЛА повишават 
безопасността на пациентите по време на РА. Въпреки настоящия 
прогрес на медицинската наука, лекарите продължават да наблюдават 
в своята практика събития на предозиране на ЛА. СТЛА се наблюдава 
при случайно интравазално инжектиране на ЛА, абсорбция от тъканите 

или прилагане на повторни дози без балансирана елиминация. 
Степента на токсичност зависи от плазмените нива на ЛА. Например, 
плазмените нива на лидокаин за РА обикновено са в диапазона 3–5
mcg/ml, а токсичните - 6–10 mcg/ml (фиг. 1). От всички ЛА бупивакаин 
проявява най-голям потенциал за директна кардиотоксичност. В 
зависимост от свободната плазмена концентрация на ЛА и скоростта 
на нейната промяна, СТЛА засяга централната нервна система 
(ЦНС) и сърдечносъдовата система (ССС). Класическото описание 
на клиничните прояви отразява прогресивния двуфазен ефект върху 
ЦНС и ССС. Характерните продроми от леко изразени субективни 
симптоми (шум в ушите, изтръпване около устата, метален вкус, 
замаяност, обърканост, дизартрия) прогресират до системна възбуда 
(възбуда, гърчове, тахикардия, камерни аритмии, хипертония) и 
впоследствие преминават в системна депресия (кома, брадикардия, 
проводни нарушения, асистолия, хипотония, апнея) (фиг. 2) [13]. 
Клиничните прояви на СТЛА, обаче, често се различават от описаните 
в литературата класически белези. Според данните от скорошен обзор 
при повече от 40% от пациентите те не са наблюдавани [6]. Вместо това 
при някои пациенти СТЛА се изявява направо с гърчове с незначителни 
или липсващи предупредителни симптоми (напр., при директно 
интравазално инжектиране на ЛА, особено в a.carotis или a.vertebralis, 
когато ЛА попада рано в мозъчната циркулация), при други - се 
проявява само с cardiac arrest (особено при използване на най-мощните 
ЛА), а при значителен брой пациенти - настъпва 5 до 30 минути 
след инжектирането на ЛА, изявявайки се с несъществени промени 
в менталния статус, брадикардия или хипотония. Следователно за 
клиницистите, прилагащи ЛА в потенциално токсични дози, се налага 
очевидният извод, че всички пациенти трябва да бъдат стандартно 
мониторирани в продължение поне на 30 минути след прилагането на 
ЛА за локорегионална блокада при наличие на изправно оборудване за 
кардиопулмонална ресусцитация (КПР).

                               

 

Фигура 1 Прогресия на системната токсичност на локалните анестетици 
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Фигура 2 : Клинични прояви на системната токсичност на локалните анестетици 
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Не съществува универсална мярка, която да предотврати събитията 
на СТЛА в клиничната практика. Клиницистите трябва да познават 
максималните допустими дози за отделните ЛА и да спазват 
препоръките за ефективни и безопасни дози на ЛА, специфични 
за различните видове блокади [21]. Трябва да се използва най-
ниската ефективна доза на съответния ЛА (обем на разтвора 
на ЛА х концентрация = обща доза на ЛА). Всеки път, когато е 
необходимо приложението на големи количества ЛА, трябва да се 
предпочитат ЛА с по-нисък потенциал за токсичност. Катетърните 
техники с продължителна инфузия позволяват дозата да се титрира 
и да се използва минимално количество на ЛА с по-кратко действие 
и с по-ниска токсичност (напр., лидокаин) [8]. Стриктното спазване 
на техниката за инжектиране, както и използването на ултразвуков 
контрол съдействат за намаляване на морбидитета и морталитета, 
свързан с извършването на РА. Използването на хипербарен разтвор 
на ЛА за получаване на унилатерален блок е прост и ефективен начин 
за оптимизиране на ефикасността на спиналния блок при употреба на 
малки дози на ЛА [4]. Ултразвуковото навигиране при извършване на 
периферни нервни блокади намалява вероятността за интравазално 
инжектиране на ЛА, а адекватна РА може да се постигне със значително 
по-малки дози. Въпреки това, ефективността на ултразвуковото 
навигиране за намаляване на честотата на СТЛА остава да се определи 
[9,17,25].

Cardiac arrest, предизвикан от СТЛА, често е резистентен към 
стандартните ресусцитационни мероприятия и фармакологичното 
лечение се различава от лечението на cardiac arrest в резултат на други 
причини. През последните години в литературата има съобщения за 
използването на липидни емулсии в комплексното лечение на cardiac 
arrest при предозиране на ЛА. Описани са случаи на успешно лечение на 
асистолия след случайно интравазално въвеждане на ЛА, като бързото 
инфузиране на значителни обеми високо-концентрирани липидни 
емулсии не е съпроводено от съществени усложнения [27]. Липидната 
емулсия се прилага на фона на провежданите реанимационни 
мероприятия (индиректен сърдечен масаж, механична вентилация 
и т.н.) след купиране на гърчовата симптоматика като допълнение 
в случаите на неефективност на стандартните реанимационни 
мероприятия. Липидната емулсия може да е средство за подпомагане на 
ресусцитация, най-вероятно като извлича мастно-разтворимия ЛА от 
сърдечната тъкан и по такъв начин подобрява сърдечната проводимост, 
контрактилитета и коронарната перфузия [29]. Няколко теории 
обясняват ефективността на липидните емулсии при лечение на СТЛА: 
1) в кръвта липидите се свързват с липофилния ЛА и по този начин 
намаляват неговия системен токсичен ефект; 2) високата концентрация 
на липидите противодейства инхибирането на метаболизма на 
мастните киселини в миокарда, индуцирано от ЛА, и по този начин 
се възстановява доставката на АТФ в миокарда; 3) свободните мастни 
киселини модулират потока през натриевите канали и, намалявайки 
тяхното инхибиране от ЛА, може да съдействат за намаляване на 
токсичността на ЛА [27,29].

Събраните към момента данни за ефикасността на липидната 
емулсия за ресусцитация при cardiac arrest в резултат на СТЛА 
подкрепят нейното използване. Великобритания (2007) [1] и САЩ 
(2008) [11] включват интравенозното приложение на 20% липидна 
емулсия в своите насоки за КПР при СТЛА. В актуализираните 
насоки за ACLS (Advanced Cardiac Life Support) в раздел „специални 
ситуации” Американската кардиологична асоциация (American Heart 
Association) (2010) също включва прилагането на липидна емулсия за 
лечение на cardiac arrest при СТЛА [24]. През 2010 Експертна комисия 
към ASRA (American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine 
Practice Advisory on Local Anesthetic Systemic Toxicity) обобщава 
знанията към настоящия момент относно превенцията, диагностиката 
и лечението на СТЛА и, базирайки се на доказателства и/или на 
експертно мнение, публикува препоръки за превенция на СТЛА и 
клинично поведение на всички лекари, които в своята клинична 
практика рутинно прилагат ЛА в потенциално токсични дози [18]. На 
уебсайта на ASRA е предоставен също така чек-лист [20] с методични 
препоръки за поведение в ситуация на предполагаема СТЛА, чиито 
качества и полза за практиката са тествани при обучение на симулатор 
[19]. Препоръчва се чек-листът да бъде незабавно достъпен в местата, 

където се използват ЛА в потенциално токсични дози.
За да се избегне развитието на тежка токсичност на ЛА, е необходимо: 

1) намаляване на риска за развитие на СТЛА; 2) ранно разпознаване на 
състоянието; 3) незабавно овладяване и лечение и 4) проследяване на 
пациентите [18,20]:

1) Намаление на риска: Нивата на ЛА в кръвта се повлияват 
от мястото на инжектиране и приложената доза. Прилагането на 
повече от една периферна нервна блокада или на повече от един 
ЛА при един и същи пациент по своята същност не е безопасно. 
Разумно от практическа гледна точка е използването на най-ниската 
ефективна доза на ЛА, с която може да се постигне желаната степен 
и продължителност на блокадата. За установяване на случайно 
интравазално инжектиране на ЛА е полезно използването на 
фармакологичен маркер (напр., епинефрин) и/или въвеждане на тест-
доза на ЛА. Преди всяко инжектиране се провежда аспирационна 
проба за проверка за наличие на кръв в спринцовката. Друг полезен 
прийом е постепенното фракционирано или бавното инжектиране 
на високи дози на ЛА при постоянно мониториране на пациента 
за признаци на токсичност. Необходимо е повишено внимание при 
пациенти, които имат по-нисък праг за токсичност на ЛА от нормалния 
и съответно - по-голяма вероятност за развитие на СТЛА. Това са 
пациентите в напреднала възраст; наличието на съпътстващи сърдечни 
(като, ИБС, проводни нарушения, сърдечна недостатъчност - особено 
тежка сърдечна дисфункция с много ниска фракция на изтласкване), 
чернодробни, бъбречни, неврологични или метаболитни заболявания; 
хипопротеинемия, ацидоза (метаболитна или респираторна); лечение с 
калциеви антагонисти.

2) Ранно откриване: Адекватното мониториране на пациента е 
от първостепенно значение за ранно откриване на признаците на 
токсичност. При провеждане на РА е задължително прилагането 
на общоприетите ASA-стандарти за мониториране, както по време 
на самото инжектиране на ЛА, така и в рамките на 30 минути след 
неговото прилагане (клиничните прояви на токсичност може да 
са забавени). При всеки пациент с промени в менталния статус, 
поява на неврологични симптоми (възбуда, обърканост, мускулни 
потрепвания, гърчове; сънливост, летаргия, кома или апнея; метален 
вкус, изтръпване около устата, диплопия, шум в ушите, замаяност) 
или на кардиоваскуларна нестабилност след прилагане на ЛА следва 
да се има предвид СТЛА. Проявите от страна на ЦНС може да бъдат 
едва доловими или да липсват. Прилагането на седативи намалява 
риска за гърчове, но медикаментозната седация (даже минимална) 
може да намали способността на пациента да разпознава или да 
съобщава симптомите на токсичност. Кардиоваскуларните белези 
често са единствената проява на тежка СТЛА. Първоначално може 
да са хипердинамични (хипертония, тахикардия, камерни аритмии), 
а впоследствие да прогресират до хипотония, проводни нарушения 
(камерна тахикардия, Torsades de Pointes, камерна фибрилация), 
брадикардия или асистолия.

3) Лечение: От първостепенно значение при лечението на СТЛА са 
оптимизацията на кислородната доставка (поддържане на проходими 
дихателни пътища, включително чрез ендотрахеална интубация, и 
подаване на 100% кислород) и потискането на гърчовата активност 
(предпочитат се бензодиазепини, т.к. имат ограничен кардиодепресивен 
потенциал). При cardiac arrest се започва КПР съгласно стандартните 
протоколи за BLS/ACLS (Basic Life Support/ Advanced Cardiac Life 
Support). Имайте предвид прилагането на липидна емулсия (Табл. 1). 
Изборът на точния момент за прилагане на липидната терапия следва 
да се базира на клиничната тежест и скоростта на прогресиране 
на СТЛА. Ранното инфузиране на липидната емулсия може да 
предотврати развитието на сърдечносъдов колапс и следователно 
не е разумно изчакване с цел да се докаже, че „класическата 
КПР” е неефективна. От друга страна прилагането на липидната 
инфузия при най-ранните симптоми на СТЛА може да е ненужно 
лечение, тъй като не всички пациенти развиват тежка токсичност. 
За разлика от „класическата КПР” при cardiac arrest в резултат на 
други причини, при лечението на тежката СТЛА и произтичащата 
кардиоваскуларна нестабилност следва да се избягват медикаменти, 
които потискат допълнително сърдечния контрактилитет (като, бета-
блокери, калциеви антагонисти, локални анестетици, пропофол). 
Експериментални изследвания при животни показват, че използваните 
при cardiac arrest „класически медикаменти” вазопресин и епинефрин, 
имат обратен ефект при СТЛА [7,28]. За лечение на хипотонията при 
СТЛА се препоръчва използването на ниски дози епинефрин (напр., 
<1mcg/kg). В местата, където се използват ЛА в потенциално токсични 
дози, следва да е наличен комплект за липидна ресусцитация, който 
да включва: 20% липидна емулсия (500 ml; оптимално 1 000 ml), 
спринцовки от 50 ml (два броя), игли 14-16G (два броя), периферни 
венозни катетъра 14-16G (два броя), инфузионна система, копие от 
протокола за липидна ресусцитация (Табл. 1) Съгласно Хелзинкската 
декларация за безопасност на пациентите по време на анестезия (2010) 
всички учреждения са длъжни да имат протоколи и средства (вкл. и за 
липидна реанимация), необходими при спиране на кръвообращението, 
предизвикано от СТЛА.
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Таблица 1: Протокол за прилагане на липидна емулсия (20%) при СТЛА 
[20]

първоначална болус доза от 1,5 ml/kg (100 ml за пациент с ТТ=70kg) 
интравенозно в течение на 1 минута
следва интравенозна инфузия със скорост 0,25 ml/kg/min (18 ml/
min за пациент с ТТ=70kg), която продължава поне 10 минути след 
стабилизиране на циркулацията
реанимационните мероприятия (вкл., индиректен сърдечен масаж) 
продължат, за да се осигури циркулация на липидната емулсия

ако не е постигнато стабилизиране на хемодинамиката, интравенозният 
болус се повтаря (един или два пъти) в увеличена доза от 3,0 ml/kg на 
всеки 3-5 минути до пълното възстановяване на сърдечната дейност
непрекъснатата интравенозна инфузия на липидната емулсия 
продължава до пълната стабилизация на хемодинамиката; в случай 
на продължаваща хипотония, скоростта на инфузията се увеличава до 
0,5 ml/kg/min

Максималната препоръчвана доза на 20% липидна емулсия е приблизително 
10 ml/kg за първите 30 минути.

Съкращения: СТЛА – системна токсичност на локалните анестетици; ТТ – 
телесно тегло

4) Мониториране: След прояви на СТЛА се препоръчва пациентите 
да бъдат мониторирани в интензивно отделение в продължение на 
> 12часа, тъй като сърдечносъдовата депресия в резултат на СТЛА 
може да персистира или да се повтори след лечението. Пациентите 
се проследяват клинично и лабораторно (серумни нива на амилаза и 
липаза) в течение на два дни с цел да се изключи развитието на остър 
панкреатит след прилагане на високи дози липидна емулсия.

В заключение: Макар и рядко срещана, СТЛА продължава да бъде 
сериозно и потенциално опасно усложнение в анестезиологичната 
практика и клиницистите трябва да са подготвени за бързото 
диагностициране и ефективното лечение на това състояние. По време 
на всякакви процедури под РА трябва да се осигурят всички възможни 
предпазни мерки за превенция на СТЛА – правилен избор на средства 
и техника на РА, адекватно мониториране, наличие на протоколи 
и средства за КПР (вкл. и за липидна реанимация), присъствие на 
квалифициран медицински персонал. Разработването на програми за 
обучение (лекции, примерни симулации, протоколи и др.) на всички 
лекари (анестезиолози, хирурзи и др.), които използват ЛА в своята 
клинична практика, ще съдейства за осъвременяване и разширяване 
на техните познанията относно СТЛА и безопасното прилагане на ЛА.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

РЕЗЮМЕ: 

Кампомеличната дисплазия е рядко автозомно доминантно 
заболяване. Развитието му се свързва с аномалии в гена SOX9. 
Представен е клиничен случай на две годишно дете с тегло 8.5 кг, на 
което по повод патологична фрактура на лявото бедро е извършена 
коригираща остеотомия и метална остеосинтеза. Направен е обзор на 
литературата.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: редки заболявания, кампомелична дисплазия, 
обща анестезия, SOX9. 

SUMMARY: 

Campomelic dysplasia is a rare autosomal dominant disease. Its 
development is associated with abnormalities in gene SOX9. Presented is a 
clinical case of a two year old child, weighing 8.5 kg, who on the occasion 
of pathological fracture of the left hip was performed corrective osteotomy 
and metal osteosynthesis. Review of the literature was made.

KEY WORDS: rare diseases, campomelic dysplasia, general anesthesia, 
SOX9.ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ: 

АНЕСТЕЗИЯ ПРИ РЕДКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ПАТОЛОГИЧНА ФРАКТУРА НА БЕДРЕНА 
КОСТ ПРИ ДЕТЕ С КАМПОМЕЛИЧНА ДИСПЛАЗИЯ 

Цв. Кертикова*, Б. Валентинов**, д.м., Д. Арабаджиева*, Т. Недева*, д.м., Вл. Петров*
* Отделение Анестезиология и интензивно лечение, 

** Отделение Ортопедия и травматология,
МБАЛ Русе АД

ANESTHESIA IN RARE DISEASES – PATHOLOGIC fEMUR fRACTURE
IN A CHILD WITH CAMPOMELIC DYSPLASIA

Tsv. Kertikova*, B. Valentinov**, Ph.D., D. Arabadzhieva*, T. Nedeva*, Ph.D., Vl. Petrov*
* Department of Anesthesiology and Intensive Care, 
** Department of Orthopaedics and Traumatology,

Момиченце на две години постъпва в отделението по ортопедия 
и травматология за планова операция. Преди хоспитализацията 
детето много трудно е ходило самостоятелно поради деформация на 
двете бедрени кости. От няколко месеца родителите забелязали, че в 
горната половина на лявото бедро са се появили нова гънка на кожата 
и „подвижност“, каквито липсват на дясното бедро. От направените 
образни изследвания се вижда фрактура с оформена псевдоартроза, 
разположена на границата горна-средна трета на лявото бедро, както 
и дъговидна деформация на двете бедрени кости. Диагностичната 
снимка е представена на фигура 1.

Фигура 1. Диагностично изображение на представения пациент.

При обсъждането на предстоящата операция ортопедичният екип 
предлага две възможности. Основното предложение е за коригираща 
остеотомия и минимално инвазивна интрамедуларна фиксация. Като 
резервен вариант е предложена коригираща остеотомия, остиосинтеза 
с плака и винтове, и временна имобилизация с поясно-крачолен гипс.

По време на консулта с анестезиолог родителите представят 
документи и резултати от проведени в Германия генетични 
изследвания, от които става ясно, че детето е с доказана умерено тежка 
форма на кампомелична дисплазия. Като фенотип то е от женски пол, 
като кариотип – 46-ХХ. Проведени са преданестезионни консулти с 
педиатър и оториноларинголог.

Интраоперативният мониторинг включва ECG, пулсова 

честота, SpO2, NiBP, инспираторни и експираторни стойности на 
анестезионните газове, МАС на инхалационния анестетик, ректална 
и кожна температура. Поставен е катетър в пикочния мехур и е 
използвано устройство за затопляне на инфузионните разтвори.

Детето е въведено в анестезия със севофлуран, релаксирано със 
суксаметониум (листенон) и интубирано. Анестезията е поддържана 
със севофлуран-двуазотен окис и болус дози фентанил, а релаксацията 
– с атракуриум (тракриум). Всички използвани медикаменти са 
дозирани спрямо актуалното тегло, което е 8,5 кг. Операцията 
продължи 240 минути. След гипсовата имобилизация детето беше 
събудено на операционната маса, наблюдавано там и без престой в 
зала за възстановяване от анестезия беше преведено в отделението 
по ортопедия и травматология. Изписано е от болницата на седмия 
постоперативен ден. Контролната ренгенова снимка, направена 
непосредствено след операцията на операционната маса, е представена 
на фигура 2. Проведена е беседа с родителите и обсъдена възможността 
на детето да се поставят интрамедуларни телескопиращи импланти, 
които да „растат” заедно с него и да стабилизират двете бедрени кости.

 Фигура 2: Контролна постоперативна рентгенография на 
представения пациент.
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ОБЗОР НА ЛИТЕРАТУРАТА: 

Според сайта за редки заболявания www.orpha.net [21] кодът 
на кампомеличната дисплазия (КД) като рядко срещана болест е 
ORPHA140. В международната класификация на болестите ICD-10 КД 
е с код Q87.1. Аномалиите са в гена SOX9, който е локализиран в 17-
та хромозома. Това е протеин-кодиращ ген, който играе важна роля в 
нормалното развитие на скелета. Той регулира експресията на други 
гени, които участват в хондрогенезата, действайки като транскрибиращ 
фактор за тях. Според посочения сайт [21] честотата на заболяването 
е по-ниска от 1 / 1 000 000. По данни на националния статистически 
институт [20] населението на България към 31 декември 2013 година е 
7 245 677 души. Следователно би трябвало в страната да има не повече 
от 6-8 болни от КД.

 Кампомеличната дисплазия е вродено заболяване на остеогенезата 
и хондрогенезата. Костите с ендохондрална осификация са 
хипопластични. Типична проява е огъване на дългите кости [2, 9, 19, 
21]. В обзор посветен на нозологията и класификацията на генетичните 
скелетни заболявания [17], който обхваща 456 заболявания дефинирани 
чрез молекулярни, биохимични и рентгенологични критерии, КД е 
поставена в група 18 от общо 40 групи – дисплазии с огъване на костите 
(Bent bones dysplasias). В същата група са включени дисплазията на 
Stüve–Wiedemann и тежките форми на кифомелична дисплазия.

Ниската честота на заболяването се обяснява с ранната смърт на 
засегнатите – най-често в първите 24 часа. Причините за смъртта са 
трахеомалация и респираторен дистрес-синдром, мозъчни, сърдечни 
и бъбречни малформации. Чести признаци, съпъстващи основните 
скелетни прояви, са хипоплазия на лопатките и 11-ти чифт ребра, 
промени в черепа, съзъбието, разцепване на небцето, отсъствие на 
обонятелни нерви и др. [11, 12, 19, 21]. 

Проблемите, които специфичните генетични заболявания поставят 
пред анестезиолозите, са обобщени в много добър обзор на M.G.Butler 
и съавтори [3]. При КД те са обусловени от разцепеното небце, 
микрогнатия, кифосколиоза, тесен гръден кош, аномалии в ребрата, 
трахеобронхомалация, сърдечни и бъбречни дефекти, апнеични 
периоди и хипоплазия на шийните прешлени. Преди седация и 
анестезия авторите препоръчват рентгенологична оценка на шийните 
прешлени и ребрата за дефекти, оценка на горните и долни дихателни 
пътища за обструкция или дефекти, оценка на сърдечната и бъбречна 
функция. В хода на седацията или анестезията трябва да се съобразят 
трудна интубация, нарушена дихателна механика, сърдечно-съдови 
заболявания, нервно-мускулни проблеми и бъбречни заболявания [3].

Други автори също посочват подобни затруднения – риск от рефлукс 
и аспирация, трудна ларингоскопия и интубация, респираторни 
проблеми. Кифосколиозата обуславя уврежданията на дихателната 
и сърдечно-съдовата система, както и риска от аспирация, поради 
нарушена функция на горния и долен езофагеален сфинктер. Изборът 
на анестетик трябва да е съобразен с тежестта на дихателните проблеми, 
наличието на обструктивна сънна апнея и тежестта на неврологично 
обусловената хипотония. Ортопедичните аномалии могат да затруднят 
изпълнението на централни и периферни нервни блокове [4, 19].

Описан е един случай на пациент от мъжки пол, с диагностицирана 
КД, който на 16 месечна възраст починал от злокачествена 
хипертермия. Детето било хоспитализирано с респираторен дистрес, 
развита продължителна хипертермия над 41оС, с хиперкарбия и високи 
стойности на серумната креатин киназа. Състоянието не се е повлияло 
както от обичайните антипиретици, така и от дантролен [1].

Децата със скелетни дисплазии често имат промени в анатомията 
на горните и долни дихателни пътища, в движенията и стабилността 
на шията, в механиката на гръдния кош и белия дроб, поради което се 
препоръчва преданестезионен консулт с оториноларинголог [15]. 

ОБСЪЖДАНЕ: 

Представен е случай на пациент от женски пол с КД. Заболяването и 
полът на детето са потвърдени с генетични изследвания. 

При част от преживелите пациенти с доказана КД съществува 
женски фенотип, но мъжки кариотип – 46-Xy. Състоянието се описва 
като обръщане на пола – sex reversal – и може да се прояви в 36% 
до 70% от преживелите с мъжки кариотип [11, 12, 19]. Генетичното 
изследване е важно, защото при пациенти с КД и кариотип 46-Xy 
при недоразвитост на гениталиите е необходимо ранното премахване 
тестисите поради риск от гонадобластом.

 Пренаталната диагноза на заболяването е възможна чрез 
ултразвуково изследване на скелета на плода [6, 10, 16]. В представения 
от нас случай родителите не дадоха отговор на въпросите посещавала 
ли е майката женска консултация и извършвано ли е ултразвуково 
изследване с цел откриване на скелетни дисплазии на плода.

Има единични публикации, които поставят под съмнение ниската 
честота на заболяването [14]. При генетични изследвания на родители 
на преживели хетерозиготни пациенти са открити сходни мутации, 
които не са били клинично проявени. Най-вероятно умерено тежките 
форми на КД остават недиагностицирани. Генетичните изследвания, 
докладването на такива случаи и свързаните с тях мутации може да 
позволят по-добро семейно консултиране и грижи за пациентите [5]. 

Родителите на представеното от нас дете отказаха отговор на въпроса 
предложено ли им е генетично изследване, което да установи дали се 
касае за нова спонтанна мутация при детето, или за носителство на 
мутации, непроявени клинично при тях.

Подготвяйки се за анестезията извършихме преглед на 
специализираната литература в интернет и изпълнихме констатираните 
препоръки: оценка на стабилността на шията чрез профилни 
рентгенографии в индиферентно положение, както и във флексия и 
екстензия; консулт с оториноларинголог; консулт с педиатър с цел 
оценка състоянието на бъбреци, черен дроб, сърдечно-съдова система, 
дихателна система. Преди провеждане на операцията и анестезията не 
намерихме данни за риск от злокачествена хипертермия при пациенти 
с КД. Има данни, че пациенти с дисплазията на Stüve–Wiedemann, 
която е в една група с КД в класификацията на генетичните скелетни 
заболявания [17], са предразположени към малигнена хипертермия [7, 
13].

След приключване на случая и изписване на детето от болницата, в 
хода на подготовката на това съобщение, открихме цитирания по-горе 
случай на спонтанна, несвързана с анестезия малигнена хипертермия, 
която е завършила летално при момче на 16 месеца с КД [1]. В 
светлината на изложените в посочената публикация факти, независимо 
от благоприятния изход на операцията и анестезията, отчитаме 
като наша слабост използването на суксаметониум (листенон) за 
интубацията, тъй като той е сред лекарствата доказано отключващи 
малигнена хипертермия [8]. Използваният от нас за увод и поддържане 
на анестезията севофлуран също има свойство да предизвиква 
злокачествена хипертермия и следователно употребата му е била 
потенциално опасна [8, 18]. Постфактум, при обсъждане на случая, 
считаме че е можело по аналогия, тъй като КД и дисплазията на Stüve–
Wiedemann са класифицирани в една група, да предположим риск от 
злокачествена хипертермия и при нашата пациентка. От друга страна, 
макар и в една група, двете заболявания имат различен генетичен 
субстрат. При дисплазията на Stüve–Wiedemann аномалията е в гена 
LIfR (leukemia inhibitory factor receptor), разположен в 5-та хромозома, 
а както вече посочихме при КД аномалиите са в гена SOX9, който е 
локализиран в 17-та хромозома.

ОБОБЩЕНИЕ:

Ние считаме, че е уместно при пациенти с редки генетични 
заболявания подготовката за планова операция и анестезия, както 
и грижите в следоперативния период, да се осъществяват от 
мултидисциплинарен екип. Сформирането на този екип трябва да 
се извърши възможно най-рано след хоспитализацията на пациента. 
Целта е да се изготви строго персонализиран диагностично-
лечебен план и да се намалят до възможния минимум рисковете 
в периоперативния период. В условията на спешност степента на 
подготовката, включително тази, която е ангажимент на анестезиолога, 
може да е непълна, което да повиши възможността за усложнения.
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РЕЗЮМЕ:

 Синдромът на Марфан е рядко заболяване с мултисистемно зася-
гане – на костна, мускулна и съединителна тъкан, сърдечно – съдова 
система, очен апарат, ЦНС и кожа. Представен е клиничен случай на 
бременна 22 годишна пациентка,  родоразрешена с Цезарово сечение, 
под обща анестезия. Представя се и литературен обзор.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: 
синдром на Марфан, редки заболявания, бременност, обща анесте-

зия

SUMMARY: 

Marfan syndrome is a rare disease with multisystem involvement – 
bones, muscle and connective tissue, cardio – vascular system, eyes, CNS 
and skin. In the article below, a clinical case is presented – 22 year old 
woman, for delivery with Cesarian section under general anesthesia. A short 
review of literature is provided.

KEY WORDS: 
Marfan syndrome (MfS), rare disease, pregnancy, general anesthesia

АНЕСТЕЗИЯ ПРИ РЕДКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ 
ПРИ ПАЦИЕНТКА СЪС СИНДРОМ НА МАРФАН

Т. Недева*, дм, Св. Желева*, Л. Стефанова*, О. Шербанов**
*Отделение Анестезиология и интензивно лечение

**IV Отделение по Вътрешни болести, кардиология и ревматология

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ: 
Бременна жена в  38 – 39 г.с., на 22 години, постъпва в родилно от-

деление със слаб болков синдром. Видимо е в добро общо състояние.  
Бременността е втора по ред (първата е прекъсната, по желание в 8 г. 
с., преди година), редовно е посещавала женска консултация и е наблю-
давана от гинеколог.

От анамнестичните данни става ясно, че има съпътстващо заболя-
ване – синдром на Марфан. Той е доказан  клинично и протича  ос-
новно с офталмологично засягане (луксация на леща в миналото и 
прогресивно намаляване на  зрението, в последните 2 г.). Състоянието 
е унаследено – бабата, майката и сестрата на пациентката са със синд-
ром на Марфан. Антропометричните й  показатели са: телесно тегло 
58 кг, ръст 167 см. Има типичен за синдрома хабитус - грацилно тяло, 
арахнодактилия. Никога, включително и в хода не бременността, не е 
оценявана и проследявана от кардиолог. 

Проведен е  гинекологичен преглед,  мониторирани са маточните 
контракции и детските сърдечни тонове. Поради наличния ко – мор-
бидитет се консултира  с анестезиолог, за евентуално оперативно родо-
разрешение. Оценена е на ASA III. Антропометричните изследвания за 
оценка на дихателни пътища, са нормални и не се очаква трудна инту-
бация ( МР І, тест на PAtil и Sawa в норма, запазени флексия и екстен-
зия на шията, протрузия на долна челюст пред горна). Лабораторните 
изследвания са в референтни граници, образни диагностични тестове 
не са назначавани. Анестезиологът препоръчва  консулт с кардиолог. 
Направена е ЕКГ  на която е регистриран синусов ритъм, ветрикална 
позиция, реполаризационни промени предносептално. Стабилна е хе-
модинамично, има сърдечна честота  84 удара/мин  и АН 100/60, отоци 
по долни крайници. Кардиологът, въпреки липсата на клинични данни 
за сърдечна недостатъчност или аускултаторна находка за клапни ле-
зии, съгласно протокола за оценка на пациенти с MfS, насочва болната 
за ехографска оценка на сърце и аорта. ЕХОКГ показва нормални раз-
мери на сърдечните кухини и торакалната аорта по цялото й протеже-
ние. Находката от образното изследване, поставя бременната в ниско 
рисков клас  за сърдечно – съдови инциденти периоперативно. След 
клинично обсъждане с гинеколог и анестезиолог се взема решение за 
оперативно родоразрешение в неотложен порядък. Цезаровото сечение 
е направено на 3- ти ден от хоспитализацията, с обща анестезия. 

Без премедикация, жената е въведена в анестезия с 300 мг тиопен-
тал, което за нейното тегло съответства на доза 5 мг/кг. Интубацията 
е извършена без затруднения и хемодинамични усложнения със 100 
мг сукцинилхолин (1,5 мг/кг). Анестезията е поддържана със смес от 
изофлуран, кислород и двуазотен окис в отношение 1:1 и еднократна 
болус доза фентанил - 0,05 мг. Релаксирана е с атракуриум – обща доза 
10 мг. Оперативната интервенция е с продължителност 25 мин. Ин-
траоперативно са мониторирани следните показатели: SaO2%, ETCO2, 
fiO2, концентрация на инспираторни/експираторни анестезионни га-
зове, МАС на инхалационния анестетик, сърдечни честота и ритъм, 
NiBP. В края на анестезията пациентката възстанови спонтанно диша-
не и съзнание и без престой в „Стая за възстановяване” бе  настанена в 
интензивно отделение, от където след 24 часа престой, беше приведена 
в Родилно отделение.

Там, повторно е консултирана с кардиолог, който не намира  динами-
ка в състоянието на сърдечно – съдовия статус, не счита, че се налага 
включване на кардиологична медикация и препоръчва в следващите 6 
мес. след раждането, редовно проследяване и контролна ехокардиогра-
фия в амбулаторни условия. Пациентката е изписана на 5 –ти постопе-
ративен ден в добро общо състояние.

ЛИТЕРАТУРНИ ДАННИ: 
Синдромът на Марфан  се описва като автозомно доминантно мул-

тисистемно заболяване, характеризиращо се със скелетни аномалии, 
намаляване на  мускулната маса, свръх растеж на дългите кости, дис-

локация на очните лещи,  пролапс на митрална клапа и дилатация на 
аортния корен. За първи път синдромът е описан през 1896 г.  от Antonie 
Bernard – Jean Marfan . Описва се при млад пациент , който имал „осо-
бено дълги и тънки пръсти”, които нарича арахнодактилия, дълги край-
ници , които назовава долихостеномелия и контрактури на множество 
стави. Почти половин век след това съобщението на Марфан, при па-
циенти с подобни „дълги, тънки крайници”, се описват и  други видо-
ве увреждания: митрална клапна болест (1912 г.), дислокация на очна 
леща (1914 г.), руптура на аортна аневризма (1918 г.), разширение на 
аортния корен и дисекация (1943 г.) и автозомно доминантно унасле-
дяване  (1949г.) Част от пациентите  достигат значителна възраст, през 
която се доказват  увреждания в различни органи и системи (сколиоза, 
слаб, висок хабитус, пролапс на митрална клапа, миопия). Някои със-
тояния, които са били класифицирани като Марфан сд. в миналото, (хо-
моцистинурия, сдр на Loeys – Dietz, сдр. на Danlos, сд. На kleinfelter), 
днес  се формулират като напълно различни състояния. [9]

Според литературни данни, честотата на експресия на синдрома 
на Марфан е вариабилна – от 1:3000 до 1:5000, като не се наблюдава 
географско или етническо предразположение. Доказано е, че предста-
влява общо, потенциално летално Менделово състояние, което в кла-
сическия си вариант, се причинява от мутации в гена fBN 1, който 
кодира синтеза на екстрацелуларния матриксен протеин фибрилин – 1. 
В по- голяма част от случаите, синдромът се унаследява директно от 
родителите, а в  1/3 от случаите, мутациите в гените възникват де ново, 
като при тези хора, пораженията са по – тежки по степен и начин на 
протичане. Хетерозиготните носители също могат да имат различни 
клинични белези на синдрома. Анализирани са хиляди мутации, но не 
са установени значими корелации между фенотипна изява и определен 
генотип. [3,9]

Детекцията  на синдрома не винаги е лесна. Познатите диагностич-
ни критерии се ревизират и преоценяват често и като еднакво значи-
ми за поставяне на диагноза синдром на Марфан, се приемат  както 
клиничните, така и генетичните (изследва се хромозомен кариотип) 
белези. Като “класически” се описват  критериите на Ghent, които са 
две групи: „големи” и „малки” и са представени в следващата таблица:

ОРГАН/
СИСТЕМА ГОЛЕМИ КРИТЕРИИ МАЛКИ КРИТЕРИИ

Фамилна 
история

Роднина по права линия с 
Марфан Няма

Мутация на fBN 1 гена

Скелетни 
промени

Наличие на 4 от изброените:
Pectus excavatum (средно тежък), 

ставна хипермобилност, арковидно 
небце

Pectus carinarim, pectus exca-
vatum, налагащи оперативна 

корекция

Лицеви черти (долихоцефалия, 
моларна хипоплазия, енофталм, 

ретрогнатия, палпебрални фисури)

Намалено отношение горен/
долен сегмент или ръка/

височина над 1.05

Артритни изменения  
на гривнена става или 

пръстиСколиоза >от 20%

<1700 екстензия на лакът
Pes planus

Протрузия на ацетабулум
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Очни Ектопия на леща

Плоска корнея
Повишена аксиална дължина на 

булба
Хипопластичен ирис

Сърдечно - 
съдови

Дилатация на възходяща 
аорта Митрален клапен пролапс

Дисекация на възходяща 
аорта Дилатация на пулмонална артерия

Дилатация/дисекация на низходяща 
торакална или на абдоминална аорта

Белодробни Няма промени
Спонтанен пневмоторкс

Апикални кисти

Кожа Няма промени Стрии несвързани с бременност, 
наднормено тегло или стрес

Дура Лумбосакрална ектазия Няма засягане

Наличието и тежестта на експресия на даден белег, както и терапев-
тичното им управление, определят заболеваемостта и смъртността при 
тези пациенти. Най – голямо клинично значение в нашето съвремие 
се отдава на диагностиката, лечението и динамичното проследяване-
то на сърдечно – съдовите прояви, като се акцентира, че нормалната 
продължителност на живот при болните, се определя от правилния и 
отговорен подход на лекуващите екипи към тях. [1,3]

 
Изява на синдрома при бременност и раждане: Препоръчва се пре-

ди забременяване, да се обсъдят възможно най – подробно, рискове/ 
ползи от бременност и възможните алтернативи – осиновяване, суро-
гатно майчинство, оставане без деца, тъй като бременността при тези 
пациентки се счита за високо рисков период с вероятни сериозни ус-
ложнения. В съвременните гайдлайни, се акцентира върху необходи-
мостта от прецизна сърдечно – съдова оценка преди забременяване и 
дефиниране на риска. Като задължително изследване се посочва ехо-
кардиографска оценка на сърце и аорта, защото дисекации настъпват с 
по- висока честота в последния триместър на бременността или непо-
средствено постпартално. Жени с максимална ширина на аортата под 
4 см, се дефинират като „ниско рискови”, за внезапно разширение и 
разкъсване на съда по време на бременността и на раждането. Изхо-
дът от раждането при тях е еднакво добър както при вагинално така 
и при оперативното. При тези пациентки рискът от аортна дисекация,  
ендокардит и застойна сърдечна недостатъчност през бременността се 
определя на  1%. 

На 10% се повишава този риск, при жени с диаметър на аортата над 
4 см, като зависимостта - риск/диаметър на аорта, нараства линейно. 
Препоръчва се ехокардиографска оценка на всеки 3 –ти месец от бре-
менността. 

За особено критични в прогнозата за изхода на бременността, се 
приемат измервания на аортата над 5 см. Препоръчва се да се направи 
аортно протезиране преди забременяването и жената да се проследя-
ва от кардиолог на всеки 6 – 8 седмици по време на бременност и 6 
месеца постпартално. Назначава се бета блокер и приемът му, не се 
преустановява изобщо. Консултациите с гинеколог и кардиолог  са за-
дължителни. Препоръчват се епидурална аналгезия или анестезия, за 
да се осигури стабилна хемодинамика. Предлага се при планиране на 
нормално раждане, да се ускори втори период, да се избягват методи на 
Валсалва, по възможност пациентката да се позиционира в полуседна-
ло или ляво странично положение, за да се намали аортната компресия. 
Високо рисковите жени (с аорта над 4,5 см), е препоръчително да се 
родоразрешат оперативно с регионална анестезия. Този вид анестетич-
ни техники се определят като сравнително безопасни при повечето па-
циентки, но поради риск от загуба на цереброспинална течност, трябва 
да се прецени добре и да се прилагат с повишено внимание при жени 
с дуралектазия. [3,4,7] 

 
В проучване на Goldtszmidt et all, 29 -31% от 522 пациентки които 

са с  клапно заболяване се родоразрешават с Цезарово сечение, а 70% 
от тях, раждат вагинално с епидурална аналгезия (тахикардията, вто-
рична от родовите болки, повишава кръвотокът през митралната клапа 
и остро повишава налягането в ляво предсърдие, което предизвиква 
развитие на остър белодробен оток. ЕДА осигурява сравнително ста-
билна хемодинамика). Авторите на проучването, предлагат инвазивно 
мониториране с пулмонарен катетър и канюлиране на a. radialis, особе-
но при пациентки III и IV клас по NyHA. [7] Прилагали са епидурална 
аналгезия на нормално раждане, като в първи период на раждането са 
аплицирали 25 мкг фентанил интратекално (не са наблюдавали хемо-
динамични усложнения). През втори период на раждането, при ин-
струментални манипулации са прилагали бавно, ниски концентрации 
бупивакаин и малки болус дози фентанил. Отчели са понижаване на 

периферното съдово съпротивление и преднатоварването. Препоръч-
ват като задължителни, кислородотерапия и пулсова оксиметрия.

За оптимален контрол на хемодинамиката, авторите предлагат 
оперативното родоразрешение, при липса на контраиндикации, да се 
осъществява под спинална анестезия, както single shot, така и продъл-
жиелна с катетър. ЕДА също е добра алтернатива, защото осигурява 
стабилна хемодинамика и добра утероплацентарна перфузия.

Общата анестезия се оценява като по- високо рискова, поради тахи-
кардия и повишаване на пулмоналното налягане при ларингоскопия и 
интубация.Предлагат бърз увод с етомидат и ремифентанил, интиба-
ция ъс сукцинилхолин, а поддържането на на анестезия да е с кислород 
и райски газ в отношение 1:1., изофлуран, опиат и релаксант – веку-
рониум. Феталната сърдечна честота, поради риск от брадикардия от 
прилаганите медикаменти, трябва да се мониторира. [1,7]

Във всички случаи, тъй като липсват контролирани проучвания и 
гайдлайни за ефекта на различните анестетични техники, подходът 
трябва да е строго индивидуален и да се определя едновременно от 
клиничното състояние на пациентката и от теоретичните и практични 
познания на анестезиолога. [4]

ОБСЪЖДАНЕ: 

Пациентите с редки заболявания, в болшинството случаи, са преди-
зивикателство за лекуващия екип и за нас анестезиолозите като част 
от него.В литературата няма представен консенсус за оптимален анес-
тезиологичен и акушерски подход по време на бременност и раждане 
към пациентки с Марфан синдром. Раждането при тях, е много фин 
баланс  риск/полза както за майката така и за плода. Пациентките които 
нямат сърдечно страдание, са в по нисък риск от перипартални услож-
нения. За разлика от тях, тези с аортно и митрално клапно засягане, 
са високо рискови. Желателно е бременността им да се запази макси-
мално дълго до достигане на фетална  зрялост. Наложително е те да 
бъдат наблюдавани от кардиолог и рискът да се преценява динамично 
– препоръчват се серии от ехокардиографии, за оценка на клапния апа-
рат и аортата. Родоразрешението зависи от клиничното състояние на 
жената и сърдечно – съдовия й статус. При пациентките без сърдечно 
засягане, нормално  раждане е напълно възможно, докато при жени с 
аортна дилатация над 4,5 см., препоръчваният метод на родоразреше-
ние е оперативен. [2,5,6,8]

По отношение на избора на анестетична техника, се съобщава за 
успешно проведени  обща и/или регионална анестезия, както при ва-
гинално, така и при оперативно раждане. Акцентира се на необходи-
мостта от поддържане на стабилна хемодинамика в хода на раждането. 
Като ключов фактор за избора на подход се посочват прецизна оценка 
на сърдечно – съдовия статус и участие на мултидисциплинарен екип. 
[10]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Представен е клиничен случай на млада първородка със съпътства-
що заболяване синдром на Марфан. За щастие, наличните критерии за 
тежест бяха „малки”, а клиничните изяви на състоянието сравнител-
но леки, което сведе анестезиологичния риск до минимален. Въпреки 
това  за нас анестезиолозите,  пациентите  с редки болести, винаги ще 
са предизвикателство и ще изискват по – прецизно поведение и пови-
шена отговорност, особено когато са бременни. Задължително усло-
вие, за да осигурим качествена и безопасна анестезия е да сме добре 
теоретично и практически подготвени и  подходът ни към всеки паци-
ент да е индивидуално подбран. Анестетичните техники и интензивно-
то лечение, при тази болна, бяха добре преценени и случаят приключи 
без допълнителни компликации.
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Резюме

Представяме случай на митрално клапно протезиране след подос-
тър инфекциозен ендокардит  при пациентка със синдром на Марфан 
при тежка кифосколиоза на торакалния отдел на гръбначния стълб, 
довели до развитието на хронична дихателна недостатъчност . След 
успешната хирургична смяна на засегната клапа и стабилизиране на 
кардиологичния статус, водеща остава давностната дихателна патоло-
гия. Последната представлява основна трудност и предизвикателство 
в процеса на отвикване от апаратна вентилация  и дехоспитализация 
на пациентката.

Ключови думи: митрално клапно протезиране; синдром на Мар-
фан; хронична дихателна недостатъчност; отвикване от апаратна вен-
тилация

Summary

We are presenting the case of a mitral valve replacement after  subacute 
infectious endocarditis in a patient with Marfan’s syndrome having serious 
spinal and chest deformations, which have led to the development of a 
chronic respiratory failure. After the successful surgical valve replacement 
and  achievement of cardiac stability, the lung pathology remains the leading 
problem. The last is also the main obstacle and challenge in the process of 
weaning from the respirator and discharging the patient from the hospital 
during the whole postoperative stay in the ICU.

Key words : mitral valve replacement; Marfan’s syndrome; chronic 
respiratory failure; weaning from a  respirator

МИТРАЛНО КЛАПНО ПРОТЕЗИРАНЕ (MVR) ПРИ СИНДРОМ НА МАРФАН 
С КЛИНИЧНО ТЕЖКА ФЕНОТИПНА ИЗЯВА И 
ХРОНИЧНА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
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Въведение
Синдромът на Марфан е генетично заболяване на съединителната 

тъкан с честота  1:10000 и  засягане в еднаква степен и на двата пола. 
Унаследването е по автозомно доминантен път, въпреки че в приблизи-
телно 25% от пациентите може да се наблюдава и de novo мутация при 
липса на анамнеза за фамилност.

Основната причина за развитие на заболяването е мутация на fBN1 
гена в 15 хромозома, който кодира синтеза на фибрилин 1 – гликопро-
теин, отговорен за образуването и поддържането целостта на еластич-
ните влакна в екстрацелуларния матрикс. Фибрилин 1 също така играе 
роля и в процесите на клетъчна сигнална трансдукция,като се  свързва 
с трансформиращия растежен фактор бета (TGf-β ) и блокира биоло-
гичната му активност. Доказано е, че TGf-β  отключва развитието на 
възпалителен отговор с освобождаване на протеази, които разграждат 
еластина и някои други компоненти на екстрацелуларния матрикс. В 
резултат на fBN1 мутацията, намалява инхибиращото действие върху 
TGf-β , той се натрупва в големи количества в белите дробове, сърдеч-
ните клапи, аортата и намалява здравината на изграждащата ги съеди-
нителна тъкан.  

Клиничните прояви на синдрома могат да варират, досега са извест-
ни над 30 симптома, свързани  с него. Също така, много от тях не се 
проявяват в детството, а се развиват в по-късна възраст.

Опорно-двигателен апарат: типичен астеничен хабитус с удължава-
не на крайниците и тялото;  арахнодактилия;  лесно разтегливи,халтави 
стави; тясна челюст с косо разположени зъби; гръбначни изкривявания 
(сколиоза, кифоза); pectus excavatum / carinatum; плоскостъпие; ранно 
развитие на остеоартрит; ограничена подвижност на тазобедрените 
стави поради протрузия на ацетабулума.

Очни прояви: късогледство;  астигматизъм;  ектопия на лещата;  от-
лепяне на ретината; ранно развитие на глаукома или катаракта

Сърдечно-съдова система: слабост, необяснима лесна уморяемост; 
аngina pectoris;  сърцебиене; пролапс на митралната клапа; бикуспидна 
аортна клапа, аортна регургитация,съответно повишен риск от разви-
тието на инфекциозен ендокардит;  аортна аневризма,дисекация; клап-
на дехисценция след  протезиране

Дихателна система: спонтанен пневмоторакс; сънна апнея; хипопла-
зия на средния лоб; фиброзни промени; хронична дихателна недоста-
тъчност от рестриктивен тип в резултат на деформациите на гръбнака 
и гръдния кош.

Нервна система: ектазия на dura mater с последващо главоболие, 
лумбалгия, болка в краката; дегенеративни промени на междуп-
решленните дискове

Храносмилателна система: ГЕРБ; хернии

Диагнозата синдром на Марфан се поставя според  общоприетите  
международни критерии за Марфан, съответно при наличие или липса 
на фамилна анамнеза за заболяването.

Клиничен случай
Пациентка на 20 години с известен синдром на Марфан от детска 

възраст, характерна морфология на опорно-двигателния апарат и оф-
ормена впоследствие тежка дясноконвексна торакална кифосколиоза, 
торакален гибус и лумбална лордоза, довели до вторична хронична 
дихателна недостатъчност от рестриктивен тип  и хронична желязоде-
фицитна анемия от няколко години. Друга придружаваща патология : 
пулмофиброза, вторичен хипопаратироидизъм, остеопороза, аменорея 
от м.октомври 2013г.

От 1997г. се проследява наличен митрален клапен пролапс, а през 
2008г са установени и пролапс на трикуспидална клапа, нискостепенна 
аортна инсуфициенция с дилатация на възходящата аорта и са реги-
стрирани няколко краткотрайни епизода на надкамерна тахикардия.

През м.октомври 2013г след фебрилен епизод, съпроводен с изра-
зена астено-адинамия, е проведено АБ лечение за 5 дни с Ospamox и  
Tavanic. 

При постъпването си в НКБ на 16.12.2013г пациентката е  в тежко 
общо състояние с изразени прояви на тотална застойна СН и субфери-
литет. Взети са няколко двойки хемокултури като от една от първите 
проби се изолира S.epidermidis (метицилин-резистентен щам) с изра-
зена резистентност и към повечето АБ. Проведен е 14 дневен курс с 
Targocid и Amikacin, като последващите хемокултури не дават растеж. 

Предоперативната инструментална оценка на дихателната функция 
установява:

Артериален КГА при спонтанно дишане на атмосферен въздух : pH 
7,43,  PO2 25,6 mm Hg, PCO2 68,5 mm Hg,  HCO3 38,2 mmol/l,  BE 16,2 
mmol/l,  SO2 2%,  Bef 20,2mmol/l,  k+ 4,03 mmol/l,  Na+ 133 mmol/l

ФИД: SVC 0,27 l (pred. 3,53), fVC 0,42 l (pred. 3,50), fEV1 0,39 l 
(pred. 3,06), PEf 1,69l/s (pred. 6,89) 

 Поради изразената кифосклозиоза и променена анатомична пози-
ция на хранопровод и дихателни пътища допълнително диагностично 
уточняване с ТЕЕ не е осъществено,но диагнозата подостър инфекци-
озен ендокардит остава в съображение.

След обстойно обсъждане на разширен клиничен колегиум е взето 
решение за оперативна интервенция в обем MV Rev – MVP-MVR + 
TV Rev при много висок  хирургичен и анестезиологичен риск пора-
ди изразената десностранна кифосколиоза и съпътстващата дихателна 
недостатъчност.

На 03.01.2014г. под обща интубационна анестезия в условията на 
ЕКК се извършва митрално клапно протезиране. Пациентката постъп-
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ва в Сърдечна Реанимация на апаратна вентилация с относително ста-
билна хемодинамика, поддържана от Добутамин, Допамин и Артере-
нол в умерени към високи дози, чиито инфузии в последващите 14 дни 
са постепенно прекратени.

По време на реанимационния престой се преминава през различни 
отвикващи и подпомагащи режими на вентилация, при което се ре-
гистрират клинични, лабораторни и инструментални данни за тежка 
вентилаторна недостатъчност – умерена тахидиспнея, нисък собствен 
дихателен обем, умерена хипоксия и висока CO2 задръжка с частична 
метаболитна компенсация – на фона на максимална дезобструктивна и 
муколитична терапия плюс активна дихателна рехабилитация. Поради 
неколкократно проведените неуспешни опити за екстубиране и трай-
но отвикване от апаратна вентилация на 13.01.2014г  е осъществена 
трахеостомия в планов порядък. На този фон след 35 следоперативен 
ден се постига относително стабилно редуване на периодите на под-
помагано и спонтанно дишане, като последното достига до 18-22 часа 
на денонощие.

След провеждане на консултации с други специалисти в областта на 
анестезиологията и интензивното лечение, с пулмолог и невролози, се 
стига до заключение,че пълното прекратяване на ИБВ е невъзможно 
и след дехоспитализирането си пациентката следва да бъде оставена 
на подпомагаща терапия с портативен респиратор в домашни условия, 
след предварително обучение на семейството.

В хода на лечението, болната бе консултирана от специалистите на 
Клиника по неврология – направление за интензивно лечение, с опит 
в терапията на болни с хронична дихателна недостатъчност от центра-
лен и периферен тип и обструктивна и необструктивна сънна апнея. 
Проведе се изследване за сънна апнея с данни за продължителни пе-
риоди и висока честота на апноичните паузи, независимо от високото 
парциално налягане на въглеродния диоксид. Болната бе поставена на 
СРАР апарат с мониториране на КГА, сърдечна честота и АН. Първо-
начално се установи нисък толеранс към апарата, с необходимост от 
включване на ИБВ – pressure support режим за компенсация, по-скоро 
на психологична основа, като болната се страхуваше да заспи без апа-
рата. В дълги периоди на деня оставаше на Т-система с кислород 2-3л/
м, без необходимост от апарат, и с психологична подкрепа се постигна 
денонощен ритъм на дишане без апаратна вентилация, в т.ч. и по време 
на сън. Плановата трахеостомия при тази болна се явява естествен те-
рапевтичен метод за лечение на  сънната апнея, избягвайки механич-
ната преграда на фаринкса по време на сън, което позволи болната да 
бъде дехоспитализирана, без необходимост от апаратна вентилация и 
лечението да продължи в дома.

При изписването пациентката е трайно афебрилна с ритмична сър-
дечна дейност при интермитентни епизоди на ПМ, третирано с Диги-
талис, нормотензивна, нормоволемична, с добре втечнени бронхиал-
ни секрети, налагащи периодична аспирация на трахеалната канюла. 
КГА при спонтанно дишане и минимална О2 субституция : PO2 55-90 
mmHg,  PCO2 55-118 mmHg,  pH 7,3 - 7,39,  HCO3 30-50 mmol/l, BE 
5-7 mmol/l. Персиситират наличните и предоперативно белези на хро-
нично белодробно сърце с компенсирана десностранна СН и хепатоме-
галия. Без периферни отоци, асцит или данни за застойна левостранна 
СН. Продължава ежедневното редуване на спонтанно дишане с епизо-
ди на нужда от подпомагащо налягане – СРАР (IPAP 15 cm H2O, EPAP 
5 cm H2O).

Изводи
Синдромът на Марфан, респективно  свързаният с него структурен 

дефект на съединителната тъкан, нанася основно поражение на струк-
турите на ССС и опорно- двигателния апарат. Тези пациенти в хода на 
своето индивидуално развитие  са с повишаващ се риск за развитието 
на животозастрашаваща сърдечна патология с дегенеративна и/ или 
инфекциозна генеза,  налагаща оперативна корекция. Специфичните 
особености на засегнатите тъкани, възможностите за поява на аортна 
дисекация или клапна дехисценция представляват предизвикателство 
за хирургичния екип. От друга страна, костно-ставните аномалии и 
вторичното засягане  на органите в гръдния кош, допълнително по-
вишават интраоперативния анестезиологичен риск, удължават посто-
перативния реанимационен престой, увеличават свързаните с него 
усложнения. Необходимо е стриктно периодично проследяване на 
кардиологичния статус на пациентите със синдром на Марфан, профи-
лактика на ИЕ, навременна оперативна корекция на костно-ставните 
деформации преди необратимата им прогресия и вторично засягане  на 
дихателната система с цел намаляване на съпътстващите рискове, скъ-
сяване на реанимационния и общоболничен престой, подобряване на 
прогнозата и изхода от кардиохирургичната интервенция.
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                                         УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За мен е огромно удоволствие да Ви поканя на V-та Национална конференция  
по Парентерално и ентерално хранене /БУЛСПЕН/ с международно участие, който 
ще се проведе на 14-15 ноември 2014 год. в  гр. София. 

Нашата цел в последните години е да бъдем винаги в крак с най-съвременните 
научни достижения в клиничното хранене, касаещи интензивното лечение, 
хирургията, гастроентерологията, онкологията. Като част от ESPEN и на базата 
на дългогодишните традиции ще насочим нашето внимание към нарастващите 
и променящи се изисквания в тази област. Чрез организирането на LLL курс ще 
представим на вниманието на участниците съвременните подходи и нововъведения.

Поканените лектори са водещи български и чужди специалисти, които ще 
споделят своя опит и постижения в клиничното хранене.

Чрез подготвянето на научна програма, покриваща ключовите проблеми 
и аспекти в клиничната практика се надяваме да удовлетворим всички нужди и 
очаквания на участниците в конференцията.

На водещите фармацевтични компании ще предоставим възможността да 
изложат най-съвременните си продукти. 

Искрено вярвам, че участието Ви в V-та Национална конференция по 
Парентерално и ентерално хранене ще бъде полезно за Вас, Вашето професионално 
развитие и Вашите пациенти.

                      С уважение,

Бригаден генерал проф. д-р Николай Петров, д.м.н.
Председател на Организационния комитет
Председател на БУЛСПЕН
Председател на Дружество на анестезиолозите в България
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РЕГИСТРАЦИЯ

Такса участие/
към сметката 
на БУЛСПЕН, 
изписана по-долу/

След 1 октомври или на място

 Лекари
 Студенти

  70 лв.
  10 лв.

Таксата за участие дава право на:
•	 конгресни материали
•	 поименен бадж
•	 достъп до конгресните зали и 

изложбена площ
•	 официално откриване и Welcome 

коктейл
•	 кафе – паузи

Заплащането става на място или по банков път. 
Членски внос за 1 година 20 лв.

Банкова сметка на Българско 
дружество по Парентерално и 
Ентерално хранене:
Банка Пиреос
БУЛСТАТ  121421060
IBAN BG 16 PIRB   8073  1603  2446  37
BIC PIRBBGSf

Цени за настаняване в хотел Форум 4*:

1. Настаняване в единична стая 65 лв. на човек
2. Настаняване в двойна стая 50 лв. на човек
 
Цените включват: нощувка със закуска, безплатен 
фитнес, сауна, стая за дзен релакс, Wi-fi, кафе и чай 
в стаята.

За резервация и плащания на нощувките, моля 
да се обръщате към фирмата организатор:
1463  София,  ул. Доспат” № 24, „ЕМЕРАЛД 
ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ”ООД - г-жа  Яна  Хитова, 
+359  2/ 951 51 15,  +359  2/ 951 57 57 , 
yana@emeraldbg.com, 
Банкова сметка на фирмата организатор:
Уникредиг Булбанк – клон Самуил
гр. София, ул. „Самуил” № 1
IBAN -  BG47UNCR76301078710980
BIC – UNCRBGSf
Емералд Травел България ООД

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:

Анeта Крайчева,  ccbulg@abv.bg,   
+35929225789, 0888 901860
Вирсавия Васева,  vivi@vma.bg, 0887 939 935
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